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Tarkistus 78
Bas Eickhout, Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian käytön edistämisestä sekä 
direktiivien 2001/77/EY ja 2003/30/EY 
muuttamisesta ja myöhemmästä 
kumoamisesta annetun direktiivin 
2009/28/EY 3 artiklan 4 kohdan mukaan
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian osuus kaikissa liikennemuodoissa 
on vuonna 2020 vähintään 10 prosenttia 
liikenteen energian loppukulutuksesta. 
Biopolttoaineiden sekoittaminen 
polttoaineisiin on yksi jäsenvaltioiden 
käytettävissä olevista keinoista, jonka 
avulla tämä tavoite voidaan saavuttaa, ja 
sen odotetaan olevan pääasiallinen keino.

(1) Ottaen huomioon maatalousmaan 
kanssa kilpailevien biopolttoaineiden 
kielteinen ilmastovaikutus uusiutuvista
lähteistä peräisin olevan energian käytön 
edistämisestä sekä direktiivien 2001/77/EY 
ja 2003/30/EY muuttamisesta ja 
myöhemmästä kumoamisesta annetun 
direktiivin 2009/28/EY 3 artiklan 4 kohdan 
mukainen velvoite olisi korvattava siten, 
että jäsenvaltioita vaaditaan 
varmistamaan, että kehittyneistä 
liikenteen energialähteistä peräisin olevan 
energian osuus kaikissa liikennemuodoissa 
on vuonna 2020 vähintään 3 prosenttia
liikenteen energian loppukulutuksesta. 
Kehittyneiden biopolttoaineiden ja muuta 
kuin biologista alkuperää olevan 
uusiutuvan energian sekoittaminen 
polttoaineisiin on yksi jäsenvaltioiden 
käytettävissä olevista keinoista, jonka 
avulla tämä tavoite voidaan saavuttaa, ja 
sen odotetaan olevan pääasiallinen keino.

Or. en

Tarkistus 79
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian käytön edistämisestä sekä 
direktiivien 2001/77/EY ja 2003/30/EY 

(1) Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian käytön edistämisestä sekä 
direktiivien 2001/77/EY ja 2003/30/EY 
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muuttamisesta ja myöhemmästä 
kumoamisesta annetun direktiivin 
2009/28/EY 3 artiklan 4 kohdan mukaan 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian osuus kaikissa liikennemuodoissa 
on vuonna 2020 vähintään 10 prosenttia 
liikenteen energian loppukulutuksesta. 
Biopolttoaineiden sekoittaminen 
polttoaineisiin on yksi jäsenvaltioiden 
käytettävissä olevista keinoista, jonka 
avulla tämä tavoite voidaan saavuttaa, ja 
sen odotetaan olevan pääasiallinen keino.

muuttamisesta ja myöhemmästä 
kumoamisesta annetun direktiivin 
2009/28/EY 3 artiklan 4 kohdan mukaan 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian osuus kaikissa liikennemuodoissa 
on vuonna 2020 vähintään 10 prosenttia 
liikenteen energian loppukulutuksesta. 
Biopolttoaineiden sekoittaminen 
polttoaineisiin on yksi jäsenvaltioiden 
käytettävissä olevista keinoista, jonka 
avulla tämä tavoite voidaan saavuttaa, ja 
tähän mennessä se on ollut pääasiallinen 
keino.

Or. it

Tarkistus 80
Sophie Auconie

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian käytön edistämisestä sekä 
direktiivien 2001/77/EY ja 2003/30/EY 
muuttamisesta ja myöhemmästä 
kumoamisesta annetun direktiivin 
2009/28/EY 3 artiklan 4 kohdan mukaan 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian osuus kaikissa liikennemuodoissa 
on vuonna 2020 vähintään 10 prosenttia 
liikenteen energian loppukulutuksesta. 
Biopolttoaineiden sekoittaminen 
polttoaineisiin on yksi jäsenvaltioiden 
käytettävissä olevista keinoista, jonka 
avulla tämä tavoite voidaan saavuttaa, ja 
sen odotetaan olevan pääasiallinen keino.

(1) Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian käytön edistämisestä sekä 
direktiivien 2001/77/EY ja 2003/30/EY 
muuttamisesta ja myöhemmästä 
kumoamisesta annetun direktiivin 
2009/28/EY 3 artiklan 4 kohdan mukaan 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian osuus kaikissa liikennemuodoissa 
on vuonna 2020 vähintään 10 prosenttia 
liikenteen energian loppukulutuksesta. 
Biopolttoaineiden sekoittaminen 
polttoaineisiin on yksi jäsenvaltioiden 
käytettävissä olevista keinoista, jonka 
avulla tämä tavoite voidaan saavuttaa, ja 
sen odotetaan olevan pääasiallinen keino. 
Kun otetaan kuitenkin huomioon tuoreet 
tiedot biopolttoaineiden kustannus-
hyötysuhteesta, on syytä vähentää niiden 
kehittämistä ja siten uusiutuvista lähteistä 
peräisin olevan polttoaineisiin 
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sekoitettavan energian osuutta 
vuoteen 2020 mennessä. Komission 
tehtävänä on arvioida tarve säätää 
täydentävistä toimenpiteistä, joilla 
voidaan saavuttaa tavoite, jonka mukaan 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian kokonaisosuuden on tarkoitus 
kasvaa EU:ssa 20 prosenttiin.

Or. fr

Tarkistus 81
Gaston Franco, Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian käytön edistämisestä sekä 
direktiivien 2001/77/EY ja 2003/30/EY 
muuttamisesta ja myöhemmästä 
kumoamisesta annetun direktiivin 
2009/28/EY 3 artiklan 4 kohdan mukaan 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian osuus kaikissa liikennemuodoissa 
on vuonna 2020 vähintään 10 prosenttia 
liikenteen energian loppukulutuksesta. 
Biopolttoaineiden sekoittaminen 
polttoaineisiin on yksi jäsenvaltioiden 
käytettävissä olevista keinoista, jonka 
avulla tämä tavoite voidaan saavuttaa, ja 
sen odotetaan olevan pääasiallinen keino.

(1) Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian käytön edistämisestä sekä 
direktiivien 2001/77/EY ja 2003/30/EY 
muuttamisesta ja myöhemmästä 
kumoamisesta annetun direktiivin 
2009/28/EY 3 artiklan 4 kohdan mukaan 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian osuus kaikissa liikennemuodoissa 
on vuonna 2020 vähintään 10 prosenttia 
liikenteen energian loppukulutuksesta. 
Biopolttoaineiden sekoittaminen 
polttoaineisiin on yksi jäsenvaltioiden 
käytettävissä olevista keinoista, jonka 
avulla tämä tavoite voidaan saavuttaa, ja 
sen odotetaan olevan pääasiallinen keino. 
Arvioiden mukaan unionin 
polttoainemarkkinat ovat jatkossakin 
erittäin riippuvaisia dieselpolttoaineiden 
saatavuudesta, mikä on unionin 
markkinoille ominaista; ongelman 
ratkaisemiseksi Euroopan unionissa olisi 
rohkaistava kehittyneen biodieselin 
tuotantoa.

Or. fr
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Perustelu

Unionin politiikassa, jossa kannustetaan biopolttoaineiden sekoittamista polttoaineisiin, ja 
sen tavoitteissa on otettava huomioon unionin polttoainemarkkinoiden ominaispiirteet ja 
niiden merkittävä dieselpolttoaineiden tarve. Jalostamoilla on vaikeuksia mukautua dieselin 
kysynnän kasvamiseen, ja tarjonta on unionissa rakenteellisesti riittämätöntä. Kehittyneen 
biodieselin avulla voidaan siis vähentää tuontia ja vahvistaa huoltovarmuutta Euroopan 
unionissa.

Tarkistus 82
Britta Reimers

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian käytön edistämisestä sekä 
direktiivien 2001/77/EY ja 2003/30/EY 
muuttamisesta ja myöhemmästä 
kumoamisesta annetun direktiivin 
2009/28/EY 3 artiklan 4 kohdan mukaan 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian osuus kaikissa liikennemuodoissa 
on vuonna 2020 vähintään 10 prosenttia 
liikenteen energian loppukulutuksesta. 
Biopolttoaineiden sekoittaminen 
polttoaineisiin on yksi jäsenvaltioiden 
käytettävissä olevista keinoista, jonka 
avulla tämä tavoite voidaan saavuttaa, ja 
sen odotetaan olevan pääasiallinen keino.

(1) Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian käytön edistämisestä sekä 
direktiivien 2001/77/EY ja 2003/30/EY 
muuttamisesta ja myöhemmästä 
kumoamisesta annetun direktiivin 
2009/28/EY 3 artiklan 4 kohdan mukaan 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian osuus kaikissa liikennemuodoissa 
on vuonna 2020 vähintään 10 prosenttia 
liikenteen energian loppukulutuksesta. 
Biopolttoaineiden sekoittaminen 
polttoaineisiin on yksi jäsenvaltioiden 
käytettävissä olevista keinoista, jonka 
avulla tämä tavoite voidaan saavuttaa, ja 
sen odotetaan olevan pääasiallinen keino. 
Maatalousalan perushyödykkeiden 
maailmanlaajuinen kysyntä kasvaa ja 
markkinoiden epävakauden odotetaan 
lisääntyvän tulevaisuudessa.

Or. en

Tarkistus 83
Christa Klaß
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Jotta voitaisiin saavuttaa lisää 
kasvihuonekaasusäästöjä, 
biopolttoaineiden käyttöä olisi lisättävä 
myös lentoliikenteessä.

Or. de

Tarkistus 84
Elisabetta Gardini

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 

(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. 
Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian käytön edistämisestä annetun 
direktiivin 2009/28/EY tavoitteen, jonka 
mukaan uusiutuvista energialähteistä 
peräisin olevan energian osuus kaikissa 
kuljetusmuodoissa vuonna 2020 on 
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vähentää. vähintään 10 prosenttia niiden 
lopullisesta energiankulutuksesta, pitäisi 
olla yhdenmukainen direktiivin 98/70/EY 
7 a artiklan 2 kohdan kanssa 
markkinoiden kaikkien vääristymien 
välttämiseksi. Biopolttoaineiden 
sekoittaminen polttoaineisiin on yksi 
fossiilisten polttoaineiden toimittajien 
käytettävissä olevista keinoista, jonka 
avulla toimitettujen polttoaineiden 
kasvihuonekaasuintensiteettiä voidaan 
vähentää.

Or. en

Perustelu

EU:n on tehostettava ponnistuksiaan kehitettäessä johdonmukaista tulevaa 
energiapolitiikkaa, jossa energiavarmuuden lisääminen ja EU:n kilpailukyky liittyvät yhteen 
sellaisen selkeän ilmastopolitiikan kanssa, joka alentaa kasvihuonekaasupäästöjä ja parantaa 
ilmanlaatua Euroopassa. Uusiutuvia energialähteitä koskevassa direktiivissä sekä 
polttoaineiden laatua koskevassa direktiivissä käsiteltyjen biopolttoainetavoitteiden olisi 
oltava johdonmukaisia ja yhdenmukaisia markkinoiden kaikkien vääristymien välttämiseksi.

Tarkistus 85
Bas Eickhout, Sabine Wils

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 

(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 
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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.

polttoaineiden energiayksikköä kohti 
laskettuja elinkaarenaikaisia 
kasvihuonekaasupäästöjä 
(”kasvihuonekaasuintensiteettiä”) 
vähintään 6 prosenttia 
31 päivään joulukuuta 2020 mennessä. 
Biopolttoaineiden, joista aiheutuu vähän 
tai ei ollenkaan 
kasvihuonekaasupäästöjä, sekoittaminen 
väistämättömästä jätekaasusta liikenteen 
hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia 
käyttämällä saataviin muihin
polttoaineisiin kuuluu fossiilisten 
polttoaineiden toimittajien käytettävissä 
oleviin keinoihin, joiden avulla 
toimitettujen polttoaineiden 
kasvihuonekaasuintensiteettiä voidaan 
vähentää. Investointien turvallisuuden 
takaamiseksi kyseisten liikenteen 
kehittyneiden polttoaineiden alalla 
vuodeksi 2020 asetettua tavoitetta olisi 
täydennettävä sitovalla vuotuisella 
kehityspolulla, jolla pyritään 
vähentämään 10 prosentin verran 
unionissa vuonna 2025 käytettyjen 
polttoaineiden 
kasvihuonekaasuintensiteettiä.

Or. en

Tarkistus 86
Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Petri Sarvamaa

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Direktiivin 2009/28/EY 17 artiklassa 
vahvistetaan kestävyyskriteerit, jotka 
biopolttoaineiden ja bionesteiden on 
täytettävä, jotta ne voidaan ottaa huomioon 
direktiivin tavoitteiden saavuttamisessa ja 
jotta ne voidaan sisällyttää julkisiin 
tukijärjestelmiin. Näihin kriteereihin 
lukeutuu kasvihuonekaasupäästöjen 

(3) Direktiivin 2009/28/EY 17 artiklassa 
vahvistetaan kestävyyskriteerit, jotka 
biopolttoaineiden ja bionesteiden on 
täytettävä, jotta ne voidaan ottaa huomioon 
direktiivin tavoitteiden saavuttamisessa ja 
jotta ne voidaan sisällyttää julkisiin 
tukijärjestelmiin. Näihin kriteereihin 
lukeutuvat biologiselta 
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vähimmäisvähennys, joka biopolttoaineilla 
ja bionesteillä on saavutettava fossiilisiin 
polttoaineisiin verrattuna. Vastaavat 
kestävyyskriteerit vahvistetaan 
biopolttoaineille direktiivin 98/70/EY 7 b 
artiklassa

monimuotoisuudeltaan rikasta maata ja 
suuren hiilivaraston maata koskevat 
vaatimukset. Näihin kriteereihin lukeutuu 
myös kasvihuonekaasupäästöjen 
vähimmäisvähennys, joka biopolttoaineilla 
ja bionesteillä on saavutettava fossiilisiin 
polttoaineisiin verrattuna. Vastaavat 
kestävyyskriteerit vahvistetaan 
biopolttoaineille direktiivin 98/70/EY 7 b 
artiklassa

Or. en

Perustelu

On jo olemassa kriteereitä, joilla varmistetaan, että EU:n biopolttoainepolitiikka ei vaikuta 
kielteisesti ekosysteemeihin, joissa on paljon hiiltä ja joiden luonto on monimuotoinen. Myös 
kiinteään biomassaan sovellettavia kriteereitä kehitetään jatkuvasti. Oikeusvarmuuden ja 
johdonmukaisuuden takaamiseksi ja koska raaka-aineita pitäisi kohdella samalla tavalla 
riippumatta niiden loppukäytöstä, nykyiset kestävyyskriteerit pitäisi katsoa riittäviksi.

Tarkistus 87
Bas Eickhout, Sabine Wils, Julie Girling

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Direktiivin 2009/28/EY 17 artiklassa 
vahvistetaan kestävyyskriteerit, jotka 
biopolttoaineiden ja bionesteiden on 
täytettävä, jotta ne voidaan ottaa huomioon 
direktiivin tavoitteiden saavuttamisessa ja 
jotta ne voidaan sisällyttää julkisiin 
tukijärjestelmiin. Näihin kriteereihin 
lukeutuu kasvihuonekaasupäästöjen 
vähimmäisvähennys, joka biopolttoaineilla 
ja bionesteillä on saavutettava fossiilisiin 
polttoaineisiin verrattuna. Vastaavat 
kestävyyskriteerit vahvistetaan 
biopolttoaineille direktiivin 98/70/EY 7 b 
artiklassa

(3) Direktiivin 2009/28/EY 17 artiklassa 
vahvistetaan kestävyyskriteerit, jotka 
biopolttoaineiden ja bionesteiden on 
täytettävä, jotta ne voidaan ottaa huomioon 
direktiivin tavoitteiden saavuttamisessa ja 
jotta ne voidaan sisällyttää julkisiin 
tukijärjestelmiin. Näihin kriteereihin 
lukeutuu kasvihuonekaasupäästöjen 
vähimmäisvähennys, joka biopolttoaineilla 
ja bionesteillä on saavutettava fossiilisiin 
polttoaineisiin verrattuna. Vastaavat 
kestävyyskriteerit vahvistetaan 
biopolttoaineille direktiivin 98/70/EY 7 b 
artiklassa. Näitä kriteerejä olisi 
täydennettävä takeiden avulla, joilla 
varmistetaan niin sanottu kaskadikäyttö 
ja jätehierarkian noudattaminen.
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Or. en

Perustelu

Jotkin kehittyneiden biopolttoaineiden raaka-aineiden nykyiset käyttötavat johtuvat sisäisestä 
hiilestä, joka on jäänyt kiinteäksi osaksi ympäristöä tai joka muutettaessa lisää fossiilisten tai 
kasviöljyjen kysyntää. Takeet ovat tarpeen, jotta voidaan taata, että nykyisten käyttöjen 
muuttaminen ei saa aikaan yleistä kielteistä hiilitasapainoa. Lignoselluloosasta tuotettujen 
raaka-aineiden laajentaminen edellyttää takeita, jotta nykyiset käyttäjät eivät siirry 
korkeampilaatuiseen puuhun, mikä johtaa siirtymiseen muilta aloilta tai paineeseen lisätä 
hakkuita kestämättömällä tavalla.

Tarkistus 88
Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Vaikka direktiivissä 98/70/EY ja 
direktiivissä 2009/28/EY käytetään 
ilmaisuja ”biopolttoaineet” ja 
”bionesteet”, direktiivien säännöksiä ja 
myös asiaankuuluvia kestävyyskriteerejä 
sovelletaan kaikkiin uusiutuviin 
polttoaineisiin, sellaisina kuin ne on 
määritelty näissä direktiiveissä.

Or. fr

Tarkistus 89
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Nessa Childers, Britta 
Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Investointiturvan tarjoamiseksi 
direktiivissä 2009/28/EY ja direktiivissä 
98/70/EY säädetään, että epäsuoran 
maankäytön muutoksen vaikutus 
kasvihuonekaasupäästöihin olisi otettava 
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huomioon ja olisi toteutettava tarpeelliset 
toimenpiteet kyseisen vaikutuksen 
käsittelemiseksi.

