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LYHYET PERUSTELUT

Ilmastonmuutos vaikuttaa yhä haitallisemmin maapalloon ja sen väestöön, ja tuhoisimmillaan 
sen vaikutukset ovat kehitysmaissa. Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen on ehdottoman 
välttämätöntä. Euroopan unioni sitoutui vuonna 2007 vähentämään päästöjään vuoteen 2020 
mennessä vähintään 20 prosentilla vuoden 1990 tasosta. Uusiutuvan energian käytön 
lisääminen edistäisi suuresti tätä vähentämistä. Tavoitteeksi on asetettu, että vuoteen 2020 
mennessä 10 prosenttia liikenteen polttoaineista olisi peräisin uusiutuvista lähteistä. Samalla 
pyritään vähentämään polttoaineiden elinkaaren aikaisia kasvihuonekaasupäästöjä 
6 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. Molemmat ovat sitovia tavoitteita jäsenvaltioille.

Biopolttoaineiden tuotanto ja käyttö on kasvanut nopeasti tukien ja asetettujen tavoitteiden 
ansiosta. Kasvu näyttää nyt kehitysmaiden kannalta pikemminkin uhkaavalta kuin lupaavalta, 
ja tähän on useita syitä.

Ensinnäkin biopolttoaineilla saavutetaan yleensä paljon toivottua vähemmän 
kasvuhuonekaasupäästöjen vähennyksiä. Yksi syy tähän on, että metsien hiilivarastot 
menetetään, jos metsät kaadetaan biomassan tuottamiseksi biopolttoaineita varten tai 
elintarvikkeiden tuottamiseksi muiden maiden tarpeisiin. Toinen syy ovat maankäytön 
muutoksesta (LUC) tai epäsuorasta maankäytön muutoksesta (ILUC) johtuvat päästöt. 
Nykyisin ILUC-päästöjä ei oteta huomioon, kun lasketaan biopolttoaineiden 
kasvihuonekaasuarvoja EU:n tavoitteita ja tukia varten. Päästöjä synnyttävät myös 
lannoitteiden tuotanto, biomassan korjuu ja muuntaminen biopolttoaineiksi ja kaikki näihin 
liittyvät kuljetukset. Biopolttoaineiden tapauksessa ”uusiutuva” ei välttämättä merkitse 
ympäristö- ja ilmastomyötäistä. Biopolttoaineiden käyttöön kannustamisen perimmäinen 
tarkoitus tuntuu joskus unohtuvan täysin.

Toiseksi ravintona käytettävien viljelykasvien muuntaminen polttoaineeksi vähentää 
elintarvikkeiden saatavuutta. On valittava, tuotetaanko ruokaa vai polttoainetta, eikä tämä 
ongelma poistu, vaikka biopolttoaineita tuotettaisiin muista kuin ravintona käytettävistä 
viljelykasveista tai viljellystä puusta. Lähes kaikki käytetty biomassa kasvatetaan maa-aloilla, 
joita voitaisiin käyttää elintarvikkeiden tuotantoon, joten kilpailu jatkuu.

Dramaattinen elintarvikekriisi vuonna 2008 ja elintarvikkeiden epävakaat ja melko korkeat 
hinnat myös sen jälkeen ovat kiinnittäneet huomiota tähän ongelmaan. Yleisesti tunnustetaan, 
että unionin biopolttoainepolitiikalla on osuutensa asiaan, mutta tämän osuuden 
merkittävyydestä kiistellään. Euroopan komissio väittää unionin harjoittaman 
biopolttoaineiden edistämispolitiikan vaikuttavan elintarvikkeiden hintoihin hyvin vähän1. 

                                               
1 SWD(2013)0102, komission yksiköiden valmisteluasiakirja, joka liittyy äskettäin julkaistuun kertomukseeen 
edistymisestä uusiutuvien energialähteiden käytössä, s. 22–24.
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Tutkimusten ja alan tärkeimpien kansainvälisten järjestöjen lausuntojen perusteella 
muodostuu synkempi kuva1.

Kolmanneksi paitsi, että biopolttoaineiden tuotanto synnyttää maankäytön muutoksesta tai 
epäsuorasta maankäytön muutoksesta johtuvia kasvihuonekaasupäästöjä ja kilpailee 
elintarviketuotannon kanssa, siihen tarvittavan biomassan tuotannon aloittamisen vuoksi 
ihmisiltä viedään toisinaan oikeus käyttää maata, josta he saavat elantonsa. Kehitysmaiden 
viljelijöillä ei yleensä ole omistusoikeutta maahan, jota he viljelevät tai jolla heidän karjansa 
laiduntaa. Kun ulkomaiset yhtiöt hierovat kauppaa virallisena omistajana esiintyvän valtion 
tai sellaisten paikallisten johtajien kanssa, joiden pyyteet eivät osu yhteen paikallisyhteisöjen 
etujen kanssa, tuloksena voi olla maan anastus ja köyhien häätö mailtaan2.

Niin kutsuttu marginaalinen eli viljelyyn huonosti sopiva maa ei yleensä paljonkaan kiinnosta 
sijoittajia, jotka suunnittelevat biomassan tuotannon aloittamista. Vaikka biomassan tuotanto 
keskitettäisiin tällaisille maa-aloille, paikallisten toimeentulo saattaa silti kärsiä pahoin. 
Istutukset saattavat ehdyttää niukat vesivarat ja niillä käytettävät lannoitteet saastuttaa 
ympäristön. Polttopuun, rakennusmateriaalin ja ravinto- ja lääkekasvien keruu ei kenties ole 
enää mahdollista. Ekosysteemipalvelut menetetään ja metsäkato saattaa muuttaa paikallista 
ilmastoa maapallon ilmastonmuutoksen kiihdyttämisen lisäksi.

Kansalaisjärjestöjen mukaan maiden anastusta tapahtuu Saharan eteläpuolisessa Afrikassa 
paljon, mitä on dokumentoitu Matrix-tietokannassa3. Komissio väittää tietokantaa 
epäluotettavaksi muttei myöskään itse pyri muodostamaan käsitystä meneillään olevasta 
kehityksestä.

Uusiutuvaa energiaa koskevaa direktiiviä ja polttoaineiden laatua koskevaa direktiiviä 
muutettaessa on varmistettava, että biopolttoaineita koskevat EU:n toimintalinjat

– eivät vaaranna ruokaturvaa vaan kunnioittavat ihmisten perusoikeutta ruokaan
– eivät tuhoa haavoittuvien ihmisten toimeentuloa riistämällä heiltä oikeudet maan 

käyttöön tai muulla tavoin
– kannustavat kehittämään ja käyttämään vain sellaisia biopolttoaineita, jotka 

vähentävät tehokkaasti kasvihuonekaasupäästöjä samalla kun täytetään edellä mainitut 
vaatimukset.

