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LYHYET PERUSTELUT

Kuten parlamentti on monessa päätöslauselmassa – mukaan lukien muutama, jotka perustuvat 
sen kansainvälisen kaupan valiokunnan mietintöihin – todennut, uusiutuvilla energianlähteillä 
ja energiatehokkaalla teknologialla on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa ja 
EU:n riippuvuuden vähentämisessä ulkoisista energianlähteistä. Kauppapolitiikalla voidaan 
vaikuttaa merkittävästi uusien ympäristöystävällisten teknologioiden leviämisen edistämiseen 
ja sen varmistamiseen, että uudistuvia energianlähteitä on saatavilla mahdollisimman suurelle 
määrälle yrityksiä ja kotitalouksia kohtuullisin kustannuksin.

Joka tapauksessa kauppapolitiikan myötävaikutus on pohjimmiltaan kannattavaa: tarpeettomat 
esteet vältetään ja energiariippuvuutta pienennetään. Tästä syystä lausunnossa pyritään 
vaatimattomaan lähestymistapaan ja rajoitutaan käsittelemään niitä komission ehdotuksen 
näkökohtia, jotka ovat olennaisimpia kansainvälisen kaupan kannalta. Samaten osa 
tarkistuksista on tarkoitettu osoittamaan laajempaa poliittista suuntautumista, samalla kun 
tunnustetaan, että tietyn tavoitteen saavuttamiseksi voi olla monta eri tietä. Näissä tapauksissa 
ei vaikuttanut käytännölliseltä tai hyödylliseltä yrittää esittää kaikkia mahdollisia välillisiä 
tarkistuksia.

Mikä tärkeintä, samalla kun hyväksytään, että uusiutuva energia voi olla huomattavassa 
asemassa ilmastonmuutoksen torjunnassa, tässä lausunnossa pidetään lähtökohtana ajatusta 
"tärkeintä on olla aiheuttamatta vahinkoa".

Biopolttoaineet

Tältä osin on selvää, että tilanne on muuttunut huomattavasti tammikuusta 2007, jolloin 
komissio esitti sitovan kymmenen prosentin tavoitteen uusiutuvan energian osuudelle 
bensiinin ja dieselöljyn osalta vuoteen 2020 mennessä. Elintarvikkeiden hinnat ovat 
ampaisseet ylös (Maailmanpankki arvioi nousuksi keskimäärin 83 prosenttia kolmen viime 
vuoden aikana), ja monet kehitysmaat ovat yhä huolestuneempia siitä, tuleeko niiden väestölle 
riittämään tarpeeksi ruokavaroja. 

Kuten Maailmanpankin johtaja Robert Zoellick äskettäin huomautti, "nopeasti kohoavat 
elintarvikkeiden hinnat ja niiden vaikutus nälkään, aliravitsemukseen ja kehitykseen uhkaavat 
sysätä sata miljoonaa ihmistä vielä syvemmälle köyhyyteen. Yli kahdelle miljardille ihmiselle 
ruoan korkea hinta on nyt kysymys jokapäiväisestä taistelusta, uhrauksista ja joillekin jopa 
eloonjäämisestä, eikä helpotusta ole näkyvissä. Aliravitsemus uhkaa vahingoittaa ei 
ainoastaan tätä sukupolvea vaan myös tulevaa." Lisäksi YK:n raportoijat ovat esittäneet 
huolestuneisuutensa siitä, että ruoka-aineiden muuttaminen polttoaineiksi uhkaa lisätä 
aliravitsemusta.