Or. en

Tarkistus 90
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Biopolttoaineiden tuotannon 
edistäminen kannustimilla on paitsi 
lisännyt biopolttoaineiden tuotantoa 
unionissa myös laajentanut 
biopolttoaineiden tuotantoa kolmansissa 
maissa. Saatavilla on vaihtelevia tietoja 
siitä, miten paljon maata on tarkalleen 
ottaen käytetty ja muutettu 
biopolttoaineiden tuotantoon kolmansissa 
maissa, mutta eräissä selvityksissä on 
havaittu, että vuosina 2009–2013 
eurooppalaiset yritykset käyttivät 
pelkästään Afrikassa 6 miljoonaa 
hehtaaria maata biopolttoaineiden 
tuotantoon. Oikeutta ruokaan käsittelevä 
YK:n erityisraportoija korosti 
huhtikuussa 2013 antamassaan 
huomautuksessa EU:n 
biopolttoainepolitiikan haitallisia 
vaikutuksia, jotka liittyvät oikeuteen 
ruokaan, maahan ja veteen. Torjuakseen 
näitä haitallisia vaikutuksia komission 
pitäisi ehdottaa direktiivin 2009/98/EY 
17 artiklan ja direktiivin 98/70/EY 
7 b artiklan kestävyyskriteerien 
muuttamista ja vahvistamista.

Or. en
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Tarkistus 91
Erik Bánki

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Kun aiemmin elintarvike-, rehu- ja 
kuitumarkkinoiden tarpeisiin käytetty 
laidunmaa tai maatalousmaa muutetaan 
biopolttoaineiden tuotantoon, muu kuin 
polttoaineisiin liittyvä kysyntä on edelleen 
tyydytettävä joko tehostamalla olemassa 
olevaa tuotantoa tai ottamalla muuta kuin 
maatalousmaata tuotantokäyttöön jossain 
toisaalla. Viimeksi mainittu vaihtoehto 
merkitsee epäsuoraa maankäytön muutosta, 
ja jos siihen sisältyy sellaisen maan 
käyttötavan muuttaminen, johon on 
sitoutunut paljon hiiltä, se voi johtaa 
merkittäviin kasvihuonekaasupäästöihin.
Direktiiveihin 98/70/EY ja 2009/28/EY 
olisi siis sisällyttävä epäsuoraa 
maankäytön muutosta koskevia 
säännöksiä, kun otetaan huomioon, että 
nykyiset biopolttoaineet tuotetaan 
pääasiassa olemassa olevalla 
maatalousmaalla kasvatetuista 
viljelykasveista.

(4) Kun aiemmin elintarvike-, rehu- ja 
kuitumarkkinoiden tarpeisiin käytetty 
laidunmaa tai maatalousmaa muutetaan 
biopolttoaineiden tuotantoon, muu kuin 
polttoaineisiin liittyvä kysyntä on edelleen 
tyydytettävä joko tehostamalla olemassa 
olevaa tuotantoa tai ottamalla muuta kuin 
maatalousmaata tuotantokäyttöön jossain 
toisaalla. Ensiksi mainitussa 
vaihtoehdossa biopolttoainetuottajien 
luomat ylijäämämarkkinat voivat saada 
aikaan suurempia satoja, kuten todetaan 
IFPRI:n raportissa1 ja komission 
vaikutustenarvioinnissa2. Suuremmista 
sadoista saatavasta biomassasta tuotetut 
biopolttoaineet eivät edellytä lisämaata 
eikä niillä siksi ole vaikutuksia epäsuoriin 
maankäytön muutoksiin. Viimeksi 
mainittu vaihtoehto merkitsee epäsuoraa 
maankäytön muutosta, ja jos siihen 
sisältyy sellaisen maan käyttötavan 
muuttaminen, johon on sitoutunut paljon 
hiiltä, se voi johtaa merkittäviin 
kasvihuonekaasupäästöihin.

________________________
1Kansainvälinen elintarviketalouden 
tutkimuskeskus: Assessing the Land Use 
Change Consequences of European 
Biofuel Policies. Loppuraportti, lokakuu 
2011
2 Euroopan komissio: 
Vaikutustenarviointi: saateasiakirja 
ehdotukseen Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviksi direktiivin 
98/70/EY ja direktiivin 2009/28/EY 
muuttamisesta. SWD(2012) 343 final.

Or. en
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Perustelu

Biopolttoaineiden tarjoajien luoma markkinoiden ylikysyntä tarjoaa tuottajille kannustimia 
satojensa kasvattamiseen. EU:ssa ja myös kehitysmaissa on monia alueita, joilla on 
huomattavat mahdollisuudet satojen kasvattamiseen. Esimerkiksi monissa uusissa 
jäsenvaltioissa nykyisten peltomaiden sadot ovat huomattavasti pienempiä kuin jopa 
kymmenen vuotta sitten ja huomattavasti pienempiä kuin sadot niiden naapureina olevissa 
vanhoissa jäsenvaltioissa, joissa on samanlaiset olosuhteet esimerkiksi ilmaston ja maaperän 
osalta.

Tarkistus 92
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Kun aiemmin elintarvike-, rehu- ja 
kuitumarkkinoiden tarpeisiin käytetty 
laidunmaa tai maatalousmaa muutetaan 
biopolttoaineiden tuotantoon, muu kuin 
polttoaineisiin liittyvä kysyntä on edelleen 
tyydytettävä joko tehostamalla olemassa 
olevaa tuotantoa tai ottamalla muuta kuin 
maatalousmaata tuotantokäyttöön jossain 
toisaalla. Viimeksi mainittu vaihtoehto 
merkitsee epäsuoraa maankäytön muutosta, 
ja jos siihen sisältyy sellaisen maan 
käyttötavan muuttaminen, johon on 
sitoutunut paljon hiiltä, se voi johtaa 
merkittäviin kasvihuonekaasupäästöihin. 
Direktiiveihin 98/70/EY ja 2009/28/EY 
olisi siis sisällyttävä epäsuoraa 
maankäytön muutosta koskevia 
säännöksiä, kun otetaan huomioon, että 
nykyiset biopolttoaineet tuotetaan 
pääasiassa olemassa olevalla 
maatalousmaalla kasvatetuista 
viljelykasveista.

(4) Kun aiemmin elintarvike-, rehu- ja 
kuitumarkkinoiden tarpeisiin käytetty 
laidunmaa tai maatalousmaa muutetaan 
biopolttoaineiden tuotantoon, muu kuin 
polttoaineisiin liittyvä kysyntä on edelleen 
tyydytettävä joko tehostamalla olemassa 
olevaa tuotantoa tai ottamalla muuta kuin 
maatalousmaata tuotantokäyttöön jossain 
toisaalla. Viimeksi mainittu vaihtoehto 
merkitsee epäsuoraa maankäytön muutosta, 
ja jos siihen sisältyy sellaisen maan 
käyttötavan muuttaminen, johon on 
sitoutunut paljon hiiltä, se voi johtaa 
merkittäviin kasvihuonekaasupäästöihin.

Or. en
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Tarkistus 93
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Nessa Childers

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Kun aiemmin elintarvike-, rehu- ja 
kuitumarkkinoiden tarpeisiin käytetty 
laidunmaa tai maatalousmaa muutetaan 
biopolttoaineiden tuotantoon, muu kuin 
polttoaineisiin liittyvä kysyntä on edelleen 
tyydytettävä joko tehostamalla olemassa 
olevaa tuotantoa tai ottamalla muuta kuin 
maatalousmaata tuotantokäyttöön jossain 
toisaalla. Viimeksi mainittu vaihtoehto 
merkitsee epäsuoraa maankäytön muutosta, 
ja jos siihen sisältyy sellaisen maan 
käyttötavan muuttaminen, johon on 
sitoutunut paljon hiiltä, se voi johtaa 
merkittäviin kasvihuonekaasupäästöihin. 
Direktiiveihin 98/70/EY ja 2009/28/EY 
olisi siis sisällyttävä epäsuoraa maankäytön 
muutosta koskevia säännöksiä, kun otetaan 
huomioon, että nykyiset biopolttoaineet 
tuotetaan pääasiassa olemassa olevalla 
maatalousmaalla kasvatetuista 
viljelykasveista.

(4) Kun aiemmin elintarvike-, rehu- ja 
kuitumarkkinoiden tarpeisiin käytetty 
laidunmaa tai maatalousmaa muutetaan 
biopolttoaineiden tuotantoon, muu kuin 
polttoaineisiin liittyvä kysyntä on edelleen 
tyydytettävä joko tehostamalla olemassa 
olevaa tuotantoa, mikä saattaa johtaa 
biologisen monimuotoisuuden 
vähenemiseen, veden niukkuuteen tai 
maaperän eroosioon, veden ja maaperän 
saastumiseen ja kriittisten 
ekosysteemipalvelujen vähenemiseen, tai 
ottamalla muuta kuin maatalousmaata 
tuotantokäyttöön jossain toisaalla. 
Viimeksi mainittu vaihtoehto merkitsee 
epäsuoraa maankäytön muutosta, ja jos 
siihen sisältyy sellaisen maan käyttötavan 
muuttaminen, johon on sitoutunut paljon 
hiiltä, se voi johtaa merkittäviin 
kasvihuonekaasupäästöihin sekä 
biologisen monimuotoisuuden 
vähenemiseen. Direktiiveihin 98/70/EY ja 
2009/28/EY olisi siis sisällyttävä epäsuoraa 
maankäytön muutosta koskevia 
säännöksiä, kun otetaan huomioon, että 
nykyiset biopolttoaineet tuotetaan 
pääasiassa olemassa olevalla 
maatalousmaalla kasvatetuista 
viljelykasveista.

Or. en

Tarkistus 94
Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(4) Kun aiemmin elintarvike-, rehu- ja 
kuitumarkkinoiden tarpeisiin käytetty 
laidunmaa tai maatalousmaa muutetaan 
biopolttoaineiden tuotantoon, muu kuin 
polttoaineisiin liittyvä kysyntä on edelleen 
tyydytettävä joko tehostamalla olemassa 
olevaa tuotantoa tai ottamalla muuta kuin 
maatalousmaata tuotantokäyttöön jossain 
toisaalla. Viimeksi mainittu vaihtoehto 
merkitsee epäsuoraa maankäytön muutosta, 
ja jos siihen sisältyy sellaisen maan 
käyttötavan muuttaminen, johon on 
sitoutunut paljon hiiltä, se voi johtaa 
merkittäviin kasvihuonekaasupäästöihin. 
Direktiiveihin 98/70/EY ja 2009/28/EY 
olisi siis sisällyttävä epäsuoraa maankäytön 
muutosta koskevia säännöksiä, kun otetaan 
huomioon, että nykyiset biopolttoaineet 
tuotetaan pääasiassa olemassa olevalla 
maatalousmaalla kasvatetuista 
viljelykasveista.

(4) Kun aiemmin elintarvike-, rehu- ja 
kuitumarkkinoiden tarpeisiin käytetty 
laidunmaa tai maatalousmaa muutetaan 
biopolttoaineiden tuotantoon, muu kuin 
polttoaineisiin liittyvä kysyntä on edelleen 
tyydytettävä joko tehostamalla olemassa 
olevaa tuotantoa tai ottamalla muuta kuin 
maatalousmaata tuotantokäyttöön jossain 
toisaalla. Viimeksi mainittu vaihtoehto 
merkitsee epäsuoraa maankäytön muutosta, 
ja jos siihen sisältyy sellaisen maan 
käyttötavan muuttaminen, johon on 
sitoutunut paljon hiiltä, se voi johtaa 
merkittäviin kasvihuonekaasupäästöihin. 
Direktiiveihin 98/70/EY ja 2009/28/EY 
olisi siis sisällyttävä epäsuoraa maankäytön 
muutosta koskevia säännöksiä, kun otetaan 
huomioon, että nykyiset biopolttoaineet 
tuotetaan pääasiassa olemassa olevalla 
metsä- tai maatalousmaalla kasvatetuista 
viljelykasveista.

Or. fr

Tarkistus 95
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Kun aiemmin elintarvike-, rehu- ja 
kuitumarkkinoiden tarpeisiin käytetty 
laidunmaa tai maatalousmaa muutetaan 
biopolttoaineiden tuotantoon, muu kuin 
polttoaineisiin liittyvä kysyntä on edelleen 
tyydytettävä joko tehostamalla olemassa 
olevaa tuotantoa tai ottamalla muuta kuin 
maatalousmaata tuotantokäyttöön jossain 
toisaalla. Viimeksi mainittu vaihtoehto 
merkitsee epäsuoraa maankäytön muutosta, 
ja jos siihen sisältyy sellaisen maan 

(4) Kun aiemmin elintarvike-, rehu- ja 
kuitumarkkinoiden tarpeisiin käytetty 
laidunmaa tai maatalousmaa muutetaan 
biopolttoaineiden tuotantoon, muu kuin 
polttoaineisiin liittyvä kysyntä on edelleen 
tyydytettävä joko tehostamalla olemassa 
olevaa tuotantoa tai ottamalla muuta kuin 
maatalousmaata tuotantokäyttöön jossain 
toisaalla. Viimeksi mainittu vaihtoehto 
merkitsee epäsuoraa maankäytön muutosta, 
ja jos siihen sisältyy sellaisen maan 
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käyttötavan muuttaminen, johon on 
sitoutunut paljon hiiltä, se voi johtaa 
merkittäviin kasvihuonekaasupäästöihin. 
Direktiiveihin 98/70/EY ja 2009/28/EY 
olisi siis sisällyttävä epäsuoraa maankäytön 
muutosta koskevia säännöksiä, kun otetaan 
huomioon, että nykyiset biopolttoaineet 
tuotetaan pääasiassa olemassa olevalla 
maatalousmaalla kasvatetuista 
viljelykasveista.

käyttötavan muuttaminen, johon on 
sitoutunut paljon hiiltä, se voi johtaa 
merkittäviin kasvihuonekaasupäästöihin. 
Direktiiveihin 98/70/EY ja 2009/28/EY 
olisi siis sisällyttävä epäsuoraa maankäytön 
muutosta koskevia säännöksiä, kun otetaan 
huomioon, että nykyiset biopolttoaineet 
tuotetaan pääasiassa olemassa olevalla 
maatalousmaalla kasvatetuista 
viljelykasveista. Verrattaessa 
viljelykasvien elinkaarenaikaisia 
päästömääriä voidaan todeta, että 
öljykasveista aiheutuvat päästöt ovat 
paljon suuremmat kuin sokerikasveista ja
tärkkelystä sisältävistä viljelykasveista 
aiheutuvat päästöt. Ympäristöhyötyjen 
maksimoimiseksi olisi keskityttävä 
sellaisten biopolttoaineiden ja sellaisen 
tuotannon rajoittamiseen, joilla on eniten 
kielteisiä vaikutuksia ympäristöön. Sen 
vuoksi on ensiarvoisen tärkeää ryhtyä 
öljykasveja koskeviin toimiin.

Or. sv

Tarkistus 96
Riikka Pakarinen, Sari Essayah, Julie Girling, Hannu Takkula, Kent Johansson, Petri 
Sarvamaa, Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Kun aiemmin elintarvike-, rehu- ja 
kuitumarkkinoiden tarpeisiin käytetty 
laidunmaa tai maatalousmaa muutetaan 
biopolttoaineiden tuotantoon, muu kuin 
polttoaineisiin liittyvä kysyntä on edelleen 
tyydytettävä joko tehostamalla olemassa 
olevaa tuotantoa tai ottamalla muuta kuin 
maatalousmaata tuotantokäyttöön jossain 
toisaalla. Viimeksi mainittu vaihtoehto 
merkitsee epäsuoraa maankäytön muutosta, 
ja jos siihen sisältyy sellaisen maan 
käyttötavan muuttaminen, johon on 

(4) Kun aiemmin elintarvike-, rehu- ja 
kuitumarkkinoiden tarpeisiin käytetty 
laidunmaa tai maatalousmaa muutetaan 
biopolttoaineiden tuotantoon, muu kuin 
polttoaineisiin liittyvä kysyntä on edelleen 
tyydytettävä joko tehostamalla olemassa 
olevaa tuotantoa tai ottamalla muuta kuin 
maatalousmaata tuotantokäyttöön jossain 
toisaalla. Viimeksi mainittu vaihtoehto 
merkitsee epäsuoraa maankäytön muutosta, 
ja jos siihen sisältyy sellaisen maan 
käyttötavan muuttaminen, johon on 
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sitoutunut paljon hiiltä, se voi johtaa 
merkittäviin kasvihuonekaasupäästöihin. 
Direktiiveihin 98/70/EY ja 2009/28/EY 
olisi siis sisällyttävä epäsuoraa maankäytön 
muutosta koskevia säännöksiä, kun otetaan 
huomioon, että nykyiset biopolttoaineet 
tuotetaan pääasiassa olemassa olevalla 
maatalousmaalla kasvatetuista 
viljelykasveista.

sitoutunut paljon hiiltä, se voi johtaa 
merkittäviin kasvihuonekaasupäästöihin. 
Direktiiveihin 98/70/EY ja 2009/28/EY 
olisi siis sisällyttävä epäsuoraa maankäytön 
muutosta koskevia säännöksiä, kun otetaan 
huomioon, että nykyiset biopolttoaineet 
tuotetaan pääasiassa olemassa olevalla 
maatalousmaalla kasvatetuista 
viljelykasveista. Tällä direktiivillä pitäisi 
pyrkiä puuttumaan näihin ongelmiin ja 
edistämään muiden kuin ravintona 
käytettävien raaka-aineiden käyttöä 
biopolttoaineiden raaka-aineina.

Or. en

Tarkistus 97
Erik Bánki

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Siksi on asianmukaista antaa 
jäsenvaltioille valtuudet laatia kansalliset 
sertifiointijärjestelmät, joiden avulla 
voidaan mitata ja sertifioida biomassa, 
joka ei aiheuta epäsuoraa maankäytön 
muutosta.

Or. en

Perustelu

Aiempaa suuremmista sadoista saatu biomassa ja muu biomassa, joka ei aiheuta epäsuoraa 
maankäytön muutosta, olisi sertifioitava jäsenvaltioiden kansallisten järjestelmien nojalla ja 
asetettava markkinoille saataville biomassana, joka ei aiheuta epäsuoraa maankäytön 
muutosta. Koska siitä saatava biopolttoaine ei vaikuta lainkaan epäsuoraan maankäytön 
muutokseen, tällä lähestymistavalla ratkaistaan epäsuoraa maankäytön muutosta koskevat 
ongelmat sen sijaan, että niitä vain lievennettäisiin.