Kehitysyhteistyövaliokunnan on luonnollista keskittyä kahteen ensimmäiseen vaatimukseen. 
Tässä lausuntoluonnoksessa esitetyillä tarkistuksilla halutaan ratkaista ongelmat, jotka 
liittyvät ruuan ja polttoaineen vastakkainasetteluun ja maankäyttöoikeuksien epäämiseen. 
                                               
1 Esimerkiksi tutkimus Production and use of biofuels in developing countries, jonka Euroopan parlamentti teetti 
vuonna 2009, Price Volatility in Food and Agricultural Markets: Policy Responses, FAO, IFAD, IMF, OECD, 
UNCTAD, WFP, Maailmanpankki, WTO, IFPRI ja UN HLTF, 2. kesäkuuta 2011 (sivulla 27 olevan 
suosituksen 6 mukaan biopolttoaineiden tuotannossa ja kulutuksessa olisi luovuttava tuista ja sitovista 
tavoitteista, ”mandaateista”), Q & A: What are the impacts of agrofules on the right to food? oikeutta ruokaan 
käsittelevän YK:n erityisraportoijan ja ActionAidin sivustolla: Adding Fuel to the Flame: The real impact of EU 
biofuels policy on developing countries, maaliskuu 2013, s. 5.
2 Tutkimuksessa Impact of EU bioenergy policy on developing countries, jonka parlamentin 
kehitysyhteistyövaliokunta laati vuonna 2012, mainitaan sivulla 10, että Kamerun ja Ghana ovat tässä suhteessa 
ongelmallisia.
3 Esimerkiksi GRAIN: Land Grabbing for Biofuels Must Stop: EU biofuel policies are displacing communities 
and starving the planet, helmikuu 2013.
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Tarkistuksissa toistetaan Euroopan parlamentin päätöslauselmissa esitetyt kannanotot1. 
Kasvihuonekaasuarvoja koskeva kysymys on erityinen huolenaihe ympäristövaliokunnalle, 
joka käsittelee tätä asiaa kattavasti mietintöluonnoksessaan.

TARKISTUKSET

Kehitysyhteistyövaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat
tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Energiankulutuksen vähentäminen 
on liikenteen alalla välttämätöntä, koska 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian prosentuaalista tavoitetta on 
luultavasti yhä vaikeampi saavuttaa 
kestävällä tavalla, jos energian 
kokonaiskysyntä liikenteessä jatkaa 
kasvuaan. Uusiutuvista energialähteistä 
saatavan sähkön käyttö sekä hyvin vähän 
ja ei ollenkaan epäsuoraa maankäytön 
muutosta aiheuttavien biopolttoaineiden 
sekoittaminen ovat muita menetelmiä, 
joilla jäsenvaltiot voivat saavuttaa 
tavoitteen.

Perustelu

Tarvetta vähentää liikenteen alan kulutusta sekä lisätä energiatehokkuutta on jo korostettu 
nykyisessä uusiutuvaa energiaa koskevassa direktiivissä. Tarkistuksessa toistetaan tämä ja 
painotetaan uusiutuvan sähkön sekä kehittyneiden biopolttoaineiden kehittämisen merkitystä, 
jotta unioni ja jäsenvaltiot voivat pienentää liikennealan hiilijalanjälkeä.

                                               
1 Muun muassa hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0320, EU:n kehitysyhteistyöpolitiikan vaikutuksen 
parantaminen, 5.7.2011, 67 kohta; P7_TA(2011)0430, Rio+20-konferenssi, 29.9.2011, 51 ja 55 kohta, 
P7_TA(2012)0399, EU:n kertomus 2011 kehitysyhteistyöpolitiikkojen johdonmukaisuudesta, 25.10.2012, 74 ja 
77 kohta, ja P7_TA(2012)0238, energiapoliittinen yhteistyö rajanaapureiden kanssa, 12.6.2012, 86 ja 87 kohta.
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Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Kun otetaan huomioon 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 
koskevat unionin tavoitteet ja tieliikenteen 
polttoaineiden merkittävä vaikutus näihin 
päästöihin, bensiinin ja 
dieselpolttoaineiden laadusta ja neuvoston 
direktiivin 93/12/ETY muuttamisesta 
annetun direktiivin 98/70/EY 7 a artiklan 2 
kohdassa edellytetään, että polttoaineiden 
toimittajat vähentävät unionissa 
maantieajoneuvoissa, liikkuvissa 
työkoneissa, maatalous- ja 
metsätraktoreissa sekä huvialuksissa, kun 
ne eivät ole merellä, käytettyjen 
polttoaineiden energiayksikköä kohti 
laskettuja elinkaarenaikaisia 
kasvihuonekaasupäästöjä
(”kasvihuonekaasuintensiteettiä”) 
vähintään 6 prosenttia 31 päivään 
joulukuuta 2020 mennessä.
Biopolttoaineiden sekoittaminen 
polttoaineisiin on yksi fossiilisten 
polttoaineiden toimittajien käytettävissä 
olevista keinoista, jonka avulla 
toimitettujen polttoaineiden 
kasvihuonekaasuintensiteettiä voidaan 
vähentää.

(2) Kun otetaan huomioon 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 
koskevat unionin tavoitteet ja tieliikenteen 
polttoaineiden merkittävä vaikutus näihin 
päästöihin, bensiinin ja 
dieselpolttoaineiden laadusta ja neuvoston 
direktiivin 93/12/ETY muuttamisesta 
annetun direktiivin 98/70/EY 7 a artiklan 
2 kohdassa edellytetään, että polttoaineiden 
toimittajat vähentävät unionissa 
maantieajoneuvoissa, liikkuvissa 
työkoneissa, maatalous- ja 
metsätraktoreissa sekä huvialuksissa, kun 
ne eivät ole merellä, käytettyjen 
polttoaineiden energiayksikköä kohti 
laskettuja elinkaarenaikaisia 
kasvihuonekaasupäästöjä
(”kasvihuonekaasuintensiteettiä”) 
vähintään 6 prosenttia 31 päivään 
joulukuuta 2020 mennessä. Niiden
biopolttoaineiden, joiden epäsuorasta 
maankäytön muutoksesta aiheutuvien 
kasvihuonekaasupäästöjen katsotaan 
olevan nolla tai vähäinen, sekoittaminen 
polttoaineisiin on yksi fossiilisten 
polttoaineiden toimittajien käytettävissä 
olevista keinoista, jonka avulla 
toimitettujen polttoaineiden 
kasvihuonekaasuintensiteettiä voidaan 
vähentää.

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Valtaosa maan hankintaan 
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tarkoitetuista suuren mittakaavan 
investoinneista toteutetaan kehitysmaissa. 
Näistä alueista Saharan etelänpuoleinen 
Afrikka on ensisijainen kohde erityisesti 
biopolttoaineiden tuotantoon 
tarkoitettujen maatalouden raaka-
aineiden viljelylle. On arvioitu, että 
vuonna 2009–2013 eurooppalaiset 
yritykset ostivat 6 miljoonaa hehtaaria 
viljelymaata vientiin tarkoitettuja 
maatalouden energiaviljelmiä varten.