Samanaikaisesti arvioidaan, että noin neljännes Yhdysvaltojen vuoden 2007 maissisadosta 
käytettiin biopolttoaineisiin, ja Science-lehdessä kerrotaan, että maissista tehdyn etanolin 
käyttö kaksinkertaistaa kasvihuonekaasupäästöt 30 vuodessa. Näistä syistä vaikuttaa 
olennaisen tärkeältä harkita uudelleen sitovaa kymmenen prosentin tavoitetta ja muistaa, että 
maaliskuussa 2007 tekemissään päätelmissä Eurooppa-neuvosto asetti tämän tavoitteen 
ehdoksi, että käyttöön tulee kaupallisesti saatavilla olevia "toisen sukupolven" 
biopolttoaineita (jotka tehdään ruokajätteistä eikä ruokaviljasta).
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Tämän vuoksi tässä lausunnossa ehdotetaan kymmenen prosentin tavoitteen päivämäärän 
siirtämistä ja uudelleentarkastelulauseketta, jotta mahdollistetaan tavoitteen tarkistaminen sen 
mukaan, kuinka toisen sukupolven polttoaineiden käyttöönotossa edistytään. Lisäksi siinä 
pyritään lujittamaan komission esittämiä ympäristökestävyyskriteereitä, jotta voidaan välttää 
absurdi tilanne, jossa tietyllä politiikalla koetetaan torjua ilmastonmuutosta mutta jossa 
vaikutus on täysin vastakkainen ja metsien häviämistä edistetään.

Siinä myös tunnustetaan, että vaikka sertifiointi on tärkeää, sen tehokkuus on rajallista. 
Ongelma ei ole pelkästään siinä, että vältetään metsän, jota ei ole huomattavassa määrin 
muokattu ihmisen toimesta, muuntamista biopolttoaineiden tuotantoon, minkä komissio 
tunnustaa olevan ei-toivottua, vaan myös siinä, että vältetään nykyisen viljelysmaan käyttöä 
biopolttoaineiden tuotantoon, jolloin kyseisellä maalla aiemmin viljelty vilja tai kasvatettu 
karja siirretään ympäristön kannalta aremmille alueille. Näin ollen sertifiointiprosessin on 
oltava paljon kattavampi kuin komission ehdotuksessa.

Lopuksi, on tärkeää, että biopolttoaineiden tai niiden raaka-aineiden kuljetus ei synnytä 
kasvihuonekaasupäästöjä sellaisessa mittakaavassa, että ne mitätöivät ympäristölle koituvan 
kokonaishyödyn. Räikein esimerkki tästä on niin sanottu "splash and dash" -käytäntö, jossa 
Yhdysvaltoihin tuodaan biopolttoaineita, ja sen jälkeen kun niihin on lisätty pieni määrä 
kivennäisöljyä, ne viedään pois maasta ja kerätään moninaisia tukia. Koska nykyiset 
polkumyynnin ja tukien vastaiset säännöt näyttävät mahdollistavat toiminnan tällaista 
käytäntöä vastaan, on kuitenkin tarpeetonta esittää erityisiä tarkistuksia tästä asiasta.

Muut asiat

Vaikka biopolttoaineet ja niiden vaikutukset maatalouden kauppaan ja 
elintarviketurvallisuuteen ovat tärkeimpiä ehdotuksessa esitettyjä kansainvälisen kaupan 
asioita, ei tulisi unohtaa uudistuvia energianlähteitä koskevan teknologian edistyksen kaupalle 
tuomia etuja. Meillä on jo esimerkkejä, kuinka eurooppalaiset yritykset ovat saaneet nopean 
toimijan etuja tuuli- tai aurinkoteknologian alalla, mikä on myöhemmin tarjonnut hyvän 
perustan viennille ja lisenssisopimuksille.

Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian 20 prosentin kokonaisosuus tarjoaa jatkossakin 
kannustimia tutkimukselle ja teknologisille edistysaskelille. Olisi kuitenkin huolehdittava 
siitä, ettei mikään energia- ja ilmastonmuutospaketissa heikennä jäsenvaltioiden 
mahdollisuutta käyttää syöttötariffimaksuja, jotka ovat jo osoittaneet tehokkuutensa 
uusiutuvan energian käytön edistämisessä. Lisäksi olisi pohdittava monen- ja kahdenvälisten 
kauppaneuvottelujen käyttöä edistämään uusiutuvaa energiaa koskevassa teknologiassa 
saavutettujen edistysaskelten laajinta mahdollista levittämistä.
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TARKISTUKSET

Kansainvälisen kaupan valiokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(6) Kohoavat ruoan hinnat ja 
elintarvikepula, etenkin haavoittuvaisissa 
kehitysmaissa, sekä epäilykset toisen 
sukupolven biopolttoaineiden kaupallisen 
saatavuuden todennäköisyydestä vuoteen 
2020 mennessä tarjoavat vahvat perusteet 
kymmenen prosentin sitovan 
biopolttoainetavoitteen saavuttamisen 
kyseenalaistamiselle.