Tarkistus 98
Vladko Todorov Panayotov
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Direktiivin 2009/28/EY 19 artiklan 
6 kohdassa ja direktiivin 98/70/EY 
7 d artiklan 6 kohdassa säädetään, että on 
otettava huomioon epäsuorista 
maankäytön muutoksista syntyvät 
kasvihuonekaasupäästöt ja toteutettava 
asianmukaisia toimia näihin vaikutuksiin 
vastaamiseksi ja ryhdyttävä tarpeellisiin 
toimenpiteisiin investointivarmuuden 
tarjoamiseksi ja nykyisten investointien 
suojaamiseksi.

Or. en

Perustelu

EU:n politiikan pitäisi olla johdonmukaista.

Tarkistus 99
Esther de Lange

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Ravintona käytettäviä viljelykasveja 
on käytettävä tavanomaisesti toimivilla 
elintarvike- ja rehumarkkinoilla 
ensisijaisesti elintarvike- ja 
rehutuotantoon erityisesti vaikeilla 
ajanjaksoilla. Jos markkinoilla esiintyy 
hintojen vääristymiä ja elintarvike- ja 
rehumarkkinoilla esiintyy ylijäämää, 
voidaan väliaikaisesti edistää ravintona 
käytettävien viljakasvien hyödyntämistä 
bioenergiaa varten.

Or. nl
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Tarkistus 100
Christa Klaß

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.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Komissio vahvistaa, että epäsuoria maankäytön muutoksia koskeva tieteellinen tietämys ei ole 
niin pitkälle kehittynyttä, että sitä voitaisiin hyödyntää poliittisiin tarkoituksiin. Tästä syystä 
biopolttoaineiden vaikutuksia koskevat lausunnot ovat täysin spekulatiivisia. Sivutuotteiden 
vaikutukset elintarviketarjonnassa, maatalouden satojen mahdollinen kasvu monissa osissa 
Itä-Eurooppaa ja käytettävissä olevat viljelyalat Euroopan unionissa on tähän mennessä 
otettu riittämättömästi huomioon.

Tarkistus 101
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Jarosław Kalinowski, Tadeusz Cymański, 
Andrzej Grzyb
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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.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 102
Anja Weisgerber

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 

Poistetaan.
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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.

Or. de

Perustelu

Komissio myöntää, että toistaiseksi ei ole riittävää tieteellistä tietoa maankäytön muutoksesta 
ja sen epäsuorista vaikutuksista. Siksi on ennenaikaista spekuloida biopolttoaineiden 
vaikutuksilla.

Tarkistus 103
Erik Bánki

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 

Poistetaan.
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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.

Or. en

Perustelu

Komissio tunnustaa, että maankäytön muutosta ja sen epäsuoria vaikutuksia koskeva tiede ei 
ole kehittynyt vielä tarpeeksi, jotta sitä voitaisiin käyttää politiikassa, koska epäsuoran 
maankäytön muutoksen määrittelystä ei olla yksimielisiä. Elintarviketoimitusten 
sivutuotteiden vaikutusta tai mahdollista sadonlisäystä uusien jäsenvaltioiden suurissa osissa 
ei ole otettu riittävästi huomioon. Epäsuoran maankäytön muutoksen estämiseen 
keskittyminen on tulosten kannalta parempaa, täytäntöönpanon osalta vakaampaa ja 
ympäristön kannalta parempaa kuin ennenaikainen keskittyminen epäsuoran maankäytön 
muutoksen määrittelyyn.

Tarkistus 104
Britta Reimers

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 

Poistetaan.
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tyydyttämiseen. Tällaisten päästöjen 
vähentämiseksi on asianmukaista erottaa 
toisistaan eri viljelykasviryhmät kuten 
öljykasvit, viljakasvit, sokerikasvit ja muut 
tärkkelystä sisältävät viljelykasvit.

Or. en

Tarkistus 105
Julie Girling

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, on olemassa mahdollinen riski, 
että direktiiveistä 2009/28/EY ja 98/70/EY 
johtuvat 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, että 
komissio tekee asiaankuuluvia 
sidosryhmiä ja jäsenvaltioita kuultuaan 
lisätutkimuksia eri viljelykasviryhmien 
vaikutuksesta sekä suoraan että 
epäsuoraan maankäytön muutokseen.

Or. en
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Tarkistus 106
Pilar Ayuso

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, on olemassa riski, 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.

Or. es

Tarkistus 107
Horst Schnellhardt

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 

(5) Kun otetaan huomioon jäsenvaltioiden 
toimittamat biopolttoaineiden 
kysyntäennusteet ja arviot epäsuorasta 
maankäytön muutoksesta aiheutuvista 
päästöistä eri biopolttoaineiden raaka-
aineilla, on todennäköistä, että epäsuoraan 
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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.

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.

Or. de

Perustelu

Voimassa oleviin säädöksiin tehtävät muutokset eivät saa johtaa tiettyjen biopolttoaineiden 
syrjimiseen. Alkuperäinen tavoite, jonka mukaan biopolttoaineiden osuus olisi 10 prosenttia 
vuoteen 2020 mennessä, pitäisi voida saavuttaa rajoituksetta kaikkia biopolttoaineita 
käyttämällä. Ensimmäisen sukupolven biopolttoaineiden rajoituksen myötä 
kyseenalaistettaisiin jo tehdyt investoinnit ja rajoitettaisiin yritysten innovointikykyä.

Tarkistus 108
Kriton Arsenis, Judith A. Merkies, Nessa Childers

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 

(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 
kumoavat yksittäisillä biopolttoaineilla 
saavutetut kasvihuonekaasusäästöt joko 
osittain tai kokonaan. Tämä johtuu siitä, 
että vuonna 2020 lähes koko 
biopolttoainetuotannon odotetaan olevan 
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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.

peräisin sellaisella maalla kasvatetuista 
viljelykasveista, jota voitaisiin käyttää 
elintarvike- ja rehumarkkinoiden kysynnän 
tyydyttämiseen. Lisäksi ravintona 
käytettävistä viljelykasveista saatavan 
biopolttoaineen tuotanto lisää 
elintarvikkeiden hintojen epävakautta. 
Tällaisten päästöjen vähentämiseksi ja 
kyseisten elintarviketurvaan kohdistuvien 
kielteisten vaikutusten lieventämiseksi on 
asianmukaista asettaa 3 artiklan 4 kohdan 
d alakohdassa tarkoitettu enintään 
5 prosentin raja sekä ottaa huomioon 
epäsuoran maankäytön muutoksen 
päästöt, kun lasketaan direktiivissä 
2009/28/EY ja direktiivissä 98/70/EY 
asetettujen kestävyyskriteerien nojalla 
edellytettyjä kasvihuonekaasupäästöjen 
säästöjä.

Or. en

Tarkistus 109
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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 

(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 
kumoavat 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 
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tyydyttämiseen. Tällaisten päästöjen 
vähentämiseksi on asianmukaista erottaa 
toisistaan eri viljelykasviryhmät kuten 
öljykasvit, viljakasvit, sokerikasvit ja muut 
tärkkelystä sisältävät viljelykasvit.

tyydyttämiseen. Lisäksi ravintona 
käytettävistä viljelykasveista tuotettujen 
biopolttoaineiden kulutuksen kasvu lisää 
elintarvikkeiden hintojen epävakautta ja 
saattaa vaikuttaa kielteisesti
elintarviketurvaan kaikkialla maailmassa. 
Tällä on merkittäviä kielteisiä sosiaalisia 
vaikutuksia toimeentuloon ja valmiuteen 
toteuttaa ihmisoikeudet, mukaan lukien 
oikeus ruokaan tai unionin ulkopuolisissa 
maissa köyhyydessä asuvien 
paikallisyhteisöjen maan saatavuus.
Tällaisten päästöjen ja kyseisten kielteisten 
sosiaalisten vaikutusten vähentämiseksi on 
asianmukaista keskittyä erityisesti 
vähentämään maassa kasvatettujen 
biopolttoaineiden suunniteltua käyttöä.

Or. en

Tarkistus 110
Bas Eickhout

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 

(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 
kumoavat 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. Lisäksi biopolttoaineiden 
kulutuksen kasvu jäsenvaltioissa lisää 
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toisistaan eri viljelykasviryhmät kuten 
öljykasvit, viljakasvit, sokerikasvit ja muut 
tärkkelystä sisältävät viljelykasvit.

elintarvikkeiden hintojen epävakautta ja 
sillä voi olla vaikutusta elintarviketurvaan 
kaikkialla maailmassa. Näin ollen 
epäsuorat maankäytön muutokset on 
syytä ottaa huomioon sen 
varmistamiseksi, etteivät nämä 
mahdolliset päästölähteet vaaranna 
uusiutuvia energiavaroja ja 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 
koskevan unionin politiikan tavoitteita.
Epäsuorasta maankäytöstä johtuvien
päästöjen vähentämiseksi on asianmukaista 
erottaa toisistaan eri viljelykasviryhmät 
kuten öljykasvit, viljakasvit, sokerikasvit ja 
muut tärkkelystä sisältävät viljelykasvit.

Or. en

Tarkistus 111
Gaston Franco

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 

(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 
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tärkkelystä sisältävät viljelykasvit. tärkkelystä sisältävät viljelykasvit. Riskin 
torjumiseksi keskipitkällä ja pitkällä 
aikavälillä on syytä kannustaa tutkimusta 
ja kehitystä sellaisten kehittyneiden 
biopolttoaineiden uusilla tuotantoaloilla, 
jotka eivät kilpaile ravintona käytettävien 
viljelykasvien, kuten lignoselluloosan 
jäämien kanssa; ne ovat yksi harvoista 
biomassoista, joiden esiintymät ovat 
merkittävät jäsenvaltioissa.

Or. fr

Perustelu

Eri viljelykasvien ryhmien erotteleminen toisistaan ei ole itsetarkoitus vaan keino. On siis 
syytä muistuttaa, että tämän keinon avulla on kannustettava EU:ssa toteutettavia tutkimus- ja 
kehitystoimia sellaisen uuden tekniikan alalla, joka ei kilpaile ravintona käytettävien 
viljelykasvien kanssa. Lignoselluloosan jäämät muodostavat lupaavimman tutkimus- ja 
kehitysalan ja edistävät unionin bioteknologian alan innovaatioita mahdollistaen kehittyneen 
biodieselin tuotannon.

Tarkistus 112
Françoise Grossetête, Dominique Vlasto

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 

(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 osittain. 
Tämä johtuu siitä, että vuonna 2020 lähes 
koko biopolttoainetuotannon odotetaan 
olevan peräisin sellaisella maalla 
kasvatetuista viljelykasveista, jota 
voitaisiin käyttää elintarvike- ja 
rehumarkkinoiden kysynnän 
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tyydyttämiseen. Tällaisten päästöjen 
vähentämiseksi on asianmukaista erottaa 
toisistaan eri viljelykasviryhmät kuten 
öljykasvit, viljakasvit, sokerikasvit ja muut 
tärkkelystä sisältävät viljelykasvit.

tyydyttämiseen. Tällaisten päästöjen 
vähentämiseksi on asianmukaista erottaa 
toisistaan eri viljelykasviryhmät kuten 
öljykasvit, viljakasvit, sokerikasvit ja muut 
tärkkelystä sisältävät viljelykasvit. 
Elintarvikkeiden ja energian 
toimitusvarmuuteen liittyvistä ilmeisistä 
syistä on aiheellista kannustaa tutkimusta 
ja kehitystä sellaisten kehittyneiden 
biopolttoaineiden tuotantoaloilla, jotka 
eivät kilpaile ravintona käytettävien 
viljelykasvien, kuten lignoselluloosan 
jäämien ja levän kanssa, sillä näiden 
kahden esiintymät ovat merkittävät 
jäsenvaltioissa.

Or. fr

Perustelu

Lignoselluloosan jäämät muodostavat merkittävän tutkimus- ja kehitysalan ja edistävät 
unionin bioteknologian alan innovaatioita mahdollistaen kehittyneen biodieselin tuotannon. 
Ne ovat levien ohella innovatiivisia ratkaisuja, jotka eivät kilpaile ravintona käytettävien 
viljelykasvien kanssa. Niitä on näin ollen suosittava.

Tarkistus 113
Sophie Auconie

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 

(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 
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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.

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. On 
kehitettävä myös uudentyyppisiä 
kehittyneitä biopolttoaineita, kuten 
lignoselluloosan jäämiä, joilla ei ole 
yhteyttä ravintona käytettävien 
viljelykasvien kanssa. 

Or. fr

Tarkistus 114
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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, 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. Lisäksi 
biopolttoaineeksi käytettävien 
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viljelykasvien viljelyn kehittämisessä 
pitäisi asettaa etusijalle käyttämättömät 
maat ja vähemmän hedelmällinen 
maaperä.

Or. lt

Tarkistus 115
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Kun otetaan huomioon maankäytön 
muutokseen epäsuorasti liittyvät 
vaikutukset, tämänhetkinen 
kasvihuonekaasutase on ristiriidassa 
voimassa olevan lainsäädännön hengen 
ja tarkoituksen kanssa, ja tästä syystä 
edellytetään, että direktiivin 2009/28/EY 
3 artiklan 4 kohdassa vahvistettu 
10 prosentin yleinen pakollinen tavoite 
kumotaan. Tämä on välttämätön strategia 
vähentää tehokkaasti 
kasvihuonekaasupäästöjä.

Or. it

(Ks. direktiivin 2009/28/EY 3 artiklan 4 kohtaan tehtyjä tarkistuksia.)

Tarkistus 116
Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Petri Sarvamaa

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Tässä ehdotuksessa keskitytään 
biopolttoaineiden tuotannon ja käytön 
mahdollisiin haitallisiin vaikutuksiin 
Euroopan unionissa ja otetaan huomioon 
se, että muita maankäyttöön liittyviä 
kysymyksiä käsitellään esimerkiksi muissa 
säädöksissä, kuten myös 
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ilmastovaikutusta koskevia kysymyksiä, 
jotka eivät liity maankäyttöön.

Or. en

Perustelu

Euroopan bioenergiapolitiikan ilmastovaikutuksia käsitellään nykyisessä (esim. LULUCF, 
päätös kasvihuonekaasupäästöjä koskevista tilinpitosäännöistä ja toimintasuunnitelmista ja 
maankäyttöön, maankäytön muutokseen ja metsätalouteen liittyvistä toimista johtuvista 
poistoista) ja tulevassa lainsäädännössä (esim. kiinteää biomassaa koskevat 
kestävyyskriteerit), eikä niitä pitäisi kaksinkertaistaa tai muuttaa nykyisellä ehdotuksella. 
Muut ilmastovaikutuskysymykset tai -tavoitteet, kuten tehokkuus, kuljetukseen ja jakeluun 
liittyvät päästöt ja sähkön osuus kuljetuksessa, eivät kuulu tämän direktiivin soveltamisalaan.

Tarkistus 117
Julie Girling, Christa Klaß, Chris Davies

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

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 

(6) Liikennesektorilla tullaan 
todennäköisesti tarvitsemaan nestemäisiä 
uusiutuvia polttoaineita, jotta sektori voi 
vähentää kasvihuonekaasupäästöjään. 
Kehittyneet biopolttoaineet, kuten jätteistä 
ja jäämistä ja levistä bakteerien avulla 
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.
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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.

Or. en

Perustelu

Sellaisten kehittyneiden biopolttoaineiden tuotantoa, jotka eivät vaikuta epäsuoraan 
maankäytön muutokseen ja jotka eivät häiritse elintarvikeketjua, olisi kannustettava.

Tarkistus 118
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

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 

(6) Liikennesektorilla tullaan 
todennäköisesti tarvitsemaan nestemäisiä 
uusiutuvia polttoaineita, jotta sektori voi 
vähentää kasvihuonekaasupäästöjään. 
Biopolttoaineet tuottavat suuria 
kasvihuonekaasusäästöjä ja niihin liittyy 
alhainen epäsuorien maankäytön 
muutosten riski; ne eivät myöskään kilpaile 
suoraan elintarvike- ja rehumarkkinoiden 
käyttämästä maatalousmaasta. 
Kehittyneiden biopolttoaineiden tuotantoa 
esimerkiksi selluloosapitoisista raaka-
aineista ja levistä olisi edistettävä, sillä ne 
tarjoavat myös mahdollisuuden suuriin 
kasvihuonekaasusäästöihin ja riski siitä, 
että ne aiheuttavat epäsuoria maankäytön 
muutoksia, on vähäinen. Kehittyneille 
biopolttoaineille olisi tarjottava 
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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.

lisäkannustimia siten, että liikenteelle 
asetetaan direktiivissä 2009/28/EY 
erillinen 2 prosentin tavoite. Tässä 
yhteydessä vuoden 2020 jälkeisessä 
uusiutuvaa energiaa koskevassa 
toimintakehyksessä olisi tuettava 
kehittyneitä biopolttoaineita.
Markkinavääristymien ja petosten 
kannustimien välttämiseksi kehittyneiden 
biopolttoaineiden olisi täytettävä samat 
kestävyyskriteerit kuin kaikkien muiden 
biopolttoaineiden.

Or. de

Perustelu

Kaksinkertaisen huomioon ottamisen väline ei johda odotettuun teknisesti kehittyneiden 
biopolttoaineiden tuotannon ja kulutuksen kasvuun. Näille polttoaineille asetettava sitova 
2 prosentin tavoite antaa markkinoille selvän merkin ja kannustimia käyttää teknisesti 
kehittyneitä biopolttoaineita. Jotta luotaisiin yhtäläiset mahdollisuudet perinteisiin 
biopolttoaineisiin verrattuna ja vähennettäisiin markkinavääristymiä, myös kehittyneiden 
biopolttoaineiden on täytettävä kestävyyskriteerit.