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Kun otetaan huomioon jäsenvaltioiden 
toimittamat biopolttoaineiden 
kysyntäennusteet ja arviot epäsuorasta 
maankäytön muutoksesta aiheutuvista 
päästöistä eri biopolttoaineiden raaka-
aineilla, on todennäköistä, että epäsuoraan 
maankäytön muutokseen liittyvät 
kasvihuonekaasupäästöt ovat merkittäviä ja 
voivat kumota yksittäisillä biopolttoaineilla 
saavutetut kasvihuonekaasusäästöt joko 
osittain tai kokonaan. Tämä johtuu siitä, 
että vuonna 2020 lähes koko 
biopolttoainetuotannon odotetaan olevan 
peräisin sellaisella maalla kasvatetuista 
viljelykasveista, jota voitaisiin käyttää 
elintarvike- ja rehumarkkinoiden kysynnän 
tyydyttämiseen. Tällaisten päästöjen
vähentämiseksi on asianmukaista erottaa 
toisistaan eri viljelykasviryhmät kuten
öljykasvit, viljakasvit, sokerikasvit ja muut 
tärkkelystä sisältävät viljelykasvit.

(5) Kun otetaan huomioon jäsenvaltioiden 
toimittamat biopolttoaineiden 
kysyntäennusteet ja arviot epäsuorasta 
maankäytön muutoksesta aiheutuvista 
päästöistä eri biopolttoaineiden raaka-
aineilla, epäsuoraan maankäytön 
muutokseen liittyvät 
kasvihuonekaasupäästöt ovat merkittäviä ja 
voivat kumota yksittäisillä biopolttoaineilla 
saavutetut kasvihuonekaasusäästöt joko 
osittain tai kokonaan. Tämä johtuu siitä, 
että vuonna 2020 lähes koko 
biopolttoainetuotannon odotetaan olevan 
peräisin sellaisella maalla kasvatetuista 
viljelykasveista, jota voitaisiin käyttää 
elintarvike- ja rehumarkkinoiden kysynnän 
tyydyttämiseen. Näin ollen epäsuora 
maankäytön muutos on syytä ottaa 
huomioon sen varmistamiseksi, etteivät 
nämä mahdolliset päästölähteet vaaranna 
uusiutuvia energiavaroja ja 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 
koskevan unionin politiikan tavoitteita. 
Epäsuorasta maankäytöstä johtuvien 
muutosten ja maananastuksen
vähentämiseksi on siis asianmukaista 
erottaa toisistaan toisaalta maankäyttöön 
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perustuvat energiakasvit (öljykasvit, 
viljakasvit, sokerikasvit ja muut tärkkelystä 
sisältävät viljelykasvit) sekä toisaalta 
muuhun kuin maankäyttöön perustuvat 
biopolttoaineet. Lisäksi ravintona 
käytettävistä viljelykasveista tuotettujen 
biopolttoaineiden kulutuksen kasvu 
aiheuttaa elintarvikkeiden hintojen 
epävakautta ja sillä saattaa olla 
merkittäviä kielteisiä sosiaalisia 
vaikutuksia toimeentuloon ja 
ihmisoikeuksien, kuten köyhien 
paikallisyhteisöjen ravinnon saantia tai 
maan saatavuutta koskevien oikeuksien, 
toteutumiseen unionin ulkopuolisissa 
maissa. Tällaisten päästöjen ja tällaisten 
kielteisten sosiaalisten vaikutusten 
vähentämiseksi on asianmukaista 
keskittyä etenkin maalla kasvatetuista 
viljelykasveista tuotettujen 
biopolttoaineiden suunnitellun käytön 
vähentämiseen.

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Epäsuorasta maankäytön 
muutoksesta aiheutuvat vaikutukset ovat 
luonteeltaan ympäristöön liittyviä, mutta 
lisäksi ne ovat sosiaalisia, jolloin ne 
asettavat entistä suurempia paineita maan 
käytölle ja vaikuttavat kielteisesti 
paikallisen väestön ja etenkin naisten 
elintarviketurvaan.

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(6) Liikennesektorilla tullaan 
todennäköisesti tarvitsemaan nestemäisiä 
uusiutuvia polttoaineita, jotta sektori voi 
vähentää kasvihuonekaasupäästöjään.
Kehittyneet biopolttoaineet, kuten jätteistä 
ja levistä tuotetut biopolttoaineet, tuottavat 
suuria kasvihuonekaasusäästöjä ja niihin
liittyy alhainen epäsuorien maankäytön 
muutosten riski; ne eivät myöskään kilpaile 
suoraan elintarvike- ja rehumarkkinoiden 
käyttämästä maatalousmaasta. Siksi on 
asianmukaista edistää tällaisten 
kehittyneiden biopolttoaineiden suurempaa 
tuotantoa, sillä niitä ei ole tällä hetkellä 
kaupallisesti saatavilla suurina määrinä, 
mikä johtuu osittain julkisista tuista 
käytävästä kilpailusta sellaisten 
vakiintuneiden biopolttoaineteknologioiden
kanssa, jotka perustuvat ravintona 
käytettäviin viljelykasveihin. Kehittyneille 
biopolttoaineille olisi tarjottava 
lisäkannustimia kasvattamalla niiden 
painotusta perinteisiin biopolttoaineisiin 
verrattuna, kun arvioidaan direktiivissä 
2009/28/EY liikenteelle asetetun 10 
prosentin tavoitteen saavuttamista. Tässä 
yhteydessä vuoden 2020 jälkeisessä 
uusiutuvaa energiaa koskevassa 
toimintakehyksessä olisi tuettava 
ainoastaan kehittyneitä biopolttoaineita,
joiden arvioidut vaikutukset epäsuoraan 
maankäytön muutokseen ovat alhaiset ja 
joiden kokonaiskasvihuonekaasusäästöt 
ovat korkeat.

(6) Liikennesektorilla tullaan 
todennäköisesti tarvitsemaan nestemäisiä 
uusiutuvia polttoaineita, jotta sektori voi 
vähentää kasvihuonekaasupäästöjään.
Kehittyneet biopolttoaineet, kuten jätteistä 
ja levistä tuotetut biopolttoaineet, tuottavat 
suuria kasvihuonekaasusäästöjä, eikä
niihin liity minkäänlaista epäsuorien 
maankäytön muutosten riskiä; ne eivät 
myöskään kilpaile suoraan elintarvike- ja 
rehumarkkinoiden käyttämästä 
maatalousmaasta. Siksi on asianmukaista 
edistää tällaisten kehittyneiden 
biopolttoaineiden suurempaa tuotantoa, 
sillä niitä ei ole tällä hetkellä kaupallisesti 
saatavilla suurina määrinä, mikä johtuu 
osittain julkisista tuista käytävästä 
kilpailusta sellaisten vakiintuneiden 
biopolttoaineteknologioiden kanssa, jotka 
perustuvat ravintona käytettäviin 
viljelykasveihin. Kehittyneille 
biopolttoaineille olisi tarjottava 
lisäkannustimia kasvattamalla niiden 
painotusta perinteisiin biopolttoaineisiin 
verrattuna, kun arvioidaan direktiivissä 
2009/28/EY liikenteelle asetetun 10 
prosentin tavoitteen saavuttamista. Tässä 
yhteydessä vuoden 2020 jälkeisessä 
uusiutuvaa energiaa koskevassa 
toimintakehyksessä olisi tuettava 
ainoastaan kestävyyskriteerit täyttäviä
kehittyneitä biopolttoaineita, jotka eivät 
kilpaile maasta, vedestä tai muista 
varoista elintarviketuotannon kanssa, 
joilla ei arvioida olevan vaikutuksia
epäsuoraan maankäytön muutokseen ja 
joiden kokonaiskasvihuonekaasusäästöt 
ovat korkeat.