Perustelu

The European Council’s decision to make the biofuels target conditional on the availability of 
sustainable, commercially viable second generation biofuels provided a necessary safety 
valve whose importance has become ever more apparent as commodity prices have soared.
The Commission’s determination to maintain its target without regard for changed 
circumstances should not be accepted.

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

20 prosentin osuus kokonaiskulutuksesta 
Euroopan unionissa vuoteen 2020 
mennessä sekä tarkastella uudelleen 
tavoitetta osuudeksi liikenteen 
kulutuksesta vuoteen 2015 mennessä.

Perustelu

See previous amendment.

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Uusiutuvalle energialle liikenteessä 
asetettava 10 prosentin tavoite taas on 
tarkoituksenmukaista asettaa 
samansuuruisena jokaiselle jäsenvaltiolle, 
jotta voidaan varmistaa yhdenmukaisuus 
liikenteen polttoaineiden saatavuudessa ja 
teknisissä eritelmissä. Koska 
liikennepolttoaineilla on helppo käydä 
kauppaa, sellaiset jäsenvaltiot, joilla on 
heikot mahdollisuudet hyödyntää 
tarvittavia luonnonvaroja, voivat helposti 
hankkia liikenteen uusiutuvia polttoaineita 
muualta. Vaikka yhteisö teknisesti 
pystyisikin saavuttamaan 
biopolttoainetavoitteensa pelkästään oman 
tuotannon turvin, on sekä todennäköistä 
että toivottavaa että tavoitteeseen päästään 
oman tuotannon ja tuonnin yhdistelmällä. 
Tätä varten komission olisi tarkkailtava 
biopolttoaineiden tarjontaa yhteisön 
markkinoilla ja tarpeen mukaan 
ehdotettava toimenpiteitä tasapainon 
saavuttamiseksi oman tuotannon ja tuonnin 
välillä niin, että otetaan huomioon 
monenvälisten ja kahdenvälisten 
kauppaneuvottelujen edistyminen sekä 
ympäristö-, kustannus-, energiavarmuus-
ja muut tekijät.

(10) Uusiutuvalle energialle liikenteessä 
asetettava tavoite taas on 
tarkoituksenmukaista asettaa 
samansuuruisena jokaiselle jäsenvaltiolle, 
jotta voidaan varmistaa yhdenmukaisuus 
liikenteen polttoaineiden saatavuudessa ja 
teknisissä eritelmissä. Koska 
liikennepolttoaineilla on helppo käydä 
kauppaa, sellaiset jäsenvaltiot, joilla on 
heikot mahdollisuudet hyödyntää 
tarvittavia luonnonvaroja, voivat helposti 
hankkia liikenteen uusiutuvia polttoaineita 
muualta. Vaikka yhteisö teknisesti 
pystyisikin saavuttamaan 
biopolttoainetavoitteensa pelkästään oman 
tuotannon turvin, on sekä todennäköistä 
että toivottavaa että tavoitteeseen päästään 
oman tuotannon ja tuonnin yhdistelmällä. 
Tätä varten komission olisi tarkkailtava 
biopolttoaineiden tarjontaa yhteisön 
markkinoilla ja tarpeen mukaan 
ehdotettava tarkistettua tavoitetta ja/tai
toimenpiteitä tasapainon saavuttamiseksi 
oman tuotannon ja tuonnin välillä niin, että 
otetaan huomioon monenvälisten ja 
kahdenvälisten kauppaneuvottelujen 
edistyminen sekä ympäristönäkökohdat, 
yhteiskunnalle koituvat kustannukset, 
energiavarmuus ja muut tekijät.
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Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 35 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(35 a) Biopolttoaineiden vaikutuksen 
maksimoimiseksi ilmastonmuutoksen 
torjunnassa olisi toteutettava toimia sen 
varmistamiseksi, että biopolttoaineiden 
tuotantoon käytettävä raaka-aine 
kasvatetaan mahdollisimman lähellä 
polttoaineentuotantolaitosta.