Tarkistus 119
Erik Bánki

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

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 

(6) Liikennesektorilla tullaan 
todennäköisesti tarvitsemaan nestemäisiä 
uusiutuvia polttoaineita, jotta sektori voi 
vähentää kasvihuonekaasupäästöjään. 
Tavanomaiset biopolttoaineet, kuten 
jätteistä tuotetut biopolttoaineet, tuottavat 
suuria kasvihuonekaasusäästöjä ja niihin 
liittyy alhainen epäsuorien maankäytön 
muutosten riski; ne eivät myöskään kilpaile 
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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.

suoraan elintarvike- ja rehumarkkinoiden 
käyttämästä maatalousmaasta. Kehittyneet 
biopolttoaineet, kuten selluloosaraaka-
aineesta ja levistä tuotetut biopolttoaineet, 
pystyvät vähentämään huomattavasti 
kasvuhuonekaasua, ja epäsuoran 
maankäytön muutoksen riski on pieni. 
Siksi on asianmukaista edistää tällaisten 
kehittyneiden biopolttoaineiden 
suurempaa tuotantoa. Kehittyneille 
biopolttoaineille olisi tarjottava 
lisäkannustimia kasvattamalla niiden 
painotusta perinteisiin biopolttoaineisiin 
verrattuna, kun arvioidaan direktiivissä 
2009/28/EY liikenteelle asetetun 
10 prosentin tavoitteen saavuttamista, 
vahvistamalla erillinen 2 prosentin tavoite 
kehittyneille biopolttoaineille.

Or. en

Perustelu

Toisen ja kolmannen sukupolven (kehittyneitä) biopolttoaineita kehitetään edelleen, ja ne ovat 
vasta tulossa markkinoille. Ensimmäisen sukupolven (tavanomaisia) biopolttoaineita voidaan 
valmistaa sekä viljelykasveista että jäämistä ja jätteestä. Riippumatta valmistustavasta näiden 
kahden biopolttoainetyyppien ero on tekninen eikä raaka-aineisiin liittyvä. Komission 
tekemällä määritelmän “kehittynyt” biopolttoaine laajentamisella kattamaan jäte ja jäämät 
on vääristävä vaikutus, ja se estää korkean tekniikan biopolttoaineiden tulon markkinoille 
(esim. käytetty ruokaöljy).

Tarkistus 120
Christa Klaß

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale
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(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 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. Liikennettä 
varten tuotettaville kehittyneille 
biopolttoaineille olisi tarjottava 
lisäkannustimia siten, että direktiivissä 
2009/28/EY asetetaan erillinen vähintään 
2 prosentin tavoite. Tässä yhteydessä 
vuoden 2020 jälkeisessä uusiutuvaa 
energiaa koskevassa toimintakehyksessä 
olisi tuettava teknisesti kehittyneitä 
biopolttoaineita. Jotta vältettäisiin 
markkinoiden ärtymystä ja kannustinten 
manipulointia, kehittyneiden 
biopolttoaineiden on täytettävä samat 
kestävyyskriteerit kuin kaikkien muiden 
biopolttoaineiden.

Or. de

Perustelu

Tuotannon lisäämistä ja kehittyneiden biopolttoaineiden käyttöä tavoiteltaessa 
kaksinkertaisen huomioon ottamisen väline on jäänyt odotusten varjoon. Velvoittavien 
tavoitteiden asettamisen myötä luodaan kannustimet kehittyneiden biopolttoaineiden käytölle. 
Niiden on kuitenkin yhtäläisten kilpailuedellytysten ja markkinoiden manipuloinnin estämistä 
koskevan vaatimuksen vuoksi täytettävä perinteisten biopolttoaineiden kanssa samat 
kestävyyskriteerit.
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(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 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 asettamalla kehittyneitä 
biopolttoaineita koskeva erillinen 
vähintään 2 prosentin tavoite direktiivissä 
2009/28/EY liikenteelle. 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.

Or. en
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(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 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 asettamalla kehittyneitä 
biopolttoaineita koskeva erillinen 
vähintään 3 prosentin (ala-)tavoite 
direktiivissä 2009/28/EY liikenteelle. 
Tässä yhteydessä vuoden 2020 jälkeisessä 
uusiutuvaa energiaa koskevassa 
toimintakehyksessä olisi tuettava 
ainoastaan biopolttoaineita, joiden 
arvioidut vaikutukset epäsuoraan 
maankäytön muutokseen ovat alhaiset ja 
joiden kokonaiskasvihuonekaasusäästöt 
ovat korkeat

Or. en
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(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 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, 
asettamalla 2 prosentin tavoite 
kehittyneille biopolttoaineille.

Or. en
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(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 ja niihin 
liittyy alhainen epäsuorien maankäytön 
muutosten riski; ne eivät myöskään kilpaile 
suoraan elintarvike- ja rehumarkkinoiden 
käyttämästä maatalousmaasta. Tällaisia 
kehittyneitä biopolttoaineita ei ole 
kuitenkaan saatavilla kaupallisessa 
mittakaavassa, vaikka monissa 
tutkimushankkeissa ja ensimmäisissä 
kokeissa sekä monissa tutkimuksissa 
ollaan samaa mieltä siitä, että 
tuotantomääriä ei ole mahdollista lisätä 
lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä. Tässä 
yhteydessä tällaisia kehittyneitä 
biopolttoaineita olisi tuettava ja 
mahdollisesti avustettava uusiutuvaa 
energiaa koskevassa toimintakehyksessä
ainoastaan sen jälkeen, kun on tehty 
alustava tieteellinen arviointi niiden 
eduista ja todellisesta kestävyydestä, jolla 
osoitetaan, että niiden vaikutukset 
epäsuoraan maankäytön muutokseen ovat 
alhaiset ja kokonaiskasvihuonekaasusäästöt 
ovat korkeat.

Or. it
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(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, 
puubiomassasta ja levistä tuotetut
biopolttoaineet, tuottavat suuria 
kasvihuonekaasusäästöjä ja niihin liittyy 
alhainen epäsuorien maankäytön 
muutosten riski. Siksi on asianmukaista 
edistää lisäkannustimien avulla tällaisten 
kehittyneiden biopolttoaineiden suurempaa 
tuotantoa, sillä niitä ei ole tällä hetkellä 
kaupallisesti saatavilla suurina määrinä.
Yhä kunnianhimoisempien pakollisten 
tavoitteiden asettaminen asteittain
kehittyneille biopolttoaineille on selkeä 
merkki niiden tukemisesta unionin 
tasolla. Tässä yhteydessä vuoden 2020 
jälkeisessä uusiutuvaa energiaa koskevassa 
toimintakehyksessä olisi tuettava 
kehittyneitä biopolttoaineita, joiden 
arvioidut vaikutukset epäsuoraan 
maankäytön muutokseen ovat alhaiset ja 
joiden kokonaiskasvihuonekaasusäästöt 
yhdessä viljakasveista ja muista paljon 
tärkkelystä sisältävistä viljelykasveista, 
sokerikasveista ja öljykasveista tuotettujen 
biopolttoaineiden kanssa ovat korkeat.

Or. es
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Tarkistus 126
Sophie Auconie

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

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 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. Yhä 
kunnianhimoisempien pakollisten 
tavoitteiden asettaminen asteittain 
kehittyneille biopolttoaineille on selkeä 
merkki niiden tukemisesta unionin 
tasolla. Onkin aiheellista asettaa 
pakollisia tavoitteita kehittyneille 
biopolttoaineille sellaisen aikataulun 
mukaisesti, joka mahdollistaa investoijille 
ennakoitavuuden ja kestävyyden. 
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.

Or. fr
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Tarkistus 127
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

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 ja niihin 
liittyy olematon epäsuorien maankäytön 
muutosten riski; ne eivät myöskään kilpaile 
suoraan elintarvike- ja rehumarkkinoiden 
käyttämästä maatalousmaasta. Siksi on 
asianmukaista edistää tällaisten 
kehittyneiden biopolttoaineiden suurempaa 
tuotantoa sen jälkeen, kun niiden ansiot ja 
todellinen kestävyys on arvioitu 
tieteellisesti, 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, 
jotka täyttävät kestävyyttä koskevat 
kriteerit, jotka eivät kilpaile 
elintarvikkeiden kanssa maasta, vedestä 
tai muista varoista ja joilla ei ole 
arvioituja vaikutuksia epäsuoraan 
maankäytön muutokseen ja joiden 
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kokonaiskasvihuonekaasusäästöt ovat 
korkeat.

Or. en

Tarkistus 128
Gaston Franco, Dominique Vlasto

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

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 

(6) Liikennesektorilla tullaan 
todennäköisesti tarvitsemaan nestemäisiä 
uusiutuvia polttoaineita, jotta sektori voi 
vähentää kasvihuonekaasupäästöjään. 
Kehittyneet biopolttoaineet, kuten jätteistä, 
jäämistä ja levistä tuotetut biopolttoaineet, 
mahdollistavat kasvihuonekaasupäästöjen 
huomattavan vähentämisen, 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 pyritään 
direktiivissä 2009/28/EY liikenteelle 
asetetun 10 prosentin tavoitteen 
saavuttamiseen. Tässä yhteydessä on syytä 
rajoittaa tasoa, jolla ravintona 
käytettävistä maataloustuotteista 
tuotettuja biopolttoaineita sekoitetaan 
polttoaineisiin, viiteen prosenttiin 
vuoteen 2020 mennessä; ne voidaan ottaa 
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kokonaiskasvihuonekaasusäästöt ovat 
korkeat.

huomioon tavoitteessa, jonka mukaan 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian osuus kaikissa 
liikennemuodoissa on 10 prosenttia 
liikenteen energian loppukulutuksesta.
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. Unionin biopolttoaineita 
koskevassa politiikassa kannustetaan 
kaikkia innovoivia maankäytön 
muutoskeinoja tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi.

Or. fr

Perustelu

Tavoitteiden selventämiseksi on hyödyllistä muistuttaa Euroopan komission tässä 
tarkistusehdotuksessa esittämästä viiden prosentin tavoitteesta ja sijoittaa se EU:n poliittisiin 
näkymiin vuonna 2020. Samoin on hyödyllistä korostaa, että innovointeja koskeva yläraja 
säilytetään vuoden 2020 jälkeen, jotta turvataan jo nyt toteutettujen investointien näkymät.

Tarkistus 129
Kriton Arsenis, Judith A. Merkies, Nessa Childers

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

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 

(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 
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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.

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. 
Kehittyneitä biopolttoaineita varten 
tarvitaan kestävyyskriteereitä, jotta 
voidaan varmistaa, että ne eivät aiheuta 
biologisen monimuotoisuuden 
vähenemistä tai ekosysteemipalvelujen 
vähenemistä, eivätkä kilpaile 
elintarvikkeiden kanssa maasta, vedestä 
tai muista varoista. Tässä yhteydessä ei 
pitäisi ottaa käyttöön suurempaa 
painotusta tietyille kehittyneille 
biopolttoaineille ennen kuin 
kestävyyskriteerit on hyväksytty unionin 
tasolla. 

Or. en

Tarkistus 130
Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

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 

(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 
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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.

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,
joiden kokonaiskasvihuonekaasusäästöt 
ovat korkeat (lasketaan ottaen huomioon 
kyseisen biopolttoaineen koko elinkaari) 
ja joiden tuotanto ei muuta maaperän 
luonnollista hedelmällisyyttä eikä aiheuta 
ongelmia maaperän ekosysteemille.

Or. en

Perustelu

Yhtä ongelmaa ei pitäisi ratkaista luomalla uutta ongelmaa.

Tarkistus 131
Corinne Lepage

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, 
bakteereista ja levistä tuotetut 
biopolttoaineet, mahdollistavat 
kasvihuonekaasupäästöjen huomattavan 
vähentämisen, 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 pyritään direktiivissä 
2009/28/EY liikenteelle asetetun 
10 prosentin tavoitteen saavuttamiseen.
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.

Or. fr

Tarkistus 132
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Edistämistoimien, erityisesti 
biopolttoaineiden edelleen 
kannustamiseen lisäetuja tarjoamalla 
tähtäävien toimien tehokkuuden 
takaamiseksi on asianmukaista, että 
jäsenvaltioiden määrittämissä 
tukijärjestelmissä otetaan huomioon, että 
biopolttoainemäärät on todennettava ja 
tarkastettava, jotta voidaan estää petokset, 
jotka liittyvät biopolttoainetuotteiden 
todelliseen alkuperään tai jotka koskevat 
epäluotettavia moninkertaisia ilmoituksia 
samoista biopolttoainemääristä kahdessa 
tai useammassa kansallisessa 
järjestelmässä tai kansainvälisissä 
akkreditointijärjestelmissä. Tämän pitäisi 
koskea sekä kehittyneitä että 
tavanomaisia biopolttoainetuotteita, koska 
epäluotettaviin moninkertaisiin 
ilmoituksiin perustuvat petokset koskevat 
myös vapaaehtoisia ja kansallisia 
biopolttoaineiden kestävyyttä koskevia 
järjestelmiä eivätkä vain kehittyneitä 
biopolttoaineita koskevia 
erityistoimenpiteitä.

Or. en

Tarkistus 133
Julie Girling

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Kannustintoimenpiteiden, erityisesti 
kehittyneiden biopolttoaineiden 
edistämiseen tarkoitettujen toimenpiteiden 
tehokkuuden takaamiseksi on olennaisen 
tärkeää, että jäsenvaltioiden laatimissa 
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tukitoimissa ja -järjestelmissä tarjotaan 
biopolttoainemäärien tunnistus-, 
varmennus- ja laatujärjestelmä, jolla 
estetään petokselliset tai harhaanjohtavat 
väitteet biopolttoainetuotteen alkuperästä 
ja ehkäistään biopolttoainemääriä 
koskevien moninkertaisten ilmoitusten 
toimittaminen kahdessa tai useammassa 
kansallisessa järjestelmässä tai 
kansainvälisissä 
akkreditointijärjestelmissä.

Or. en

Tarkistus 134
Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Jotta varmistetaan sellaisten 
kannustavien toimenpiteiden tehokkuus, 
joiden tavoitteena on edistää kehittyneitä 
biopolttoaineita, jäsenvaltioiden 
määrittelemissä tukijärjestelmissä on 
syytä ottaa huomioon tarve tarkistaa ja 
vertailla biopolttoaineiden määriä, jotta 
estetään biopolttoaineiden todelliseen 
alkuperään liittyvät petokset tai samojen 
biopolttoainemäärien ilmoittaminen 
moneen kertaan kahdessa tai 
useammassa kansallisessa tai EU:n 
järjestelmässä.

Or. fr

Tarkistus 135
Pilar Ayuso

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(6 a) Jotta tukijärjestelmien tehokkuus 
voidaan varmistaa, niissä on otettava 
huomioon, että petosten torjuminen 
edellyttää käytettyjen aineiden alkuperän 
ja jäljitettävyyden osoittamista. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
petosten torjunnassa ryhdytään 
toimenpiteisiin. 

Or. es

Tarkistus 136
Julie Girling

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 b) Kaikissa jäsenvaltioissa on oltava 
markkinoilla saatavilla yhdenmukaista ja 
korkeaa laatua edustavia tavanomaisia ja 
kehittyneitä biopolttoaineita. Tämän 
saavuttamisen tueksi komission pitäisi 
kiireellisesti antaa Euroopan 
standardointikomitealle (CEN) selkeät 
valtuudet laatia teknistä suorituskykyä 
koskevat standardit kehittyneille 
biopolttoaineille ja lopullisille 
polttoaineseoksille ja tarvittaessa tarkistaa 
tavanomaisia biopolttoaineita koskevat 
standardit sen varmistamiseksi, että 
lopullisen polttoainetuotteen laatu ei 
alenna hiilidioksidipäästöjä koskevaa 
suorituskykyä eikä ajoneuvojen yleistä 
toiminnallista suorituskykyä.

Or. en

Tarkistus 137
Cristian Silviu Buşoi
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Koko unionissa on tarjottava 
myyntiin yleisiä markkinapolttoaineita 
(esimerkiksi tavanomaisia ja kehittyneitä 
biopolttoaineita), jotka ovat yhtenäistä 
korkeaa laatua, ja varmistettava 
yhdenmukaistaminen kaikissa 
jäsenvaltioissa. Tämän saavuttamisen 
tueksi komission pitäisi mahdollisimman 
nopeasti antaa Euroopan 
standardointikomitealle (CEN) vankat 
valtuudet laatia teknistä suorituskykyä 
koskevat standardit kehittyneille 
biopolttoaineille ja lopullisille 
polttoaineseoksille ja tarvittaessa tarkistaa 
tavanomaisia biopolttoaineita koskevat 
standardit sen varmistamiseksi, että 
lopullisen polttoainetuotteen laatu ei 
alenna hiilidioksidipäästöjä koskevaa 
suorituskykyä eikä ajoneuvojen yleistä 
toiminnallista suorituskykyä.

Or. en

Tarkistus 138
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Vaikka jätteistä ja jäämistä 
tuotetuilla biopolttoaineilla ja bionesteillä 
saadaan mahdollisesti aikaan suuria 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiä 
samalla kun niiden kielteiset ympäristöä 
koskevat, sosiaaliset ja taloudelliset 
vaikutukset ovat vähäisiä, on 
asianmukaista arvioida tarkemmin niiden 
saatavuutta, etuja ja riskejä muun muassa 
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vuoden 2020 jälkeen laadittavan 
politiikan pohjaksi. Samalla tarvitaan 
lisätietoja sekä tavanomaisten että 
kehittyneiden biopolttoaineiden hyödyistä 
energiavarmuuden kannalta, erityisesti 
siltä osin kuin niiden tuotannossa 
käytetään suoraan tai välillisesti fossiilisia 
polttoaineita. Komissiolle olisi annettava 
valtuudet laatia kertomus ja tarvittaessa 
esittää Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle tätä koskevia ehdotuksia. 
Kertomuksessa on otettava huomioon 
ympäristöä koskevat ja sosioekonomiset 
vaihtoehtokustannukset sille, että raaka-
aineita käytetään muuhun kuin 
biopolttoaineiden ja bionesteiden 
tuotantoon, jotta varmistetaan, että 
kertomuksessa esitetään kaikki myönteiset 
ja kielteiset vaikutukset.