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(7) Jotta voitaisiin varmistaa biopohjaisten 
tuotannonalojen kilpailukyky pitkällä 
aikavälillä, ja kun otetaan huomioon 
vuonna 2012 annettu tiedonanto 
Innovointistrategia kestävää kasvua varten:
biotalousstrategia Euroopalle ja tiedonanto 
Etenemissuunnitelma kohti 
resurssitehokasta Eurooppaa, joissa tuetaan 
yhdennettyjen ja monipuolisten 
biojalostamojen käyttöönottoa kaikkialla 
Euroopassa, direktiivissä 2009/28/EY olisi 
säädettävä tehokkaammista kannustimista, 
joissa asetetaan etusijalle sellaisten 
biomassaraaka-aineiden käyttö, joilla ei ole 
suurta kaupallista arvoa muissa käytöissä 
kuin biopolttoaineina.

Jotta voitaisiin varmistaa biopohjaisten 
tuotannonalojen kilpailukyky pitkällä 
aikavälillä, ja kun otetaan huomioon 
vuonna 2012 annettu tiedonanto 
Innovointistrategia kestävää kasvua varten:
biotalousstrategia Euroopalle ja tiedonanto 
Etenemissuunnitelma kohti 
resurssitehokasta Eurooppaa, joissa tuetaan 
yhdennettyjen ja monipuolisten 
biojalostamojen käyttöönottoa kaikkialla 
Euroopassa, direktiivissä 2009/28/EY olisi 
säädettävä tehokkaammista kannustimista, 
joissa asetetaan etusijalle sellaisten 
biomassaraaka-aineiden käyttö, joilla ei ole 
suurta kaupallista arvoa muissa käytöissä 
kuin biopolttoaineina, joissa hyödynnetään 
jätteitä yksinomaan energiatarkoituksiin 
direktiivin 2008/98/EY 4 artiklassa 
määritellyn jätehierarkian mukaisesti, 
jotka eivät kilpaile maan ja veden 
käytöstä, jolloin suojellaan oikeutta saada 
käyttöön viljelymaata ja ruokaa, ja jotka 
eivät myöskään vähennä orgaanista 
ainesta eivätkä siten aiheuta kielteisiä 
ympäristövaikutuksia paikalliselle 
ekosysteemille.

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Biomassaresurssien käyttöön liittyy 
merkittäviä vaihtoehtokustannuksia, jotka 
liittyvät ekosysteemipalvelujen 
vähenemiseen tai häviämiseen. 
Jäsenvaltioiden olisi pidättäydyttävä 
tukemasta tai sallimasta raaka-aineiden 
energiakäyttöä silloin, kun niiden 
nykyisen käytön muutoksella olisi 
kielteinen vaikutus maaoikeuksiin, 
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ravintoa koskeviin oikeuksiin, luonnon 
monimuotoisuuteen, maaperään tai 
hiilitaseeseen kokonaisuudessaan. 
Politiikassa olisi myös varmistettava 
biomassan ketjutettu käyttö, jolla 
turvataan se, että resursseja ei siirretä 
suuren sosiaalisen lisäarvon sovelluksista 
vähäarvoiseen energiakäyttöön.

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Jotta voidaan valmistautua 
siirtymiseen kehittyneisiin 
biopolttoaineisiin ja minimoida
epäsuoraan maankäytön muutokseen
liittyvät kokonaisvaikutukset vuoteen 2020 
ulottuvana ajanjaksona, on asianmukaista 
rajoittaa direktiivin 2009/28/EY liitteessä 
VIII olevassa A osassa ja direktiivin 
98/79/EY liitteessä V olevassa A osassa
sitä ravintona käytettävistä viljelykasveista 
saatavien biopolttoaineiden ja bionesteiden 
määrää, joka voidaan ottaa huomioon 
direktiivissä 2009/28/EY asetettujen 
tavoitteiden saavuttamisessa. Se 
viljakasveista ja muista paljon tärkkelystä 
sisältävistä viljelykasveista, 
sokerikasveista ja öljykasveista tuotettujen 
biopolttoaineiden ja bionesteiden osuus, 
joka voidaan ottaa huomioon arvioitaessa 
direktiivissä 2009/28/EY asetettujen 
tavoitteiden saavuttamista, olisi 
rajoitettava tällaisten biopolttoaineiden ja 
bionesteiden osuuteen vuonna 2011 
kulutetuista polttoaineista, asettamatta 
kuitenkaan rajaa tällaisten 
biopolttoaineiden kokonaiskäytölle.

(9) Jotta minimoidaan maaoikeuksista ja 
maakeinottelusta aiheutuvat kielteiset 
kokonaisvaikutukset ravintoa koskeviin 
oikeuksiin ja elintarvikkeiden hintoihin, 
luonnon monimuotoisuuteen, maaperään 
ja epäsuoraan maankäytön muutokseen 
vuoteen 2020 ulottuvana ajanjaksona, on 
asianmukaista rajoittaa direktiivin 
2009/28/EY liitteessä VIII olevassa
A osassa ja direktiivin 98/79/EY
liitteessä V olevassa A osassa ravintona
käytettävistä viljelykasveista ja muista 
energiakasveista saatavien 
biopolttoaineiden ja bionesteiden määrää.
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Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(10 a) On välttämätöntä ottaa huomioon 
odotettua suuremmat vaikeudet saavuttaa 
huomattavia kasvihuonekaasupäästöjen 
vähennyksiä biopolttoaineiden käytöllä 
sekä huolestuttavat todisteet siitä, että 
biopolttoaineiden tuotannon 
laajentaminen heikentää ruokaturvaa ja 
kehitysmaiden haavoittuvassa asemassa 
olevien ihmisten maankäyttöoikeuksia. 
Direktiivissä 2009/28/EY tavoitteeksi 
asetetun, uusiutuvista lähteistä peräisin 
olevan energian 10 prosentin osuuden 
sovellettavuuden tulisikin riippua siitä, 
voidaanko kasvihuonekaasupäästöissä 
saavuttaa huomattavia vähennyksiä ja 
välttää haitalliset vaikutukset 
ruokaturvaan ja maankäyttöoikeuksiin.

Perustelu

Asetetusta 10 prosentin tavoitteesta ei tule pitää tiukasti kiinni, jos se ei auta vähentämään 
tehokkaasti kasvihuonekaasupäästöjä. Sen ei pidä mennä ruokaturvan ja haavoittuvien 
ihmisten maankäyttöoikeuksien kunnioittamisen edelle.