Perustelu

Transport of raw materials and biofuels to production facilities causes additional greenhouse 
gas emissions. This could be avoided by using the nearest possible production facility

Tarkistus 5

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) Biopolttoaineiden ja muiden 
bionesteiden olisi oltava EU:n maatalouden 
ympäristövaatimusten mukaisia. 

Perustelu

The Commission’s proposal would put European farmers at a competitive disadvantage and 
reduce the overall environmental benefits of a shift to biofuels. Whilst it may not always be 
possible to require third country exporters to meet European standards, this approach should 
not be ruled out a priori.
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Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. 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.

3. 20 prosentin kokonaistavoitteen 
saavuttamiseksi 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.

Perustelu

Although a binding overall EU target of a 20% share of renewable energies by 2020 was 
agreed at the European Council held in Brussels on 8-9 March 2007 on a binding overall EU 
target of a 20% share of renewable energies by 2020, this target is not clearly stated in the 
Commission's proposal.

Tarkistus 7

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 
2025 vähintään 10 prosenttia liikenteen 
energian loppukulutuksesta kyseisessä 
jäsenvaltiossa.

Perustelu

The 2020 target date no longer seems appropriate in view of the rapid increase in food 
prices, concern about the availability of adequate food in many developing countries and 
doubts about the date when second generation biofuels will become available on 
commercially viable terms.
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Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
3 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a artikla
Toisen sukupolven biopolttoaineiden 

saatavuuden uudelleentarkastelu
Komissio esittää 1 päivään syyskuuta 
2015 mennessä Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle kertomuksen edistyksestä, 
jota on tapahtunut toisen sukupolven 
kaupallisesti kannattavien 
biopolttoaineiden saatavuudessa, sekä 
tarvittaessa ehdotuksia 3 artiklan 
3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitetun tavoitteen tarkistamiseksi.

Perustelu

The Brussels European Council of March 2007 having made the 10% target conditional on 
the commercial availability of sustainable, second generation biofuels, it seems desirable to 
introduce a review clause to allow the target to be adjusted in the light of technological 
developments.

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
4 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4a artikla
Kansallisten toimintasuunnitelmien 

keskeyttäminen
Jäsenvaltiot voivat muuttaa kansallisten 
toimintasuunnitelmiensa soveltamista ja 
keskeyttää velvollisuutensa noudattaa 
3 artiklan 3 kohtaa, jos ruoan ja rehun 
hinnat ovat nousseet huomattavasti.
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Perustelu

The growing use of agricultural raw materials should not lead to a significant increase in the 
prices of food and feed.

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla  5 kohta  5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Arvioidessaan järjestelmien ja laitteiden 
muuntotehokkuutta ja hyötysuhdetta tämän 
kohdan soveltamiseksi, jäsenvaltioiden on 
käytettävä yhteisössä tunnustettuja 
menetelmiä tai, ellei tällaisia ole,
kansainvälisesti tunnustettuja menetelmiä, 
jos sellaisia on.

Arvioidessaan järjestelmien ja laitteiden 
muuntotehokkuutta ja hyötysuhdetta tämän 
kohdan soveltamiseksi, jäsenvaltioiden on 
käytettävä kansainvälisesti tunnustettuja 
menetelmiä tai, ellei tällaisia ole, 
yhteisössä tunnustettuja menetelmiä, jos 
sellaisia on.

Perustelu

A preference for international standards, where available, is less likely to encounter 
difficulties with regard to the WTO’s Technical Barriers to Trade agreement. The promotion 
of common international standards should also yield scale economies and thereby encourage 
more rapid international adoption of best-practice technology.