Or. en

Tarkistus 139
Erik Bánki

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

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 Eurooppaa12 , 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 

(7) Jotta voitaisiin varmistaa biopohjaisten 
tuotannonalojen kilpailukyky pitkällä 
aikavälillä ja tarjota vakaa 
sääntely-ympäristö nykyisille ja uusille 
investoinneille, 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, olisi sitouduttava siihen, että 
direktiivissä 2009/2008/EY tuetut 
biopolttoaineiden tasot säilytetään 
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muissa käytöissä kuin biopolttoaineina. vuoden 2020 jälkeisinä vuosina.

Or. en

Perustelu

Eurooppa 2020 -strategian ilmastopoliittisten tavoitteiden ja erityisesti uusiutuvaa energiaa 
koskevan tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan edelleen huomattavia investointeja. Turvallinen 
ja ennakoitavissa oleva sääntelykehys on ennakkoedellytys kaikille nykyisille ja uusille 
investoinneille. Kaikkien uusien investointien suunnittelu-, lupa-, rakennus- ja 
käyttöönottomenettely vie vähintään viisi vuotta ja investoinnin tuleminen kannattavaksi vie 
ainakin kymmenen vuotta sen jälkeen.

Tarkistus 140
Riikka Pakarinen, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Julie Girling, Hannu Takkula, Kent 
Johansson, Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

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.

(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 toisen 
sukupolven ja kehittyneiden 
biopolttoaineiden käyttö.

Or. en

Tarkistus 141
Pilar Ayuso
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

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.

(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. Lisäksi on tärkeää 
varmistaa, että EU:n jätteitä koskevaa 
lainsäädäntöä noudatetaan, erityisesti 
direktiivin 2008/98/EY 4 artiklassa 
määritellyn jätehierarkian osalta. 
Direktiivin 2008/98/EY 11 artiklan 
2 kohdassa mainittujen aineiden 
uudelleenkäyttö ja kierrätys ovat etusijalla 
suhteessa niiden käyttöön raaka-aineina 
biopolttoaineiden tuotannossa.

Or. es

Tarkistus 142
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Jotta voitaisiin varmistaa biopohjaisten 
tuotannonalojen kilpailukyky pitkällä 
aikavälillä, ja kun otetaan huomioon 
vuonna 2012 annettu tiedonanto 
Innovointistrategia kestävää kasvua varten: 

(7) Jotta voitaisiin varmistaa biopohjaisten 
tuotannonalojen kilpailukyky pitkällä 
aikavälillä, ja kun otetaan huomioon 
vuonna 2012 annettu tiedonanto 
Innovointistrategia kestävää kasvua varten: 
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biotalousstrategia Euroopalle ja tiedonanto 
Etenemissuunnitelma kohti 
resurssitehokasta Eurooppaa12 , 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.

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 
teollista tai kaupallista arvoa muissa 
käytöissä kuin biopolttoaineina, jotka 
käyttävät jätemateriaaleja energiaa varten 
ainoastaan jätehierarkian mukaisesti ja 
jotka eivät kilpaile maan ja veden 
käytöstä, jotta oikeuksia maahan ja 
ruokaan voidaan suojella.

Or. en

Tarkistus 143
Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

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.

(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. On myös tärkeää 
korostaa, että direktiivin 2008/98/EY 
4 artiklassa tarkoitettua jätehierarkiaa 
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noudatetaan ja sovelletaan.

Or. en

Perustelu

EU:n politiikan pitäisi olla johdonmukaista.

Tarkistus 144
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Dominique Vlasto

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

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.

(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. Lignoselluloosan 
jäämät ovat yksi harvoista biomassoista, 
joiden esiintymät ovat merkittävät 
Euroopassa. Lignoselluloosasta tuotettua 
biopolttoainetta koskevan alatavoitteen 
käyttöönotto takaisi sijoittajille 
näkyvyyden, jota biopolttoaineen 
potentiaalin esille tuominen edellyttää.

Or. fr

Perustelu

On syytä ottaa käyttöön lignoselluloosasta tuotettua biopolttoainetta koskeva alatavoite, jotta 
vastataan kaksinkertaiseen haasteeseen, jossa on kyse yhtäältä jäsenvaltioiden 
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energiavarmuuden parantamisesta siten, että vähennetään dieselöljyn tuontia tuottamalla 
kehittyneitä biopolttoaineita, ja toisaalta siitä, että kannustetaan investoimista sellaisen 
biomassan hyödyntämiseen, joka on yksi harvoista potentiaalisista biomassoista Euroopassa.

Tarkistus 145
Bas Eickhout

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 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.

Or. en

Perustelu

Monissa nykyisissä käytöissä puu säilyy ympäristön kiinteänä osatekijänä, esimerkiksi 
kuitulevynä, ja raaka-aineiden siirtäminen tällaisesta käytöstä energiantuotantoon toisi 
mukanaan kielteisen vaikutusmahdollisuuden hiilitaseeseen. Lignoselluloosasta tuotettujen 
raaka-aineiden käytön edistämistä on tuettava takein, jotta esimerkiksi 
puunjalostusteollisuudelta ei viedä raaka-ainetta, mistä seuraisi korkealaatuisemman puun 
kysyntä, joka puolestaan vaikuttaisi muihin teollisuudenaloihin tai painostaisi lisäämään 
hakkuita.

Tarkistus 146
Sabine Wils
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Direktiivin 98/70/EY, direktiivin 
2009/28/EY ja unionin politiikan muiden 
alojen lainsäädännön välistä 
johdonmukaisuutta olisi parannettava 
synergioiden hyödyntämisen 
parantamiseksi ja oikeusvarmuuden 
parantamiseksi. Direktiivin 98/70/EY ja 
direktiivin 2009/28/EY jätettä ja jäämiä 
koskevia määritelmiä olisi 
yhdenmukaistettava direktiivillä 
2008/98/EY vahvistettujen määritelmien 
kanssa. Direktiivissä 98/70/EY ja 
direktiivissä 2009/28/EY luetellut jäte- ja 
jäämävirrat olisi määritettävä paremmin 
komission päätöksellä 2000/532/EY 
vahvistetun Euroopan jäteluettelon 
jätekoodien avulla, jotta jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten suorittamaa 
kyseisten direktiivien soveltamista voidaan 
edistää. Biopolttoaineiden ja bionesteiden 
edistämisen direktiivin 98/70/EY ja 
direktiivin 2009/28/EY mukaisesti pitäisi 
olla yhdenmukainen direktiivin 
2008/98/EY tavoitteiden ja tarkoituksen 
kanssa. Jotta voidaan saavuttaa unionin 
päämäärä kierrätysyhteiskuntaan 
siirtymisestä, direktiivin 2008/98/EY 
4 artiklassa säädetty jätehierarkia olisi 
pantava täysimääräisesti täytäntöön. 
Tämän edistämiseksi jätteiden ja jäämien 
käytön biopolttoaineiden ja bionesteiden 
tuotannossa olisi oltava osa 
jäsenvaltioiden direktiivin 2008/98/EY 
V luvun mukaisesti laatimia 
jätteenhallintasuunnitelmia ja 
jätteenehkäisyohjelmia. Direktiivin 
98/70/EY ja direktiivin 2009/28/EY 
soveltaminen ei saisi vaarantaa direktiivin 
2008/98/EY täysimääräistä 
täytäntöönpanoa.

Or. en
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Tarkistus 147
Judith A. Merkies

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Jäte ja sivutuotteet määritetään 
jätteestä 19 päivänä marraskuuta 2008 
annetussa direktiivissä 2008/98/EY. 
Samoja määritelmiä pitäisi siksi soveltaa 
tähän direktiiviin.

Or. en

Tarkistus 148
Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Koska jäte ja sivutuotteet 
määritetään jätteestä 19 päivänä 
marraskuuta 2008 annetussa direktiivissä 
2008/98/EY, samoja määritelmiä pitäisi 
soveltaa tähän direktiiviin.

Or. en

Perustelu

EU:n eri lainsäädäntöjen ja politiikanalojen välinen johdonmukaisuus on taattava. Siksi ei 
pitäisi kehittää mitään uusia määritelmiä, jotka saattavat olla ristiriidassa nykyisten kanssa 
tai muuttaa niitä.

Tarkistus 149
Erik Bánki
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Uusissa laitoksissa tuotettujen 
biopolttoaineiden ja bionesteiden 
kasvihuonekaasusäästöjen 
vähimmäiskynnystä olisi korotettava 1 
päivästä heinäkuuta 2014 alkaen, jotta 
voidaan parantaa niiden yleistä 
kasvihuonekaasutasetta sekä ehkäistä 
lisäinvestointeja laitoksiin, joiden 
kasvihuonekaasusäästöihin liittyvä
suorituskyky on alhainen. Korotuksen 
yhteydessä turvataan biopolttoaineiden ja 
bionesteiden tuotantokapasiteettiin tehdyt 
investoinnit direktiivin 2009/28/EY 
19 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan 
mukaisesti.

(8) Biopolttoaineiden ja bionesteiden 
kasvihuonekaasusäästöjen 
vähimmäiskynnys olisi pidettävä 
direktiivissä 2009/28/EY säädetyllä 
tasolla, koska nykyisillä säännöksillä 
taataan yleisen kasvihuonekaasutaseen 
parantaminen.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksen mukaan vuoden 2017 vaatimusta 50 prosentista lykättäisiin vuodella, 
mikä johtaisi pienempiin kasvihuonekaasusäästöihin ja vaarantaisi siksi Eurooppa 2020 
-strategian ilmastopoliittiset tavoitteet. Tämä säännös heikentäisi myös sääntelyvarmuutta.

Tarkistus 150
Gaston Franco, Dominique Vlasto

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Uusissa laitoksissa tuotettujen 
biopolttoaineiden ja bionesteiden 
kasvihuonekaasusäästöjen 
vähimmäiskynnystä olisi korotettava 1 
päivästä heinäkuuta 2014 alkaen, jotta 
voidaan parantaa niiden yleistä 
kasvihuonekaasutasetta sekä ehkäistä 
lisäinvestointeja laitoksiin, joiden 
kasvihuonekaasusäästöihin liittyvä 

(8) Uusissa laitoksissa tuotettujen 
biopolttoaineiden ja bionesteiden 
kasvihuonekaasusäästöjen 
vähimmäiskynnystä olisi korotettava 
1 päivästä heinäkuuta 2014 alkaen, jotta 
voidaan parantaa niiden yleistä 
kasvihuonekaasutasetta sekä kannustaa 
lisäinvestointeja laitoksiin, joiden 
kasvihuonekaasusäästöihin liittyvä 
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suorituskyky on alhainen. Korotuksen 
yhteydessä turvataan biopolttoaineiden ja 
bionesteiden tuotantokapasiteettiin tehdyt 
investoinnit direktiivin 2009/28/EY 
19 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan 
mukaisesti.

suorituskyky on parempi. 50 prosenttiin 
vahvistetulla vähimmäiskynnyksellä
turvataan biopolttoaineiden ja bionesteiden 
tuotantokapasiteettiin tehdyt investoinnit 
direktiivin 2009/28/EY 19 artiklan 
6 kohdan toisen alakohdan mukaisesti.

Or. fr

Perustelu

Vähimmäiskynnyksen asettamisella 50 prosenttiin pitäisi voida kannustaa tutkimusta ja 
investointia kehittyneitä biopolttoaineita koskevilla innovoivilla tuotantoaloilla ja tukea 
teollistumiseen liittyvää potentiaalia. 50 prosentin vähimmäiskynnyksen, joka vastaa 
korkeinta tasoa, joka toiminnassa olevien laitoksien on saavutettava ennen 
1. heinäkuuta 2014, avulla mahdollistetaan yhtäläinen kohtelu, jotta kannustetaan toimijoita 
ottamaan riski ja investoimaan kehittyneitä biopolttoaineita tuottaviin uusiin laitoksiin.

Tarkistus 151
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Uusissa laitoksissa tuotettujen 
biopolttoaineiden ja bionesteiden 
kasvihuonekaasusäästöjen 
vähimmäiskynnystä olisi korotettava 1 
päivästä heinäkuuta 2014 alkaen, jotta 
voidaan parantaa niiden yleistä 
kasvihuonekaasutasetta sekä ehkäistä 
lisäinvestointeja laitoksiin, joiden 
kasvihuonekaasusäästöihin liittyvä 
suorituskyky on alhainen. Korotuksen 
yhteydessä turvataan biopolttoaineiden ja 
bionesteiden tuotantokapasiteettiin tehdyt 
investoinnit direktiivin 2009/28/EY 
19 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan 
mukaisesti.

(8) Kaikissa toiminnassa olevissa
laitoksissa tuotettujen biopolttoaineiden ja 
bionesteiden kasvihuonekaasusäästöjen 
vähimmäiskynnystä olisi korotettava 
1 päivästä heinäkuuta 2014 alkaen, jotta 
voidaan parantaa niiden yleistä 
kasvihuonekaasutasetta sekä ehkäistä 
lisäinvestointeja laitoksiin, joiden 
kasvihuonekaasusäästöihin liittyvä 
suorituskyky on alhainen. Korotuksen 
yhteydessä turvataan biopolttoaineiden ja 
bionesteiden tuotantokapasiteettiin tehdyt 
investoinnit direktiivin 2009/28/EY 
19 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan 
mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 152
Christa Klaß

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.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Kehittyneiden biopolttoaineiden käyttöön ei voida siirtyä rajoittamalla perinteisten 
biopolttoaineiden käyttöä. Tätä varten on asetettava asianmukainen painopiste tutkimuksen ja 
kehityksen alalle. Niin kauan kuin epäsuoran maankäytön muutoksen laajuudesta ei ole 
yksiselitteisiä tieteellisiä lausuntoja, perinteisten biopolttoaineiden käytön rajoittaminen 
vuoden 2011 käytön tasolle ei ole oikeutettua.
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Tarkistus 153
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 154
Horst Schnellhardt

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale
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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.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Voimassa oleviin säädöksiin tehtävät muutokset eivät saa johtaa tiettyjen biopolttoaineiden 
syrjimiseen. Alkuperäinen tavoite, jonka mukaan niiden osuus olisi 10 prosenttia vuoteen 
2020 mennessä, pitäisi voida saavuttaa rajoituksetta kaikkia biopolttoaineita käyttämällä. 
Ensimmäisen sukupolven biopolttoaineiden rajoituksen myötä kyseenalaistettaisiin jo tehdyt 
investoinnit ja rajoitettaisiin yritysten innovointikykyä.

Tarkistus 155
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale
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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.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Rajoittamalla perinteisten biopolttoaineiden käyttöä ei valmistella siirtymistä kehittyneisiin 
biopolttoaineisiin. Tärkeämpää on asianmukainen tutkimus- ja kehittämistoiminta, jotta 
varmistetaan kehittyneiden biopolttoaineiden tehokas ja kustannukset kattava edistäminen. 
Kehittyneisiin biopolttoaineisiin siirtymisen kannalta on ratkaisevaa luoda kannustimia 
nykyisten biopolttolaitosten muuntamiseksi sen sijaan, että niiden käyttö lopetetaan.

Tarkistus 156
Erik Bánki

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale
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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.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Komission oletus tavanomaisten ja kehittyneiden biopolttoaineiden välisestä 
nollasummatilanteesta kumoutuu todellisuudessa, jossa näiden kahden polttoainetyypin 
väliset synergiat ovat niin suuria, että tavanomaisia biopolttoaineita tuottavista yrityksistä on 
tullut johtajia kehittyneiden biopolttoaineiden tehtaiden rakentamisessa, ja ne käyttävät sekä 
ensimmäisen sukupolven yrityksiltä lainattua pääomaa että varoja sekä Euroopassa että 
Yhdysvalloissa. Siksi pyrkimyksillä rajoittaa tavanomaisia biopolttoaineita, jotta kehittyneille 
biopolttoaineille voidaan antaa kannustimia, on täysin päinvastainen vaikutus.

Tarkistus 157
Britta Reimers
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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.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 158
Julie Girling

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Jotta voidaan valmistautua siirtymiseen 
kehittyneisiin biopolttoaineisiin ja 
minimoida epäsuoraan maankäytön 

(9) Jotta voidaan valmistautua siirtymiseen 
kehittyneisiin biopolttoaineisiin ja 
minimoida epäsuoraan maankäytön 
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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.

muutokseen liittyvät kokonaisvaikutukset 
vuoteen 2020 ulottuvana ajanjaksona, on 
asianmukaista laatia jäsenvaltioille 
realistinen aikataulu epäsuoraa 
maankäytön muutosta koskevasta 
ilmoittamisesta.

Or. en

Perustelu

Moninkertainen laskenta ei ole tehokas työkalu tässä direktiivissä säädettyjen tavoitteiden 
saavuttamisessa, ja siksi se pitäisi poistaa tästä direktiivistä.

Tarkistus 159
Pilar Ayuso

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 

(9) Jotta voidaan valmistautua siirtymiseen 
kehittyneisiin biopolttoaineisiin ja 
minimoida epäsuoraan maankäytön 
muutokseen liittyvät kokonaisvaikutukset 
vuoteen 2020 ulottuvana ajanjaksona, on 
asianmukaista asettaa kehittyneille 
biopolttoaineille pakolliset tavoitteet 
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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.

sellaisella aikataululla, joka tarjoaa 
sijoittajille ennakoitavuutta ja vakautta 
samalla kun ne suojelevat olemassa 
olevaa kapasiteettia tai aiottuja 
investointeja.

Or. es

Tarkistus 160
Bas Eickhout, Sabine Wils

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 

(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 98/70/EY liitteessä V 
olevassa A osassa sitä ravintona tai 
energiana 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 
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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.

ja öljy- ja energiakasveista tuotettujen 
biopolttoaineiden ja bionesteiden osuus, 
joka voidaan ottaa huomioon arvioitaessa 
direktiivissä 2009/28/EY asetettujen 
tavoitteiden saavuttamista, olisi rajoitettava
3 prosenttiin energian loppukulutuksesta 
liikenteessä vuonna 2020, asettamatta 
kuitenkaan rajaa tällaisten 
biopolttoaineiden kokonaiskäytölle.

Or. en

Tarkistus 161
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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 

(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 98/70/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 
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. 
Kehittyneitä biopolttoaineita koskevia 
markkinakannustimia olisi lisättävä 
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biopolttoaineiden kokonaiskäytölle. tällaisten polttoaineiden käytön 
edistämiseksi.