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Epäsuorasta maankäytön muutoksesta 
aiheutuvat arvioidut päästöt olisi
sisällytettävä direktiivien 98/79/EY ja 
2009/28/EY mukaisesti annettaviin 
kertomuksiin kasvihuonekaasupäästöistä.
Sellaisista raaka-aineista tuotettujen 
biopolttoaineiden, jotka eivät lisää maan 
kysyntää, kuten jäteraaka-aineista 

(11) Sen varmistamiseksi, että 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 
ja biopolttoaineita koskevat unionin 
tavoitteet ovat merkityksellisiä ja että ne 
todella saavutetaan, epäsuorasta 
maankäytön muutoksesta aiheutuvat 
päästöt olisi otettava huomioon 
direktiiveissä 2009/28/EY ja 98/70/EY 
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tuotettujen biopolttoaineiden,
päästökertoimeksi olisi vahvistettava nolla.

vahvistetuissa kestävyyskriteereissä 
edellytettyjä kasvihuonekaasupäästöjen 
vähennyksiä laskettaessa. Lisäksi 
direktiivin 98/70/EY 7 a artiklan 2 kohdan 
tavoitteen saavuttamiseksi on aiheellista 
laskea epäsuoraan maankäytön 
muutokseen liittyvät päästöt, jotta voidaan 
luoda kannustimia vähäisiä epäsuoraan 
maankäytön muutokseen liittyviä 
vaikutuksia aiheuttaville biopolttoaineille. 
Jätteiden ja jäämien kaltaisista raaka-
aineista tuotettujen biopolttoaineiden, jotka 
eivät lisää maan kysyntää, 
päästökertoimeksi olisi vahvistettava nolla, 
kunhan ne täyttävät riittävät 
kestävyysnormit.

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Maan käyttö biopolttoaineraaka-
aineiden kasvattamiseen ei saa johtaa 
paikallis- ja alkuperäisväestöjen 
siirtymiseen, joten unionissa ja 
kolmansissa maissa on otettava käyttöön 
erityisiä maan suojeluun liittyviä 
toimenpiteitä tämän estämiseksi. 
Ainoastaan sellaiset biopolttoaineet ja 
bionesteet, joiden tuotanto ei loukkaa 
paikallis- ja alkuperäisyhteisöjen 
oikeuksia, katsotaan kestäviksi.

Perustelu

Saatavilla on runsaasti näyttöä biopolttoaineiden kielteisistä vaikutuksista maaoikeuksiin ja 
ravinnon saantia koskeviin oikeuksiin, erityisesti mitä tulee kehitysmaiden naisiin. On 
estettävä paikallis- ja alkuperäisväestöjen siirtyminen biopolttoaineviljelmien tieltä.
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Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla 
saavuttaa tämän direktiivin tavoitteita,
joita ovat tieliikenteen ja liikkuvien 
työkoneiden polttoaineiden 
yhteismarkkinoiden luominen ja 
ympäristön suojeleminen 
vähimmäistasolla näiden polttoaineiden 
käytöltä, vaan ne voidaan sen vuoksi 
saavuttaa paremmin unionin tasolla, joten
unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti.
Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on näiden 
tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeen.

(15) Tämän direktiivin tavoitteena olisi 
oltava liikennealan polttoaineiden 
yhteismarkkinoiden luominen ja sen 
varmistaminen, että näiden polttoaineiden 
tuotannossa ja käytössä turvataan 
ympäristönsuojelun vähimmäistaso ja 
vältetään haitalliset vaikutukset 
ruokaturvaan ja maankäyttöoikeuksiin. 
Koska jäsenvaltiot eivät voi riittävällä 
tavalla saavuttaa näitä tavoitteita, vaan ne 
voidaan sen vuoksi saavuttaa paremmin 
unionin tasolla, unioni voi toteuttaa 
toimenpiteitä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 5 artiklassa 
vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti. Mainitussa artiklassa 
vahvistetun suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, 
mikä on näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi tarpeen.

Perustelu

Direktiivin tavoitteiden kuvauksessa on mainittava myös tarkistuksista johtuvat tavoitteet.

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Julkiset biopolttoainekannustimet 
saavat aikaan merkittävää lisäkysyntää 
raaka-ainemarkkinoilla ja vaikuttavat 
näin merkittävästi hintoihin niin 
kansainvälisillä markkinoilla kuin 
elintarvikkeiden nettotuojamaiden 
markkinoilla. Tämä on vakava 
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huolenaihe erityisesti köyhälle väestölle, 
jonka kotitalouksien tuloista merkittävä 
osuus menee elintarvikkeisiin. EU:n 
biopolttoainepolitiikan väitetään suosivan 
maataloustuotannon suurimittaisia 
teollisia malleja, jotka tarjoavat vain 
vähän etuja paikallisväestölle.

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)
Direktiivi 98/70/EY
7 a artikla – 2 kohta – viimeinen alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) Lisätään 2 kohtaan c alakohdan 
jälkeen alakohta seuraavasti:
”Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun 
tavoitteen täyttämiseksi viljakasveista ja 
muista paljon tärkkelystä sisältävistä 
viljelykasveista, sokerikasveista ja 
öljykasveista tai energiakasveista 
tuotettujen biopolttoaineiden suurin osuus 
saa muodostaa enintään 5 prosenttia 
liikenteen energian loppukulutuksesta 
vuonna 2020, mikä vastaa vuoden 2011 
lopussa arvioitua osuutta.”

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)
Direktiivi 98/70/EY
7 b artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) Lisätään kohta seuraavasti: 
”5 a. Edellä olevaa 1 kohtaa sovellettaessa 
huomioon otettavia biopolttoaineita ja 
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bionesteitä ei saa tuottaa unionin tai 
kolmansien maiden mailla, joilla laillista 
tai yhteistä maaomistusta on vastustettu 
tai rikottu ja mikäli vapaata ja tietoista 
suostumusta ei ole ennakkoon annettu 
paikallista väestöä edustavia tahoja 
kuulemalla.”

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – b b alakohta (uusi)
Direktiivi 98/70/EY
7 b artikla – 5 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b b) Lisätään kohta seuraavasti:
”5 b. Edellä olevaa 1 kohtaa sovellettaessa 
huomioon otettavat biopolttoaineet ja 
bionesteet eivät saa olla jätteistä 
tuotettuja, ellei ole todennettu 
riippumattomasti, että on noudatettu 
direktiivin 2008/98/EY mukaista 
jätehierarkiaa, jonka mukaan 
ensisijaisuusjärjestyksessä ennen jätteen 
hyödyntämistä energiana ovat jätteen 
syntymisen ehkäiseminen, valmistelu 
uudelleenkäyttöön ja kierrätys.”