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla  3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Edellä 1 kohdassa luetelluissa 
tarkoituksissa huomioon otettavia 
biopolttoaineita ja muita bionesteitä on 
saatava pelkästään ympäristökestävistä 
lähteistä, polttoaineiden raaka-aineet on
voitava jäljittää, niitä on käytettävä tai 
lisättävä fossiiliseen polttoaineeseen 
lähimmässä mahdollisessa 
polttoaineentuotantolaitoksessa ja 
tuotantoketjut on sertifioitava muun 
muassa sen varmistamiseksi, että
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(a) metsä, jota ei ole huomattavassa 
määrin muokattu ihmisen toimesta, eli 
metsä, jossa ei tiettävästi ole ollut 
merkittäviä ihmisen interventioita tai 
jossa viimeisin ihmisen interventio on 
tapahtunut riittävän kauan sitten, jotta 
luonnollinen lajivalikoima ja 
luonnonprosessit ovat palautuneet 
ennalleen;

(a) luonnon monimuotoisuuteen ei 
kohdistu merkittäviä kielteisiä 
vaikutuksia;

(a a) metsien häviämistä ei ole aiheutettu 
epäsuorasti sen tuloksena, että 
biopolttoaineita tuotetaan maalla, jota 
aiemmin käytettiin ruoan tuotantoon, ja 
siksi kyseinen toiminta on ollut siirrettävä 
ympäristön kannalta herkille alueille 
kuten metsiin; 

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

(b) raaka-ainetta ei saada 
luonnonsuojelualueeksi nimetyltä 
alueelta, ellei ole näyttöä siitä, että 
kyseisen raaka-aineen tuotanto ei haittaa 
tätä luonnonsuojelutarkoitusta;

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

(c) raaka-ainetta ei saada biologisesti 
erityisen monimuotoiselta laidunmaalta, 
eli lajirikkaalta, lannoittamattomalta ja 
pilaantumattomalta ruohoalueelta;

(c a) vesivaroihin ei kohdistu merkittäviä 
kielteisiä vaikutuksia.

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

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

Perustelu

To be confident that their impact on the environment will be positive, biofuels should be 
required to meet a positive test of sustainability. In addition to the points in the Commission 
proposal, it is essential to tackle the risk of biofuels displacing existing food production which 
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then relocates to environmentally sensitive regions. The question of water usage is also 
crucial if food security is to be assured.

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla  4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Edellä 1 kohdassa luetelluissa 
tarkoituksissa huomioon otettavia 
biopolttoaineita ja muita bionesteitä ei saa 
tuoda tai tehdä raaka-aineista, jotka on 
tuotu maista, joissa sovelletaan kyseisiä 
hyödykkeitä koskevia erityisiä vientiveroja 
tai määrällisiä rajoituksia, tai jotka ovat 
kansainvälisen elintarvikeavun 
vastaanottajia taikka joissa on 
käynnistetty komission aloitteesta 
polkumyyntitutkimukset tai tukien 
vastaiset tutkimukset.

Perustelu

The renewable energy directive will provide incentives – in the form of higher prices – for EU 
and third country producers of biofuels. However those countries that are already extracting 
economic rents by means of export taxes or restrictions should not have the possibility of 
taking a second financial incentive by means of access to the European market at the expense 
of European taxpayers.

Tarkistus 13

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.

6. Jäsenvaltioiden, jotka haluavat ottaa 
käyttöön tiukempia suojatoimia
ympäristökestävyyssyistä 1 kohdassa 
luetelluissa tarkoituksissa, mitä tulee 
biopolttoaineisiin ja muihin bionesteisiin, 
on taattava, että sellaiset toimet ovat 
perussopimusten mukaisia, ja ilmoitettava 
niistä komissiolle.
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Perustelu

Given the considerable uncertainty about the effectiveness of sustainability standards, 
Member States should have the possibility of setting higher standards, in line with the 
principle of subsidiarity, so that there can be a process of learning from best practice. This 
would not distort the market given all would still be subject to the obligation in Article 3(3), 
as amended. This approach is in line with the possibility provided by Article 176 of the 
Treaty.

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla  8 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a. Komissio antaa vuosittain Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 
sopimuksista, joita se on hyväksynyt 
4 kohdan nojalla.

Perustelu

Regular reports are required to ensure openness and transparency and to give European 
farmers confidence that they are competing on a level playing field with third country 
producers benefiting from the agreements that may be concluded by the Commission.
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