Or. sv

Tarkistus 162
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Britta Thomsen

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 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 98/70/EY 
liitteessä V olevassa A osassa sitä 
ravintona käytettävistä viljelykasveista 
saatavien biopolttoaineiden ja bionesteiden 
määrää, joka voidaan ottaa huomioon 
direktiivissä 2009/28/EY ja direktiivissä 
98/70/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 ja direktiivissä 98/70/EY 
asetettujen tavoitteiden saavuttamista, olisi 
rajoitettava tällaisten biopolttoaineiden ja 
bionesteiden osuuteen vuonna 2011 
kulutetuista polttoaineista, asettamatta 
kuitenkaan rajaa tällaisten 
biopolttoaineiden kokonaiskäytölle.

Or. en
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Tarkistus 163
Vladko Todorov Panayotov

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 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 98/70/EY 
liitteessä V olevassa A osassa (sellaisena 
kuin ne ovat muutettuna tällä 
direktiivillä) 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 2013 kulutetuista 
polttoaineista, asettamatta kuitenkaan rajaa 
tällaisten biopolttoaineiden 
kokonaiskäytölle.

Or. en

Perustelu

Ensimmäisen sukupolven biopolttoainetuotteille ei saa asettaa ylärajaa syrjivästi. Koska tämä 
direktiivi tulee voimaan aikaisintaan vuoden 2013 lopussa, useimmat tuottajat ovat siitä 
tietoisia parhaassa tapauksessa vuoden lopussa.

Tarkistus 164
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
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Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Direktiivin 2009/28/EY 3 artiklan d 
alakohdassa asetettu 5 prosentin raja ei 
rajoita jäsenvaltioiden vapautta määritellä 
oma kehityspolkunsa, jonka mukaisesti ne 
pyrkivät täyttämään tämän perinteisten 
biopolttoaineiden osuutta koskevan 
vaatimuksen yleisen 10 prosentin 
tavoitteen puitteissa. Tämän seurauksena 
markkinoille voidaan edelleen tuoda 
vapaasti biopolttoaineita, jotka on tuotettu 
ennen vuoden 2013 loppua toiminnassa 
olleissa laitoksissa. Tämä muutosdirektiivi 
ei siten vaikuta tällaisten laitosten 
toiminnanharjoittajien perusteltuun 
luottamukseen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 165
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Direktiivin 2009/28/EY 3 artiklan d 
alakohdassa asetettu 5 prosentin raja ei 
rajoita jäsenvaltioiden vapautta määritellä 
oma kehityspolkunsa, jonka mukaisesti ne 
pyrkivät täyttämään tämän perinteisten 
biopolttoaineiden osuutta koskevan
vaatimuksen yleisen 10 prosentin 
tavoitteen puitteissa. Tämän seurauksena 
markkinoille voidaan edelleen tuoda 
vapaasti biopolttoaineita, jotka on tuotettu 
ennen vuoden 2013 loppua toiminnassa 
olleissa laitoksissa. Tämä muutosdirektiivi 
ei siten vaikuta tällaisten laitosten 

Poistetaan.
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toiminnanharjoittajien perusteltuun 
luottamukseen.

Or. es

Tarkistus 166
Erik Bánki

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Direktiivin 2009/28/EY 3 artiklan d 
alakohdassa asetettu 5 prosentin raja ei 
rajoita jäsenvaltioiden vapautta määritellä 
oma kehityspolkunsa, jonka mukaisesti ne 
pyrkivät täyttämään tämän perinteisten 
biopolttoaineiden osuutta koskevan 
vaatimuksen yleisen 10 prosentin 
tavoitteen puitteissa. Tämän seurauksena 
markkinoille voidaan edelleen tuoda 
vapaasti biopolttoaineita, jotka on tuotettu 
ennen vuoden 2013 loppua toiminnassa 
olleissa laitoksissa. Tämä muutosdirektiivi 
ei siten vaikuta tällaisten laitosten 
toiminnanharjoittajien perusteltuun 
luottamukseen.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Ensimmäisen sukupolven biopolttoaineiden viiden prosentin rajan käyttöönotto vaarantaisi 
direktiivissä 2009/28/EY asetetun tavoitteen, jossa edellytetään jäsenvaltioiden varmistavan, 
että uusiutuvista energialähteistä peräisin olevan energian osuus kaikissa liikennemuodoissa 
on vuonna 2020 vähintään kymmenen prosenttia niiden lopullisesta energiankulutuksesta.

Tarkistus 167
Britta Reimers

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(10) Direktiivin 2009/28/EY 3 artiklan d 
alakohdassa asetettu 5 prosentin raja ei 
rajoita jäsenvaltioiden vapautta määritellä 
oma kehityspolkunsa, jonka mukaisesti ne 
pyrkivät täyttämään tämän perinteisten 
biopolttoaineiden osuutta koskevan 
vaatimuksen yleisen 10 prosentin 
tavoitteen puitteissa. Tämän seurauksena 
markkinoille voidaan edelleen tuoda 
vapaasti biopolttoaineita, jotka on tuotettu 
ennen vuoden 2013 loppua toiminnassa 
olleissa laitoksissa. Tämä muutosdirektiivi 
ei siten vaikuta tällaisten laitosten 
toiminnanharjoittajien perusteltuun 
luottamukseen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 168
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Direktiivin 2009/28/EY 3 artiklan 
d alakohdassa asetettu 5 prosentin raja ei 
rajoita jäsenvaltioiden vapautta määritellä 
oma kehityspolkunsa, jonka mukaisesti ne 
pyrkivät täyttämään tämän perinteisten 
biopolttoaineiden osuutta koskevan 
vaatimuksen yleisen 10 prosentin 
tavoitteen puitteissa. Tämän seurauksena 
markkinoille voidaan edelleen tuoda 
vapaasti biopolttoaineita, jotka on tuotettu 
ennen vuoden 2013 loppua toiminnassa 
olleissa laitoksissa. Tämä muutosdirektiivi 
ei siten vaikuta tällaisten laitosten 
toiminnanharjoittajien perusteltuun 
luottamukseen.

(10) Perinteisten biopolttoaineiden 
merkitys on edelleen hyvin tärkeä 
10 prosentin tavoitteen saavuttamisen 
kannalta. Koska niiden saatavuus on 
kehittyneisiin biopolttoaineisiin 
verrattuna parempi, niiden olisi katettava 
vähintään 8 prosenttia liikenteen 
energian loppukulutuksesta vuonna 2020. 
Tämä muutosdirektiivi ei siten vaikuta 
sellaisten laitosten toiminnanharjoittajien 
perusteltuun luottamukseen, jotka 
tuottavat perinteisiä biopolttoaineita. 
Kehittyneiden biopolttoaineiden olisi 
katettava vuoteen 2020 mennessä 
vähintään 2 prosenttia loppukulutuksesta.

Or. de
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Perustelu

Johdanto-osan kappaletta on mukautettava, koska myös 3 artiklan 4 kohdassa oleva 
5 prosentin tavoite on tarkoitus poistaa. Viiden prosentin rajan asettaminen ensimmäisen 
sukupolven biopolttoaineille ei estä tuontia kolmansista maista, joissa metsiä ja suomaisemia 
muutetaan biopolttoaineiden tuotantoon. Samalla tämä toimintatapa vahingoittaa Euroopan 
maataloutta. Lisäksi on vaarana, että tavoite, jonka mukaan liikenteessä käytettävästä 
energiasta 10 prosenttia tulee uusiutuvista lähteistä vuoteen 2020 mennessä, jää 
saavuttamatta.

Tarkistus 169
Christa Klaß

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Direktiivin 2009/28/EY 3 artiklan d 
alakohdassa asetettu 5 prosentin raja ei 
rajoita jäsenvaltioiden vapautta määritellä 
oma kehityspolkunsa, jonka mukaisesti ne 
pyrkivät täyttämään tämän perinteisten 
biopolttoaineiden osuutta koskevan 
vaatimuksen yleisen 10 prosentin 
tavoitteen puitteissa. Tämän seurauksena
markkinoille voidaan edelleen tuoda 
vapaasti biopolttoaineita, jotka on tuotettu 
ennen vuoden 2013 loppua toiminnassa 
olleissa laitoksissa. Tämä muutosdirektiivi 
ei siten vaikuta tällaisten laitosten 
toiminnanharjoittajien perusteltuun 
luottamukseen.

(10) Markkinoille voidaan edelleen tuoda 
vapaasti biopolttoaineita, jotka on tuotettu 
ennen vuoden 2013 loppua toiminnassa 
olleissa laitoksissa. Tämä muutosdirektiivi 
ei siten vaikuta tällaisten laitosten 
toiminnanharjoittajien perusteltuun 
luottamukseen.

Or. de

Perustelu

Ensimmäisen sukupolven biopolttoaineiden käytön leikkaus viiteen prosenttiin ei voi estää 
tuontia kolmansista maista, joissa hävitetään metsiä ja soita. Leikkaus voisi lisäksi johtaa 
EU:n rapsiviljelyalan vähenemiseen jopa kolmanneksella ja estää viljelykiertoperiaatteen 
mukaiset diversifiointiprosessit viljelmillä. Lisäksi kyseinen leikkaus vähentäisi investointeja 
toisen sukupolven biopolttoaineisiin, joita kehitetään ensimmäisen sukupolven 
biopolttoaineista ja biotaloudesta yleisesti ottaen.
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Tarkistus 170
Bas Eickhout, Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Direktiivin 2009/28/EY 3 artiklan d 
alakohdassa asetettu 5 prosentin raja ei 
rajoita jäsenvaltioiden vapautta määritellä 
oma kehityspolkunsa, jonka mukaisesti ne 
pyrkivät täyttämään tämän perinteisten 
biopolttoaineiden osuutta koskevan 
vaatimuksen yleisen 10 prosentin 
tavoitteen puitteissa. Tämän seurauksena 
markkinoille voidaan edelleen tuoda 
vapaasti biopolttoaineita, jotka on tuotettu 
ennen vuoden 2013 loppua toiminnassa 
olleissa laitoksissa. Tämä muutosdirektiivi 
ei siten vaikuta tällaisten laitosten 
toiminnanharjoittajien perusteltuun 
luottamukseen.

(10) Direktiivin 2009/28/EY 3 artiklan 
d alakohdassa asetettu 3 prosentin raja ei 
rajoita jäsenvaltioiden vapautta määritellä 
oma kehityspolkunsa, jonka mukaisesti ne 
pyrkivät täyttämään uusiutuvaa energiaa 
koskevan yleisen tavoitteen. Markkinoille
voidaan edelleen tuoda vapaasti 
biopolttoaineita, jotka on tuotettu ennen 
vuoden 2013 loppua toiminnassa olleissa 
laitoksissa. Tämä muutosdirektiivi ei siten 
vaikuta tällaisten laitosten 
toiminnanharjoittajien perusteltuun 
luottamukseen.

Or. en

Tarkistus 171
Julie Girling

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Direktiivin 2009/28/EY 3 artiklan d 
alakohdassa asetettu 5 prosentin raja ei 
rajoita jäsenvaltioiden vapautta määritellä 
oma kehityspolkunsa, jonka mukaisesti ne 
pyrkivät täyttämään tämän perinteisten 
biopolttoaineiden osuutta koskevan 
vaatimuksen yleisen 10 prosentin 
tavoitteen puitteissa. Tämän seurauksena 
markkinoille voidaan edelleen tuoda 
vapaasti biopolttoaineita, jotka on tuotettu 
ennen vuoden 2013 loppua toiminnassa 
olleissa laitoksissa. Tämä muutosdirektiivi 

(10) Direktiivin 2009/28/EY 3 artiklan 
d alakohdassa asetettu 8 prosentin raja ei 
rajoita jäsenvaltioiden vapautta määritellä 
oma kehityspolkunsa, jonka mukaisesti ne 
pyrkivät täyttämään tämän perinteisten 
biopolttoaineiden osuutta koskevan 
vaatimuksen yleisen 10 prosentin 
tavoitteen puitteissa. Tämän seurauksena 
markkinoille voidaan edelleen tuoda 
vapaasti biopolttoaineita, jotka on tuotettu 
ennen vuoden 2013 loppua toiminnassa 
olleissa laitoksissa. Tämä muutosdirektiivi 
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ei siten vaikuta tällaisten laitosten 
toiminnanharjoittajien perusteltuun 
luottamukseen.

ei siten vaikuta tällaisten laitosten 
toiminnanharjoittajien perusteltuun 
luottamukseen.

Or. en

Perustelu

Olisi harkittava yhteistä tavoitetta sekä tavanomaisille että kehittyneille biopolttoaineille.

Tarkistus 172
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Direktiivin 2009/28/EY 3 artiklan d 
alakohdassa asetettu 5 prosentin raja ei 
rajoita jäsenvaltioiden vapautta määritellä 
oma kehityspolkunsa, jonka mukaisesti ne 
pyrkivät täyttämään tämän perinteisten 
biopolttoaineiden osuutta koskevan 
vaatimuksen yleisen 10 prosentin 
tavoitteen puitteissa. Tämän seurauksena 
markkinoille voidaan edelleen tuoda 
vapaasti biopolttoaineita, jotka on tuotettu 
ennen vuoden 2013 loppua toiminnassa 
olleissa laitoksissa. Tämä muutosdirektiivi 
ei siten vaikuta tällaisten laitosten 
toiminnanharjoittajien perusteltuun 
luottamukseen.

(10) Direktiivin 2009/28/EY 3 artiklan 
d alakohdassa asetettu 4 prosentin raja ei 
rajoita jäsenvaltioiden vapautta määritellä 
oma kehityspolkunsa, jonka mukaisesti ne 
pyrkivät täyttämään tämän perinteisten 
biopolttoaineiden osuutta koskevan 
vaatimuksen yleisen 10 prosentin 
tavoitteen puitteissa. Tämän seurauksena 
markkinoille voidaan edelleen tuoda 
vapaasti biopolttoaineita, jotka on tuotettu 
ennen vuoden 2013 loppua toiminnassa 
olleissa laitoksissa. Tämä muutosdirektiivi 
ei siten vaikuta tällaisten laitosten 
toiminnanharjoittajien perusteltuun 
luottamukseen.

Or. sv

Tarkistus 173
Dan Jørgensen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(10) Direktiivin 2009/28/EY 3 artiklan d 
alakohdassa asetettu 5 prosentin raja ei 
rajoita jäsenvaltioiden vapautta määritellä 
oma kehityspolkunsa, jonka mukaisesti ne 
pyrkivät täyttämään tämän perinteisten 
biopolttoaineiden osuutta koskevan 
vaatimuksen yleisen 10 prosentin 
tavoitteen puitteissa. Tämän seurauksena 
markkinoille voidaan edelleen tuoda 
vapaasti biopolttoaineita, jotka on tuotettu 
ennen vuoden 2013 loppua toiminnassa 
olleissa laitoksissa. Tämä muutosdirektiivi 
ei siten vaikuta tällaisten laitosten 
toiminnanharjoittajien perusteltuun 
luottamukseen.

(10) Direktiivin 2009/28/EY 3 artiklan 
d alakohdassa asetettu 4 prosentin raja ei 
rajoita jäsenvaltioiden vapautta määritellä 
oma kehityspolkunsa, jonka mukaisesti ne 
pyrkivät täyttämään tämän perinteisten 
biopolttoaineiden osuutta koskevan 
vaatimuksen yleisen 10 prosentin 
tavoitteen puitteissa. Tämän seurauksena 
markkinoille voidaan edelleen tuoda 
vapaasti biopolttoaineita, jotka on tuotettu 
ennen vuoden 2013 loppua toiminnassa 
olleissa laitoksissa. Tämä muutosdirektiivi 
ei siten vaikuta tällaisten laitosten 
toiminnanharjoittajien perusteltuun 
luottamukseen.

Or. en

Tarkistus 174
Sophie Auconie

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Direktiivin 2009/28/EY 3 artiklan d 
alakohdassa asetettu 5 prosentin raja ei 
rajoita jäsenvaltioiden vapautta määritellä 
oma kehityspolkunsa, jonka mukaisesti ne 
pyrkivät täyttämään tämän perinteisten 
biopolttoaineiden osuutta koskevan 
vaatimuksen yleisen 10 prosentin
tavoitteen puitteissa. Tämän seurauksena 
markkinoille voidaan edelleen tuoda 
vapaasti biopolttoaineita, jotka on tuotettu 
ennen vuoden 2013 loppua toiminnassa 
olleissa laitoksissa. Tämä muutosdirektiivi 
ei siten vaikuta tällaisten laitosten 
toiminnanharjoittajien perusteltuun 
luottamukseen.

(10) Direktiivin 2009/28/EY 3 artiklan 
4 kohdan d alakohdassa asetettu 
5 prosentin raja ei rajoita jäsenvaltioiden 
vapautta määritellä oma kehityspolkunsa, 
jonka mukaisesti ne pyrkivät täyttämään 
tämän perinteisten biopolttoaineiden 
osuutta koskevan vaatimuksen sen yleisen 
tavoitteen puitteissa, joka koskee 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian osuutta. Tämän seurauksena 
markkinoille voidaan edelleen tuoda 
vapaasti biopolttoaineita, jotka on tuotettu 
ennen vuoden 2013 loppua toiminnassa 
olleissa laitoksissa. Tämä muutosdirektiivi 
ei siten vaikuta tällaisten laitosten 
toiminnanharjoittajien perusteltuun 
luottamukseen.
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Or. fr

Tarkistus 175
Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Direktiivin 2009/28/EY 3 artiklan d 
alakohdassa asetettu 5 prosentin raja ei 
rajoita jäsenvaltioiden vapautta määritellä 
oma kehityspolkunsa, jonka mukaisesti ne 
pyrkivät täyttämään tämän perinteisten 
biopolttoaineiden osuutta koskevan 
vaatimuksen yleisen 10 prosentin 
tavoitteen puitteissa. Tämän seurauksena 
markkinoille voidaan edelleen tuoda 
vapaasti biopolttoaineita, jotka on tuotettu 
ennen vuoden 2013 loppua toiminnassa 
olleissa laitoksissa. Tämä muutosdirektiivi 
ei siten vaikuta tällaisten laitosten 
toiminnanharjoittajien perusteltuun 
luottamukseen.