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 kohta – -a alakohta (uusi)
Direktiivi 98/70/EY
7 d artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

-a) Korvataan 1 kohta seuraavasti:
”1. Biopolttoaineiden elinkaarenaikaiset 
kasvihuonekaasupäästöt lasketaan 
7 a artiklaa ja 7 b artiklan 2 kohtaa 



AD\941111FI.doc 17/28 PE510.683v02-00

FI

sovellettaessa seuraavasti:
a) jos tuotantoketjulle on liitteessä IV 
olevassa A tai B osassa määritetty 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennysten 
oletusarvo ja jos kyseisten 
biopolttoaineiden tai bionesteiden 
liitteessä IV olevan C osan 7 kohdan 
mukaisesti laskettu el-arvo on nolla tai 
alle nolla ja jos epäsuorasta maankäytön 
muutoksesta aiheutuvat arvioidut päästöt 
ovat liitteessä V olevan B osan mukaisesti 
nolla, käyttämällä kyseistä oletusarvoa;
b) käyttämällä todellista arvoa, joka on 
laskettu liitteessä IV olevassa C osassa 
määritellyn menetelmän mukaisesti 
lisäten siihen liitteessä V esitetyt 
epäsuorasta maankäytön muutoksesta 
aiheutuvat arvioidut päästöt;
c) käyttämällä arvoa, joka on saatu 
laskemalla liitteessä IV olevan C osan 
1 kohdassa tarkoitetun kaavan muuttujien 
summa, jossa liitteessä IV olevan D tai 
E osan mukaisia eriteltyjä oletusarvoja 
voidaan käyttää tiettyjen muuttujien 
osalta ja liitteessä IV olevassa C osassa 
vahvistetun menetelmän mukaisesti 
laskettuja todellisia arvoja voidaan 
käyttää kaikkien muiden muuttujien 
osalta ja johon on lisätty liitteessä V 
esitetyt epäsuorasta maankäytön 
muutoksesta aiheutuvat arvioidut 
päästöt.”

Perustelu

Laskutapaa on mukautettu, jotta voidaan ottaa huomioon epäsuorasta maankäytön 
muutoksesta aiheutuvia päästöjä koskevat arviot polttoaineiden laadusta annettuun 
direktiiviin hiljattain lisättäväksi ehdotetun liitteen V mukaisesti.

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – b alakohta
Dirktiivi 2009/28/EY
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

”Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun 
tavoitteen täyttämiseksi viljakasveista ja 
muista paljon tärkkelystä sisältävistä 
viljelykasveista, sokerikasveista ja 
öljykasveista tuotettujen biopolttoaineiden 
ja bionesteiden suurin yhteenlaskettu osuus 
saa olla enintään yhtä suuri kuin 3 artiklan 
4 kohdan d alakohdassa määriteltyä 
suurinta osuutta vastaava energiamäärä.”

”Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun 
tavoitteen täyttämiseksi viljakasveista ja 
muista paljon tärkkelystä sisältävistä 
viljelykasveista, sokerikasveista ja 
öljykasveista tai erityisistä 
energiakasveista tuotettujen 
biopolttoaineiden ja bionesteiden suurin 
yhteenlaskettu osuus saa olla enintään yhtä 
suuri kuin 3 artiklan 4 kohdan
d alakohdassa määriteltyä suurinta osuutta 
vastaava energiamäärä.”

Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – c alakohta – -i luetelmakohta (uusi)
Direktiivi 2009/28/EY
3 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

-i) Muutetaan ensimmäinen alakohta 
seuraavasti:
”Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, 
että uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian osuus kaikissa 
liikennemuodoissa on vuonna 2020 
vähintään 10 prosenttia liikenteen 
energian loppukulutuksesta kyseisessä 
jäsenvaltiossa, samalla kun vältetään sekä 
energialähteitä, joiden avulla ei saavuteta 
huomattavia kasvihuonekaasupäästöjen 
vähennyksiä, että biopolttoaineiden 
tuotannon haitallisia vaikutuksia 
kehitysmaiden haavoittuvassa asemassa 
olevien ihmisten ruokaturvaan ja 
maankäyttöoikeuksiin.”

Perustelu

Tarkistuksessa sisällytetään tekstiin useissa edellä olevissa tarkistuksissa, etenkin 
tarkistuksessa 6, todetut seikat.
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Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – c alakohta – ii luetelmakohta
Direktiivi 2009/28/EY
3 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

"d) laskettaessa biopolttoaineiden osuutta 
osoittajassa viljakasveista ja muista paljon 
tärkkelystä sisältävistä viljelykasveista, 
sokerikasveista ja öljykasveista tuotetuista 
biopolttoaineista peräisin oleva energia saa 
muodostaa enintään 5 prosenttia liikenteen 
energian loppukulutuksesta vuonna 2020, 
mikä vastaa vuoden 2011 lopussa arvioitua 
osuutta.”

"(d) laskettaessa biopolttoaineiden osuutta 
osoittajassa ravintona käytettävistä 
viljelykasveista ja erityisistä 
energiakasveista tuotetuista 
biopolttoaineista peräisin oleva energia saa 
muodostaa enintään 5 prosenttia liikenteen 
energian loppukulutuksesta vuonna 2020, 
mikä vastaa vuoden 2011 lopussa arvioitua 
osuutta.”

Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – c alakohta – iii luetelmakohta
Direktiivi 2009/28/EY
3 artikla – 4 kohta – e alakohta – ii luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ii) liitteessä IX olevassa B osassa
luetelluista raaka-aineista tuotetut 
biopolttoaineet otetaan huomioon 
kaksinkertaisina energiasisältöönsä 
verrattuna;

ii) liitteessä IX luetelluista raaka-aineista 
tuotetut biopolttoaineet otetaan huomioon 
kaksinkertaisina energiasisältöönsä 
verrattuna sen jälkeen kun niiden 
ympäristöä koskeva ja sosiaalinen 
kestävyys on tieteellisesti arvioitu;

Perustelu

Liitteessä IX luetelluista raaka-aineista tuotetut biopolttoaineet on otettava huomioon 
kaksinkertaisina energiasisältöönsä verrattuna.
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Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – c alakohta – iii luetelmakohta
Direktiivi 2009/28/EY
3 artikla – 4 kohta – e alakohta – 2 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

 Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei 
mitään raaka-aineita muuteta
tarkoituksellisesti, jotta ne kuuluisivat
edellä i–iii alakohdissa tarkoitettuihin 
luokkiin.

Raaka-aineet, joita on tarkoituksellisesti
muutettu, jotta ne luettaisiin jätteeksi, 
eivät kuulu edellä i–iii alakohdissa 
tarkoitettuihin luokkiin. Jäsenvaltioiden 
on varmistettava, että petoksen 
paljastuessa kyseisiä raaka-aineita tai 
biopolttoaineita ei lasketa 3 artiklan 
4 kohdassa tarkoitettuun tavoitteeseen, ja 
varmistettava, että asianmukaiset 
toimenpiteet toteutetaan mahdollisten 
petollisten toimien torjumiseksi.

Perustelu

Tahallisesti muutetut biopolttoaineet tai raaka-aineet, joilla pyritään hyötymään tästä 
direktiivistä, on ehdottomasti suljettava sekä uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin että 
polttoaineiden laadusta annetun direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle.

Tarkistus 24

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 5 kohta – -a alakohta (uusi)
Direktiivi 2009/28/EY
17 artikla – 1 kohta – 3 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-a) lisätään 1 kohdan loppuun alakohta 
seuraavasti:
”Sovellettaessa a, b, ja c alakohtaa 
huomioon otettava viljakasveista ja 
muista paljon tärkkelystä sisältävistä 
viljelykasveista, sokerikasveista ja 
öljykasveista tai erityisistä 
energiakasveista tuotetuista 
biopolttoaineista tai bionesteistä peräisin 
oleva energia saa muodostaa enintään 
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5 prosenttia liikenteen energian 
loppukulutuksesta vuonna 2020, mikä 
vastaa vuoden 2011 lopussa arvioitua 
osuutta.”

Tarkistus 25

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 5 kohta – b a alakohta (uusi)
Direktiivi 2009/28/EY
17 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) Lisätään kohta seuraavasti:
”5 a. Edellä olevan 1 kohdan a, b ja 
c alakohtaa sovellettaessa huomioon 
otettavat biopolttoaineet ja bionesteet eivät 
saa olla jätteistä tuotettuja, ellei ole 
todennettu riippumattomasti, että on 
noudatettu direktiivin 2008/98/EY 
mukaista jätehierarkiaa, jonka mukaan 
ensisijaisuusjärjestyksessä ennen jätteen 
hyödyntämistä energiana ovat jätteen 
syntymisen ehkäiseminen, valmistelu 
uudelleenkäyttöön ja kierrätys.”

Perustelu

Jätteisiin olisi sovellettava jätepuitedirektiivin 4 artiklan mukaista jätehierarkiaa, jonka 
mukaisessa ensisijaisuusjärjestyksessä ennen jätteen hyödyntämistä energiana (eli 
biopolttoaineina ja bionesteinä) ovat jätteen syntymisen ehkäiseminen, valmistelu 
uudelleenkäyttöön ja kierrätys. Lisäksi olisi edellytettävä vaatimusten noudattamisen 
riippumatonta todentamista.

Tarkistus 26

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 5 kohta – b b alakohta (uusi)
Direktiivi 2009/28/EY
17 artikla – 5 b kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

b a) Lisätään kohta seuraavasti: 
"5 b. Edellä olevan 1 kohdan a, b ja 
c alakohtaa sovellettaessa huomioon 
otettavat biopolttoaineet ja bionesteet eivät 
saa olla tuotettuja maalla kasvatetuista 
raaka-aineista unionissa tai kolmannessa 
maassa, jossa laillisia oikeuksia maahan 
tai yhteismaaoikeuksia on riitautettu tai 
rikottu tai asianmukaista maksua tai 
kyseisten yhteisöjen asianomaisten 
edustavien elinten ennakkoon annettua 
tietoon perustuvaa suostumusta ei ole 
annettu tai kuulemista ei ole järjestetty.”

Perustelu

Koska uusiutuvaa energiaa koskeva EU:n direktiivi vaikuttaa maankäyttöoikeuksiin etenkin 
unionin ulkopuolisissa maissa, on tärkeää varmistaa, ettei biopolttoaineiden tuotanto 
Euroopan markkinoita varten johda näiden oikeuksien loukkaamiseen.

Tarkistus 27

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 6 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
18 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

”Komissio voi katsoa, että vapaaehtoiset 
kansalliset tai kansainväliset järjestelmät, 
joissa asetetaan vaatimukset 
biomassatuotteiden tuotannolle, sisältävät 
17 artiklan 2 kohdan soveltamisen kannalta 
tarkkaa tietoa tai osoittavat, että 
biopolttoaine- tai bioneste-erät täyttävät 
17 artiklan 3–5 kohdassa asetetut 
kestävyyskriteerit.   Komissio voi katsoa, 
että nämä järjestelmät sisältävät tarkat 
tiedot, joita tarvitaan tiedotettaessa 
toimenpiteistä, joihin on ryhdytty sellaisten 
alueiden suojelemiseksi, jotka tarjoavat 
kriittisissä tilanteissa tärkeitä 

”Komission on katsottava, että 
vapaaehtoiset kansalliset tai kansainväliset 
järjestelmät, joissa asetetaan vaatimukset 
biomassatuotteiden tuotannolle, sisältävät 
17 artiklan 2 kohdan soveltamisen kannalta 
tarkkaa tietoa tai osoittavat, että 
biopolttoaine- tai bioneste-erät täyttävät 
17 artiklan 3–5 a kohdassa asetetut 
kestävyyskriteerit, ja että raaka-aineita ei 
ole tarkoituksellisesti muutettu, jotta ne 
kuuluisivat 3 artiklan 4 kohdan 
e alakohdan i–iii alakohdan 
soveltamisalaan. Komissio voi katsoa, että 
nämä järjestelmät sisältävät tarkat tiedot, 
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ekosysteemipalveluita (kuten valuma-
alueiden suojelu ja eroosion hallinta), sekä 
tiedotettaessa maaperän, vesien ja ilman 
suojelemiseksi toteutetuista toimenpiteistä, 
huonontuneiden maiden kunnostamisesta, 
liiallisen vedenkulutuksen välttämisestä 
alueilla, joiden vesivarat ovat niukat, 
ja 17 artiklan 7 kohdan toisessa 
alakohdassa tarkoitetuista tekijöistä.
Komissio voi myös tunnustaa sellaiset 
harvinaisten, uhanalaisten tai erittäin 
uhanalaisten ekosysteemien tai lajien 
suojelualueet, jotka tunnustetaan 
kansainvälisissä sopimuksissa tai jotka 
kuuluvat hallitustenvälisten järjestöjen tai 
Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton 
laatimiin luetteloihin, 17 artiklan 3 kohdan 
b alakohdan ii alakohdassa tarkoitetuiksi 
alueiksi.”

joita tarvitaan tiedotettaessa toimenpiteistä, 
joihin on ryhdytty sellaisten alueiden 
suojelemiseksi, jotka tarjoavat kriittisissä 
tilanteissa tärkeitä ekosysteemipalveluita
(kuten valuma-alueiden suojelu ja eroosion 
hallinta), sekä tiedotettaessa maaperän, 
vesien ja ilman suojelemiseksi toteutetuista 
toimenpiteistä, huonontuneiden maiden 
kunnostamisesta, liiallisen 
vedenkulutuksen välttämisestä alueilla, 
joiden vesivarat ovat niukat, 
ja 17 artiklan 7 kohdan toisessa 
alakohdassa tarkoitetuista tekijöistä.
Komissio voi myös tunnustaa sellaiset 
harvinaisten, uhanalaisten tai erittäin 
uhanalaisten ekosysteemien tai lajien 
suojelualueet, jotka tunnustetaan 
kansainvälisissä sopimuksissa tai jotka 
kuuluvat hallitustenvälisten järjestöjen tai 
Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton 
laatimiin luetteloihin, 17 artiklan 3 kohdan 
b alakohdan ii alakohdassa tarkoitetuiksi 
alueiksi.”