(10) Direktiivin 2009/28/EY 3 artiklan 
d alakohdassa asetettu 7 prosentin raja ei 
rajoita jäsenvaltioiden vapautta määritellä
oma kehityspolkunsa, jonka mukaisesti ne 
pyrkivät täyttämään tämän perinteisten 
biopolttoaineiden osuutta koskevan 
vaatimuksen yleisen 10 prosentin 
tavoitteen puitteissa. Tämän seurauksena 
markkinoille voidaan edelleen tuoda 
vapaasti biopolttoaineita, jotka on tuotettu 
ennen vuoden 2014 loppua toiminnassa 
olleissa laitoksissa. Tämä muutosdirektiivi 
ei siten vaikuta tällaisten laitosten 
toiminnanharjoittajien perusteltuun 
luottamukseen.

Or. en

Perustelu

1. Tarkistus on yhdenmukainen tarkistuksen 1 kanssa. 2. Ensimmäisen sukupolven 
biopolttoainetuotteille ei saa asettaa ylärajaa syrjivästi. Koska tämä direktiivi tulee voimaan 
aikaisintaan vuoden 2013 lopussa, useimmat tuottajat ovat siitä tietoisia parhaassa 
tapauksessa vuoden lopussa. Siinä vaiheessa ne ovat jo valmistautuneet vuonna 2014 
toiminnassa olevin laitoksiin.

Tarkistus 176
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Direktiivin 2009/28/EY 3 artiklan d (10) Direktiivin 2009/28/EY 3 artiklan 
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alakohdassa asetettu 5 prosentin raja ei 
rajoita jäsenvaltioiden vapautta määritellä 
oma kehityspolkunsa, jonka mukaisesti ne 
pyrkivät täyttämään tämän perinteisten 
biopolttoaineiden osuutta koskevan 
vaatimuksen yleisen 10 prosentin 
tavoitteen puitteissa. Tämän seurauksena 
markkinoille voidaan edelleen tuoda 
vapaasti biopolttoaineita, jotka on tuotettu 
ennen vuoden 2013 loppua toiminnassa 
olleissa laitoksissa. Tämä muutosdirektiivi 
ei siten vaikuta tällaisten laitosten 
toiminnanharjoittajien perusteltuun 
luottamukseen.

d alakohdassa asetettu 5 prosentin raja ei 
rajoita jäsenvaltioiden vapautta määritellä 
oma kehityspolkunsa, jonka mukaisesti ne 
pyrkivät täyttämään tämän perinteisten 
biopolttoaineiden osuutta koskevan 
vaatimuksen yleisen 10 prosentin 
tavoitteen puitteissa. Tämän seurauksena 
markkinoille voidaan edelleen tuoda 
vapaasti biopolttoaineita, jotka on tuotettu 
ennen vuoden 2013 loppua toiminnassa 
olleissa laitoksissa. Tämä muutosdirektiivi 
ei siten vaikuta tällaisten laitosten 
toiminnanharjoittajien perusteltuun 
luottamukseen. Toisen sukupolven 
biopolttoaineiden osuuden pitäisi 
kuitenkin olla yli 5 prosenttia.

Or. en

Tarkistus 177
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Olisi tarjottava kannustimia, joilla 
pyritään edistämään uusiutuvista 
energialähteistä tuotetun sähkön käyttöä 
liikenteessä. Lisäksi olisi kannustettava 
energiatehokkuus- ja 
energiansäästötoimenpiteitä.

Or. en

Tarkistus 178
Horst Schnellhardt

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale
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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 
tuotettujen biopolttoaineiden, 
päästökertoimeksi olisi vahvistettava 
nolla.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Epäsuoran maankäytön muutoksia koskevan tekijän laskemismenetelmään liittyvän epäilyn 
vuoksi komissio on itse päättänyt olla käyttämättä epäsuoran maankäytön muutoksia koskevia 
tekijöitä laskemistarkoituksiin. Tästä syystä tuntuu ristiriitaiselta käyttää kyseisiä tietoja 
ilmoitustarkoituksiin. Malleissa, joita käyttää ainoastaan Kansainvälisen elintarviketalouden 
tutkimuskeskus (IFPRI), ilmenee suuria eroja bioetanolin ja biodieselin välillä epäsuoria 
maankäytön muutoksia koskevissa arvoissa. Sen sijaan yhdysvaltalaisen CARB-nimisen 
laitoksen käyttämissä malleissa ilmenee samankaltaisia arvoja Keskilännessä tuotetuissa 
maissietanolissa ja rapsidieselissä.

Tarkistus 179
Britta Reimers

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 
tuotettujen biopolttoaineiden, 
päästökertoimeksi olisi vahvistettava 

Poistetaan.
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nolla.

Or. en

Tarkistus 180
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

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 
tuotettujen biopolttoaineiden, 
päästökertoimeksi olisi vahvistettava 
nolla.

(11) Komission vaikutustenarviointi 
osoitti, että epäsuorasta maankäytön 
muutoksesta aiheutuvat arvioidut päästöt 
ovat paremmasta käsityksestä ja 
hiljattaisesta tieteen kehityksestä 
huolimatta edelleen puutteellisia ja 
rajoittuneita johtuen malleista, joita 
käytetään epäsuorien maankäytön 
muutosten aiheuttamien päästöjen 
arvioimiseen eri viljelykasvien osalta. 
Luvut eivät näin ollen ole riittävän 
luotettavia sisällytettäväksi 
lainsäädäntöön.

Or. es

Tarkistus 181
Erik Bánki

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) Sellaisista raaka-aineista tuotettujen 
biopolttoaineiden, jotka eivät lisää maan 
kysyntää, kuten suuremmista viljasadoista 
saadusta biomassasta tai jäteraaka-aineista 
tuotettujen biopolttoaineiden, 
päästökertoimeksi olisi vahvistettava nolla.
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tuotettujen biopolttoaineiden, 
päästökertoimeksi olisi vahvistettava nolla. 
.

Or. en

Perustelu

Epäsuoran maankäytön muutoksen arvioinnissa käytettävistä tiedoista ja menetelmästä sekä 
tieteellisestä perustasta on vakavia epäilyjä. Siksi ei ole asianmukaista sisällyttää sitä 
jäsenvaltioiden kertomukseen.

Tarkistus 182
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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 
tuotettujen biopolttoaineiden, 
päästökertoimeksi olisi vahvistettava nolla. 
.

(11) Sellaisista raaka-aineista tuotettujen 
biopolttoaineiden, jotka eivät lisää maan 
kysyntää, kuten jäteraaka-aineista tai 
sadonlisäyksestä tuotettujen 
biopolttoaineiden, päästökertoimeksi olisi 
vahvistettava nolla.

Or. en

Tarkistus 183
Bas Eickhout

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Epäsuorasta maankäytön muutoksesta (11) Kasvihuonekaasupäästöjen 
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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 
tuotettujen biopolttoaineiden, 
päästökertoimeksi olisi vahvistettava nolla. 
.

vähentämistä ja uusiutuvaa energiaa 
koskevien unionin tavoitteiden 
oikeellisuuden varmistamiseksi 
epäsuorasta maankäytön muutoksesta 
aiheutuvat päästöt olisi otettava huomioon 
direktiiveihin 2009/28/EY ja 98/70/EY 
sisältyvien kestävyyskriteerien perusteella 
vaadittavien kasvihuonekaasupäästöjen 
vähennysten laskennassa. Epäsuorasta 
maankäytön muutoksesta aiheutuvat 
päästöt olisi myös otettava huomioon 
pyrittäessä saavuttamaan 7 a artiklan 
2 kohdassa asetettu tavoite, jotta 
kannustetaan sellaisten biopolttoaineiden
tuottamista, joilla on vähäinen epäsuora 
vaikutus maankäytön muutokseen. 
Sellaisista raaka-aineista tuotettujen 
biopolttoaineiden, jotka eivät lisää maan 
kysyntää, kuten jäteraaka-aineista 
tuotettujen biopolttoaineiden, 
päästökertoimeksi olisi vahvistettava nolla.

Or. en

Tarkistus 184
Julie Girling

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 
tuotettujen biopolttoaineiden, 
päästökertoimeksi olisi vahvistettava 
nolla..

(11) Epäsuorasta maankäytön muutoksesta 
aiheutuvat arvioidut päästöt olisi 
sisällytettävä direktiivien 98/70/EY ja 
2009/28/EY mukaisesti annettaviin 
kertomuksiin kasvihuonekaasupäästöistä 
vuodesta 2015 alkaen. Sellaisista raaka-
aineista tuotettujen biopolttoaineiden, jotka 
eivät lisää maan kysyntää, kuten jäteraaka-
aineista tuotettujen biopolttoaineiden, 
päästökertoimeksi olisi vahvistettava nolla.

Or. en
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Perustelu

Epäsuorasta maankäytön muutoksesta ilmoittamista pitäisi edellyttää vuodesta 2015 alkaen.

Tarkistus 185
Gilles Pargneaux

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Tämän menettelyn tarkistamisessa 
ja mukauttamisessa olisi otettava 
huomioon, että yritykset ovat jo 
toteuttaneet laajamittaisia investointeja 
voimassa olevan lainsäädännön nojalla. 

Or. fr

Tarkistus 186
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Euroopan komission hyväksymät 
vapaaehtoiset järjestelmät ovat 
pääasiallisia välineitä, joilla talouden 
toimijat voivat osoittaa noudattavansa 
direktiivin 98/70/EY 7 b artiklassa ja 
direktiivin 2009/28/EY 17 artiklassa 
asetettuja kestävyyskriteerejä. Ei 
kuitenkaan ole olemassa kriteerejä, jotka 
näiden järjestelmien on täytettävä 
saadakseen hyväksynnän. Sen vuoksi olisi 
vahvistettava selkeämmät säännöt. Tämän 
direktiivin vaatimusten mukaisina olisi 
pidettävä vain sellaisia järjestelmiä, joissa 
on tehokkaat mekanismit, joilla 
varmistetaan tarkistusten 
riippumattomuus ja luotettavuus sekä 
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paikallis- ja alkuperäisyhteisöjen 
osallistuminen. Järjestelmissä olisi lisäksi 
oltava selkeät ja tiukat säännöt, joiden 
mukaisesti vaatimustenvastaiset 
biopolttoaine- ja bioneste-erät poistetaan 
järjestelmästä. Jotta järjestelmien 
tehokasta toimintaa voitaisiin seurata ja 
toteuttaa, komission olisi saatava 
käyttöönsä kaikki olennaiset asiakirjat, 
jotka antavat aihetta epäillä 
väärinkäytöksiä.

Or. en

Tarkistus 187
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 b) Direktiiveissä 98/70/EY ja 
2009/28/EY ei ole mitään vapaaehtoisten 
järjestelmien hyväksymismenettelyä 
koskevia säännöksiä, minkä vuoksi ei
voida varmistaa, että niiden avulla 
taataan tehokkaasti kestävyyskriteerien 
noudattaminen ja avoimuus. Näin ollen 
on asianmukaista, että komissio asettaa 
pakolliset vähimmäisvaatimukset 
sellaisille järjestelmille, joiden katsotaan 
noudattavan kestävyyskriteerejä.

Or. en

Tarkistus 188
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(11 a) Maan ottaminen 
biopolttoainekasvien viljelykäyttöön ei 
saisi johtaa paikallis- ja 
alkuperäisyhteisöjen siirtymiseen pois 
asuinsijoiltaan. Tämän vuoksi ainoastaan 
sellaiset biopolttoaineet ja bionesteet, 
joiden tuotanto ei loukkaa paikallis- ja 
alkuperäisyhteisöjen oikeuksia, olisi 
katsottava kestäviksi.

Or. sv

Tarkistus 189
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Maan ottaminen 
biopolttoainekasvien viljelykäyttöön ei 
saisi johtaa paikallis- ja 
alkuperäisyhteisöjen siirtymiseen pois 
asuinsijoiltaan. Tämän vuoksi ainoastaan 
sellaiset biopolttoaineet ja bionesteet, 
joiden tuotanto ei loukkaa paikallis- ja 
alkuperäisyhteisöjen oikeuksia, katsotaan 
kestäviksi.

Or. en

Tarkistus 190
Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Maan ottaminen 
biopolttoainekasvien viljelykäyttöön ei 
saisi johtaa paikallis- ja 
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alkuperäisyhteisöjen siirtymiseen pois 
asuinsijoiltaan. Alkuperäisyhteisöjen 
maa-alueisiin olisi näin ollen 
kohdistettava erityissuojelutoimia.

Or. fr

Tarkistus 191
Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Biopolttoaineiden tuotannon ei 
pitäisi heikentää paikallis- ja 
alkuperäisyhteisöjen oikeuksia maahan. 
Unionin on siksi otettava käyttöön 
kestävyyskriteereitä koskevia 
erityistoimenpiteitä kyseisten yhteisöjen 
maaoikeuksien suojelemiseksi.

Or. en

Tarkistus 192
Riikka Pakarinen, Eija-Riitta Korhola, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Hannu Takkula, 
Kent Johansson, Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Metsät tarjoavat runsaasti 
ympäristöön liittyviä, taloudellisia ja 
sosiaalisia etuja sekä ihmiskunnalle 
olennaisen tärkeitä palveluja, kuten 
biologisen monimuotoisuuden 
säilyttämisen, vähäpäästöisten raaka-
aineiden tarjoamisen ja ekosysteemien 
toimintojen säilyttämisen sekä ilmaston 
suojelemisen. Uusiutuvista 
energialähteistä annetussa direktiivissä 
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on jo metsäpohjaista biomassaa koskevat 
kestävyyskriteerit, ja Euroopan komissio 
antaa myös lisäsuosituksia kiinteää 
biomassaa koskevista 
kestävyyskriteereistä, jotta tuodun 
puubiomassan kasvavaa kysyntää 
koskevia näkökohtia voidaan käsitellä. 
EU:n jäsenvaltioilla on käytössään 
asiaankuuluvat välineet ja määräykset, 
joilla taataan metsäbiomassan kestävyys. 
Kaksinkertaisen sääntelyn ja 
hallinnollisten rasitusten välttämiseksi ei 
ole tarpeen määritellä tässä direktiivissä 
uusia kestävyyskriteereitä 
metsäbiomassalle.

Or. en

Tarkistus 193
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Komission olisi tarkasteltava 
uudelleen direktiivin 2009/28/EY 
liitteeseen VIII ja direktiivin 98/70/EY 
liitteeseen V sisältyvien maankäytön 
muutoksen päästötekijöiden arviointiin 
käytettävää menetelmää sen 
mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan 
kehitykseen. Tätä varten, ja jos se on 
viimeisimmän saatavilla olevan 
tieteellisen näytön pohjalta perusteltua, 
komission olisi harkittava mahdollisuutta 
tarkistaa ehdotettuja viljelykasviryhmien 
epäsuoran maankäytön muutoksen 
tekijöitä sekä mahdollisuutta ottaa 
käyttöön tekijöitä muilla jaottelutasoilla ja 
sisällyttää menetelmään lisäarvoja, jos 
uusia biopolttoaineiden raaka-aineita 
tulee markkinoille.

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 194
Horst Schnellhardt

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Komission olisi tarkasteltava 
uudelleen direktiivin 2009/28/EY 
liitteeseen VIII ja direktiivin 98/70/EY 
liitteeseen V sisältyvien maankäytön 
muutoksen päästötekijöiden arviointiin 
käytettävää menetelmää sen 
mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan 
kehitykseen. Tätä varten, ja jos se on 
viimeisimmän saatavilla olevan 
tieteellisen näytön pohjalta perusteltua, 
komission olisi harkittava mahdollisuutta 
tarkistaa ehdotettuja viljelykasviryhmien 
epäsuoran maankäytön muutoksen 
tekijöitä sekä mahdollisuutta ottaa 
käyttöön tekijöitä muilla jaottelutasoilla ja 
sisällyttää menetelmään lisäarvoja, jos 
uusia biopolttoaineiden raaka-aineita 
tulee markkinoille.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Menetelmien käyttöä koskevan perustelun ei pitäisi pohjautua viimeisimpään saatavilla 
olevaan tieteelliseen näyttöön, vaan siihen, voidaanko perustana olevat tiedot todella ja 
totuudenmukaisesti luokitella tieteelliseksi näytöksi.

Tarkistus 195
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(12) Komission olisi tarkasteltava 
uudelleen direktiivin 2009/28/EY 
liitteeseen VIII ja direktiivin 98/70/EY 
liitteeseen V sisältyvien maankäytön 
muutoksen päästötekijöiden arviointiin 
käytettävää menetelmää sen 
mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan 
kehitykseen. Tätä varten, ja jos se on 
viimeisimmän saatavilla olevan 
tieteellisen näytön pohjalta perusteltua, 
komission olisi harkittava mahdollisuutta 
tarkistaa ehdotettuja viljelykasviryhmien 
epäsuoran maankäytön muutoksen 
tekijöitä sekä mahdollisuutta ottaa 
käyttöön tekijöitä muilla jaottelutasoilla ja 
sisällyttää menetelmään lisäarvoja, jos 
uusia biopolttoaineiden raaka-aineita 
tulee markkinoille.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Toistaiseksi ei ole vankkaa ja asianmukaista tieteellistä perustaa, joka oikeuttaisi tällaisen 
menetelmän ja sen soveltamisen. Lisäksi tämä lähestymistapa heikentää tarvittavaa 
oikeusvarmuutta.

Tarkistus 196
Erik Bánki

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Komission olisi tarkasteltava 
uudelleen direktiivin 2009/28/EY 
liitteeseen VIII ja direktiivin 98/70/EY 
liitteeseen V sisältyvien maankäytön 
muutoksen päästötekijöiden arviointiin 
käytettävää menetelmää sen 
mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan 
kehitykseen. Tätä varten, ja jos se on 

Poistetaan.
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viimeisimmän saatavilla olevan 
tieteellisen näytön pohjalta perusteltua, 
komission olisi harkittava mahdollisuutta 
tarkistaa ehdotettuja viljelykasviryhmien 
epäsuoran maankäytön muutoksen 
tekijöitä sekä mahdollisuutta ottaa 
käyttöön tekijöitä muilla jaottelutasoilla ja 
sisällyttää menetelmään lisäarvoja, jos 
uusia biopolttoaineiden raaka-aineita 
tulee markkinoille.

Or. en

Perustelu

Kyseisen menetelmän soveltamiseen ja perusteluun ei ole vakaata ja asianmukaista 
tieteellistä perustaa, ja tämä lähestymistapa myös vähentää sääntelyvarmuuden tarvetta.