Tarkistus 28

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 7 kohta – -a alakohta (uusi)
Direktiivi 2009/28/EY
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

-a) Korvataan 1 kohta seuraavasti:
”1. Biopolttoaineiden ja bionesteiden 
käytöstä saatavat 
kasvihuonekaasupäästövähennykset 
lasketaan 17 artiklan 2 kohtaa 
sovellettaessa seuraavasti:
a) jos tuotantoketjulle on liitteessä V 
olevassa A tai B osassa määritetty 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennysten 
oletusarvo ja jos kyseisten 
biopolttoaineiden tai bionesteiden 
liitteessä V olevan C osan 7 kohdan 
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mukaisesti laskettu el-arvo on nolla tai 
alle nolla ja jos epäsuorasta maankäytön 
muutoksesta aiheutuvat arvioidut päästöt 
ovat liitteessä VIII olevan B osan 
mukaisesti nolla, käyttämällä kyseistä 
oletusarvoa;
b) käyttämällä todellista arvoa, joka on 
laskettu liitteessä V olevassa C osassa 
määritellyn menetelmän mukaisesti 
lisäten niihin liitteessä VIII esitetyt 
epäsuorasta maankäytön muutoksesta 
aiheutuvat arvioidut päästöt;
c) käyttämällä arvoa, joka on saatu 
laskemalla liitteessä V olevan C osan 
1 kohdassa tarkoitetun kaavan muuttujien 
summa, jossa liitteessä V olevan D tai 
E osan mukaisia eriteltyjä oletusarvoja 
voidaan käyttää tiettyjen muuttujien 
osalta ja liitteessä V olevassa C osassa 
vahvistetun menetelmän mukaisesti 
laskettuja todellisia arvoja voidaan 
käyttää kaikkien muiden muuttujien 
osalta ja johon on lisätty liitteessä VIII 
esitetyt epäsuorasta maankäytön 
muutoksesta aiheutuvat arvioidut 
päästöt.”

Tarkistus 29

Ehdotus direktiiviksi
Liite 1 – 2 kohta
Direktiivi 98/70/EY
Liite V – osa A – taulukon rivi (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Lisätään osan A taulukkoon uusi kohta. 
Biopolttoaineiden ja bionesteiden raaka-
aineisiin liittyvästä epäsuorasta 
maankäytön muutoksesta aiheutuvat 
arvioidut päästöt:
Raaka-aineryhmä: Muut kuin ravintona 
käytettävät energiakasvit
Epäsuorasta maankäytön muutoksesta 
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aiheutuvat arvioidut päästöt 
(gCO2eq/MJ): 15

Perustelu

Muiden energiakasvien kuin ruokakasvien viljely voi edistää epäsuoraa maankäytön 
muutosta, jos niitä viljellään aiemmin elintarviketuotantoon käytetyllä maalla. 
Vaikutustenarvioinnissa (s. 26) määritetään maata käyttämättömien raaka-aineiden osalta 
epäsuorasta maankäytön muutoksesta aiheutuvien päästöjen olevan 15 gCO2/MJ.

Tarkistus 30

Ehdotus direktiiviksi
Liite 1 – 2 kohta
Direktiivi 98/70/EY
Liite V – osa B – b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b) raaka-aineet, joiden tuotanto on 
johtanut suoraan maankäytön 
muutokseen, eli muutokseen IPCC:n
maankäyttöluokista metsämaa, 
ruohikkoalueet, kosteikot, rakennetut 
alueet tai muut maa-alueet luokkiin 
viljelymaa tai monivuotisten kasvien 
viljelymaa. Tällaisessa tapauksessa 
suorasta maankäytön muutoksesta 
aiheutuvien päästöjen arvo (el) olisi 
laskettava liitteessä IV olevan C osan 7 
kohdan mukaisesti.”

b) raaka-aineet, joita ei ole tuotettu 
viljelymaassa, monivuotisten kasvien 
viljelymaassa tai muihin IPCC:n
maankäyttöluokkiin kuuluvilla maa-
alueilla (metsämaa, ruohikkoalueet ja 
kosteikot), joita käytetään 
elintarviketuotantoon, ylläpidettiinpä niitä 
tai ei, kuten maatalouteen ja 
peltometsätalouteen käytettävät 
järjestelmät.

Perustelu

On perusteltua, ettei epäsuoria maankäytön muutoksia koskevaa tekijää liitetä tuotantoihin, 
jotka aiheuttavat suoria maankäytön muutoksia, mutta on silti syytä täsmentää, että suorat ja 
epäsuorat maankäytön muutokset eivät välttämättä ole kaikissa tilanteissa toisiaan 
poissulkevia.

Tarkistus 31

Ehdotus direktiiviksi
Liite 2 – 2 kohta
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Direktiivi 2009/28/EY
Liite VIII – osa A – taulukon rivi (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Lisätään osan A taulukkoon uusi kohta. 
Biopolttoaineiden ja bionesteiden raaka-
aineisiin liittyvästä epäsuorasta 
maankäytön muutoksesta aiheutuvat 
arvioidut päästöt:
Raaka-aineryhmä: Muut kuin ravintona 
käytettävät energiakasvit
Epäsuorasta maankäytön muutoksesta 
aiheutuvat arvioidut päästöt 
(gCO2eq/MJ): 15

Perustelu

Muiden energiakasvien kuin ruokakasvien viljely voi edistää epäsuoraa maankäytön 
muutosta, jos niitä viljellään aiemmin elintarviketuotantoon käytetyllä maalla. 
Vaikutustenarvioinnissa (s. 26) määritetään maata käyttämättömien raaka-aineiden osalta 
epäsuorasta maankäytön muutoksesta aiheutuvien päästöjen olevan 15 gCO2/MJ.

Tarkistus 32

Ehdotus direktiiviksi
Liite 2 – 2 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
Liite VIII – osa B – b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b) raaka-aineet, joiden tuotanto on 
johtanut suoraan maankäytön 
muutokseen, eli muutokseen IPCC:n
maankäyttöluokista metsämaa, 
ruohikkoalueet, kosteikot, rakennetut 
alueet tai muut maa-alueet luokkiin 
viljelymaa tai monivuotisten kasvien 
viljelymaa. Tällaisessa tapauksessa 
suorasta maankäytön muutoksesta 
aiheutuvien päästöjen arvo (el) olisi 
laskettava liitteessä V olevan C osan 7 
kohdan mukaisesti.”

b) raaka-aineet, joita ei ole tuotettu 
viljelymaassa, monivuotisten kasvien 
viljelymaassa tai muihin IPCC:n
maankäyttöluokkiin kuuluvilla maa-
alueilla (metsämaa, ruohikkoalueet ja 
kosteikot), joita käytetään 
elintarviketuotantoon, ylläpidettiinpä niitä 
tai ei, kuten maatalouteen ja 
peltometsätalouteen käytettävät 
järjestelmät.
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Perustelu

On perusteltua, ettei epäsuoria maankäytön muutoksia koskevaa tekijää liitetä tuotantoihin, 
jotka aiheuttavat suoria maankäytön muutoksia, mutta on silti syytä täsmentää, että suorat ja 
epäsuorat maankäytön muutokset eivät välttämättä ole kaikissa tilanteissa toisiaan 
poissulkevia.
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