Tarkistus 197
Britta Reimers

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Komission olisi tarkasteltava 
uudelleen direktiivin 2009/28/EY 
liitteeseen VIII ja direktiivin 98/70/EY 
liitteeseen V sisältyvien maankäytön 
muutoksen päästötekijöiden arviointiin 
käytettävää menetelmää sen 
mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan 
kehitykseen. Tätä varten, ja jos se on 
viimeisimmän saatavilla olevan 
tieteellisen näytön pohjalta perusteltua, 
komission olisi harkittava mahdollisuutta 
tarkistaa ehdotettuja viljelykasviryhmien 
epäsuoran maankäytön muutoksen 
tekijöitä sekä mahdollisuutta ottaa 
käyttöön tekijöitä muilla jaottelutasoilla ja 
sisällyttää menetelmään lisäarvoja, jos 
uusia biopolttoaineiden raaka-aineita 
tulee markkinoille.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 198
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Komission olisi tarkasteltava 
uudelleen direktiivin 2009/28/EY 
liitteeseen VIII ja direktiivin 98/70/EY 
liitteeseen V sisältyvien maankäytön 
muutoksen päästötekijöiden arviointiin 
käytettävää menetelmää sen 
mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan 
kehitykseen. Tätä varten, ja jos se on 
viimeisimmän saatavilla olevan 
tieteellisen näytön pohjalta perusteltua, 
komission olisi harkittava mahdollisuutta 
tarkistaa ehdotettuja viljelykasviryhmien 
epäsuoran maankäytön muutoksen 
tekijöitä sekä mahdollisuutta ottaa 
käyttöön tekijöitä muilla jaottelutasoilla ja 
sisällyttää menetelmään lisäarvoja, jos 
uusia biopolttoaineiden raaka-aineita 
tulee markkinoille.

(12) Komission olisi säännöllisesti
tarkasteltava uudelleen liitteessä IX 
esitettyä saatavilla olevien kehittyneiden 
biopolttoaineiden luetteloa tieteen ja 
tekniikan kehityksen huomioon 
ottamiseksi.

Or. es

Tarkistus 199
Julie Girling

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Komission olisi tarkasteltava 
uudelleen direktiivin 2009/28/EY 
liitteeseen VIII ja direktiivin 98/70/EY 
liitteeseen V sisältyvien maankäytön 
muutoksen päästötekijöiden arviointiin 
käytettävää menetelmää sen 
mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan 

(12) Komission olisi tarkasteltava 
uudelleen direktiivin 2009/28/EY 
liitteeseen VIII ja direktiivin 98/70/EY 
liitteeseen V sisältyvien maankäytön 
muutoksen päästötekijöiden arviointiin 
käytettävää menetelmää sen 
mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan 
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kehitykseen. Tätä varten, ja jos se on 
viimeisimmän saatavilla olevan tieteellisen 
näytön pohjalta perusteltua, komission olisi 
harkittava mahdollisuutta tarkistaa
ehdotettuja viljelykasviryhmien epäsuoran 
maankäytön muutoksen tekijöitä sekä 
mahdollisuutta ottaa käyttöön tekijöitä 
muilla jaottelutasoilla ja sisällyttää 
menetelmään lisäarvoja, jos uusia 
biopolttoaineiden raaka-aineita tulee 
markkinoille.

kehitykseen vuoteen 2018 mennessä. Tätä 
varten, ja jos se on viimeisimmän saatavilla 
olevan tieteellisen näytön pohjalta 
perusteltua, komission olisi tarkistettava
ehdotettuja viljelykasviryhmien epäsuoran 
maankäytön muutoksen tekijöitä sekä 
mahdollisuutta ottaa käyttöön tekijöitä 
muilla jaottelutasoilla ja sisällyttää 
menetelmään lisäarvoja, jos uusia 
biopolttoaineiden raaka-aineita tulee 
markkinoille. Kyseinen tarkistus olisi 
tehtävä tämän direktiivin 
muutosehdotuksena, joka hyväksytään 
tavallisessa lainsäätämismenettelyssä.

Or. en

Perustelu

Komission olisi tarkistettava epäsuorasta maankäytön muutoksesta ilmoittaminen 
vuoteen 2018 mennessä, jotta tähän direktiiviin voitaisiin harkita muutoksia, muun muassa 
epäsuoraa maankäytön muutosta koskevien kertointen käyttöönotto.

Tarkistus 200
Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Komission olisi tarkasteltava 
uudelleen direktiivin 2009/28/EY 
liitteeseen VIII ja direktiivin 98/70/EY 
liitteeseen V sisältyvien maankäytön 
muutoksen päästötekijöiden arviointiin 
käytettävää menetelmää sen 
mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan 
kehitykseen. Tätä varten, ja jos se on 
viimeisimmän saatavilla olevan tieteellisen 
näytön pohjalta perusteltua, komission olisi 
harkittava mahdollisuutta tarkistaa 
ehdotettuja viljelykasviryhmien epäsuoran 
maankäytön muutoksen tekijöitä sekä 
mahdollisuutta ottaa käyttöön tekijöitä 
muilla jaottelutasoilla ja sisällyttää 

(12) Komission olisi tarkasteltava 
uudelleen direktiivin 2009/28/EY 
liitteeseen VIII ja direktiivin 98/70/EY 
liitteeseen V (sellaisena kuin ne ovat 
muutettuna tällä direktiivillä) sisältyvien 
maankäytön muutoksen päästötekijöiden 
arviointiin käytettävää menetelmää sen 
mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan 
kehitykseen. Tätä varten, ja jos se on 
viimeisimmän saatavilla olevan tieteellisen 
näytön pohjalta perusteltua, komission olisi 
harkittava mahdollisuutta tarkistaa 
ehdotettuja viljelykasviryhmien epäsuoran 
maankäytön muutoksen tekijöitä sekä 
mahdollisuutta ottaa käyttöön tekijöitä 
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menetelmään lisäarvoja, jos uusia 
biopolttoaineiden raaka-aineita tulee 
markkinoille.

muilla jaottelutasoilla ja sisällyttää 
menetelmään lisäarvoja, jos uusia 
biopolttoaineiden raaka-aineita tulee 
markkinoille. Tarkistetusta ehdotuksesta 
olisi kuultavia kaikkien kyseessä olevien 
alojen johtavia tutkijoita ja kaikkia 
sidosryhmiä.

Or. en

Perustelu

Kaikkien kyseessä olevien alojen johtavia tutkijoita olisi kuultava, koska päätökset muuttavat 
käytännössä ihmisten toimeentuloa.

Tarkistus 201
Pilar Ayuso

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Direktiivin 2009/28/EY 19 artiklan 8 
kohtaan ja direktiivin 98/70/EY 7 d 
artiklan 8 kohtaan sisältyy säännöksiä, 
joilla edistetään biopolttoaineiden raaka-
aineiden kasvatusta vakavasti 
huonontuneella maalla ja erittäin 
pilaantuneella maalla väliaikaisena
toimenpiteenä, jolla pyritään lieventämään 
epäsuoraa maankäytön muutosta. Nämä 
säännökset eivät ole enää nykyisessä 
muodossaan riittäviä, ja ne on liitettävä 
osaksi tässä direktiivissä vahvistettua 
lähestymistapaa sen varmistamiseksi, että 
epäsuorasta maankäytön muutoksesta 
aiheutuvien päästöjen vähentämiseen 
tähtäävät toimet pysyvät 
kokonaisuudessaan johdonmukaisina.

(13) Direktiivin 2009/28/EY 19 artiklan 
8 kohtaan ja direktiivin 98/70/EY 
7 d artiklan 8 kohtaan sisältyy säännöksiä, 
joilla edistetään biopolttoaineiden raaka-
aineiden kasvatusta vakavasti 
huonontuneella maalla ja erittäin 
pilaantuneella maalla toimenpiteenä, jolla 
pyritään lieventämään epäsuoraa 
maankäytön muutosta. Komission olisi 
arvioitava muita epäsuoria maankäytön 
muutoksia lieventäviä toimenpiteitä, 
kuten sivutuotteiden käyttöä, lisääntynyttä 
tuottoa, valmistustehokkuutta sekä 
viljelykasvien tuotantoa käyttämättömällä 
tai viljelemättömällä maalla, niiden 
sisällyttämiseksi direktiiveihin 
samankaltaisena hyvityksenä kuin jo on 
esitetty direktiivin 98/70/EY liitteen IV 
C osan 7 kohdassa ja direktiivin 
2009/28/EY liitteen V C osan 7 kohdassa 
huonontuneesta ja sittemmin 
kunnostetusta maasta saadun biomassan 
osalta.
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Or. es

Tarkistus 202
Gilles Pargneaux

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Direktiivin 2009/28/EY 19 artiklan 
8 kohtaan ja direktiivin 98/70/EY 
7 d artiklan 8 kohtaan sisältyy säännöksiä, 
joilla edistetään biopolttoaineiden raaka-
aineiden kasvatusta vakavasti 
huonontuneella maalla ja erittäin 
pilaantuneella maalla väliaikaisena 
toimenpiteenä, jolla pyritään lieventämään 
epäsuoraa maankäytön muutosta. Nämä 
säännökset eivät ole enää nykyisessä 
muodossaan riittäviä, ja ne on liitettävä 
osaksi tässä direktiivissä vahvistettua 
lähestymistapaa sen varmistamiseksi, että 
epäsuorasta maankäytön muutoksesta 
aiheutuvien päästöjen vähentämiseen 
tähtäävät toimet pysyvät 
kokonaisuudessaan johdonmukaisina.

(13) Direktiivin 2009/28/EY 19 artiklan 
8 kohtaan ja direktiivin 98/70/EY 
7 d artiklan 8 kohtaan sisältyy säännöksiä, 
joilla edistetään biopolttoaineiden raaka-
aineiden kasvatusta vakavasti 
huonontuneella maalla ja erittäin 
pilaantuneella maalla väliaikaisena 
toimenpiteenä, jolla pyritään lieventämään 
epäsuoraa maankäytön muutosta. Nämä 
säännökset eivät ole enää nykyisessä 
muodossaan riittäviä, ja ne on liitettävä 
osaksi tässä direktiivissä vahvistettua 
lähestymistapaa sen varmistamiseksi, että 
epäsuorasta maankäytön muutoksesta 
aiheutuvien päästöjen vähentämiseen 
tähtäävät toimet pysyvät 
kokonaisuudessaan johdonmukaisina. 
Huonontuneen maan käyttöä 
biopolttoainekasvien viljelykäyttöön on 
kuitenkin edelleen tuettava siltä osin kuin 
se ei aiheuta epäsuoria muutoksia 
maankäyttöön.

Or. fr

Tarkistus 203
Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Direktiivin 2009/28/EY 19 artiklan 8 (13) Direktiivin 2009/28/EY 19 artiklan 
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kohtaan ja direktiivin 98/70/EY 7 d 
artiklan 8 kohtaan sisältyy säännöksiä, 
joilla edistetään biopolttoaineiden raaka-
aineiden kasvatusta vakavasti 
huonontuneella maalla ja erittäin 
pilaantuneella maalla väliaikaisena 
toimenpiteenä, jolla pyritään lieventämään 
epäsuoraa maankäytön muutosta. Nämä 
säännökset eivät ole enää nykyisessä 
muodossaan riittäviä, ja ne on liitettävä 
osaksi tässä direktiivissä vahvistettua 
lähestymistapaa sen varmistamiseksi, että 
epäsuorasta maankäytön muutoksesta 
aiheutuvien päästöjen vähentämiseen 
tähtäävät toimet pysyvät 
kokonaisuudessaan johdonmukaisina.

8 kohtaan ja direktiivin 98/70/EY 7 d 
artiklan 8 kohtaan sisältyy säännöksiä, 
joilla edistetään biopolttoaineiden raaka-
aineiden kasvatusta vakavasti 
huonontuneella maalla ja erittäin 
pilaantuneella maalla väliaikaisena 
toimenpiteenä, jolla pyritään lieventämään 
epäsuoraa maankäytön muutosta. Nämä 
säännökset eivät ole enää nykyisessä 
muodossaan riittäviä, ja niitä on 
vähennettävä ja ne on liitettävä osaksi 
tässä direktiivissä vahvistettua 
lähestymistapaa sen varmistamiseksi, että 
epäsuorasta maankäytön muutoksesta 
aiheutuvien päästöjen vähentämiseen 
tähtäävät toimet pysyvät
kokonaisuudessaan johdonmukaisina.

Or. en

Perustelu

Pilaantuneen maan, erityisesti rinnemaan, laadun parantaminen edistää luonnonkatastrofien, 
esimerkiksi maanvyörymien, riskin vähentämistä, ja maata myös käytetään hyödyllisesti eli 
otetaan kasviainesta energiantuotantoon, myös biopolttoaineen muodossa. 
Hiilidioksidipäästöjen vähentämistä ei pitäisi käsitellä yksinään, vaan yleisen turvallisuuden 
puitteissa eli sellaisten luonnonkatastrofien riskin vähentämiseksi, joilla on vakavia 
seurauksia.

Tarkistus 204
Elisabetta Gardini, Julie Girling

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Jotta voidaan mukautua direktiivin 
2009/28/EY ja direktiivin 98/70/EY 
innovatiiviseen ja tieteelliseen edistykseen 
ja luoda investointivarmuutta, Euroopan 
unionin olisi rohkaistava sellaisten 
biopolttoaineiden käyttöä, joiden 
kasvihuonekaasupäästösäästöt ovat 
suurimmat, koska ne ovat Euroopan 
biopolttoainepolitiikan liikkeellepaneva 
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voima. Siksi yksittäisten biopolttoaineiden 
hiilidioksidisäästöjen elinkaaren 
kokonaisarvioinnin toteuttamista 
koskevaa menetelmää olisi muutettava 
sisällyttämällä loppupolttoaineen 
tuotannon hiilidioksidisäästö, koska 
jokaisella biopolttoaineella on (osittain tai 
kokonaan) erilainen vaikutusta 
loppupolttoaineeseen.

Or. en

Perustelu

Parhaan biopolttoaineratkaisun takaamiseksi ne on arvioitava oikeudenmukaisesti ja 
kattavasti. Seokseen ei ole yhtä ainoaa biopolttoaineratkaisua; siksi jokainen on arvioitava 
omien ansioidensa perusteella kokonaishiilidioksidin osalta, jotta voidaan varmistaa 
oikeudenmukainen kilpailu ja oikeat ympäristövalinnat. Arvioimalla kukin biopolttoaine sen 
energia- ja ilmastosuorituskyvyn osalta Euroopan unioni tekee oikeita, tieteeseen perustuvia 
päätöksiä biopolttoaineista poliittisen kehyksen vahvistamiseksi.

Tarkistus 205
Gilles Pargneaux

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Liikenteen alalla olisi edistettävä 
uusiutuvista energialähteistä peräisin 
olevan sähkön käyttöä. Jäsenvaltioiden 
olisi siten ajan mittaan pyrittävä 
edistämään uusiutuvista energialähteistä 
peräisin olevan sähkön osuutta energia-
alalla rohkaisemalla samalla yhteisvoimin 
sähköisten ajoneuvojen pääsyä 
markkinoille. Jäsenvaltioiden olisi myös 
voitava kohdentaa uudelleen taloudelliset 
varansa, jotka on tätä nykyä kohdistettu 
energiaosuuden saavuttamiseen 
kokonaan tai osittain viljasta ja muista 
runsaasti tärkkelystä sisältävistä 
viljelykasveista, sokerista, öljykasveista ja 
muista viljeltävistä energiakasveista 
tuotettavista biopolttoaineista, uusiutuvan 
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energian ja erityisesti tuulienergian, 
aurinkoenergian, vuorovesienergian ja 
geotermisen energian lisäämiseen, sillä 
nämä kaikki ovat uusiutuvia ja kestäviä 
energiamuotoja. 

Or. fr

Tarkistus 206
Julie Girling

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Jotta direktiivi 98/70/EY voidaan 
mukauttaa tieteen ja tekniikan 
kehitykseen, komissiolle olisi siirrettävä 
valta antaa säädöksiä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 
artiklan mukaisesti 
kasvihuonekaasupäästöjen seurantaan ja 
vähentämiseen tarkoitetusta 
mekanismista, menetelmiä koskevista 
periaatteista ja oletusarvoista, joita 
tarvitaan sen arvioimiseksi, täyttävätkö 
biopolttoaineet kestävyyskriteerit, 
kriteereistä ja maantieteellisistä alueista 
biologisesti erittäin monimuotoisten 
ruohoalueiden määrittämiseksi, 
epäsuorasta maankäytön muutoksesta 
aiheutuvien päästöjen 
laskentamenetelmästä, metallisten 
lisäaineiden sallitusta määrästä 
polttoaineissa, polttoaineiden 
laatuvaatimuksiin liittyvistä sallituista 
analyyttisistä menetelmistä ja sallittua 
höyrynpainetta koskevasta poikkeuksesta 
bioetanolia sisältävälle bensiinille.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 207
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Jotta direktiivi 98/70/EY voidaan 
mukauttaa tieteen ja tekniikan kehitykseen, 
komissiolle olisi siirrettävä valta antaa 
säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
kasvihuonekaasupäästöjen seurantaan ja 
vähentämiseen tarkoitetusta mekanismista, 
menetelmiä koskevista periaatteista ja 
oletusarvoista, joita tarvitaan sen 
arvioimiseksi, täyttävätkö biopolttoaineet 
kestävyyskriteerit, kriteereistä ja 
maantieteellisistä alueista biologisesti 
erittäin monimuotoisten ruohoalueiden 
määrittämiseksi, epäsuorasta maankäytön 
muutoksesta aiheutuvien päästöjen 
laskentamenetelmästä, metallisten 
lisäaineiden sallitusta määrästä 
polttoaineissa, polttoaineiden 
laatuvaatimuksiin liittyvistä sallituista 
analyyttisistä menetelmistä ja sallittua 
höyrynpainetta koskevasta poikkeuksesta 
bioetanolia sisältävälle bensiinille.

(18) Jotta direktiivi 98/70/EY voidaan 
mukauttaa tieteen ja tekniikan kehitykseen, 
komissiolle olisi siirrettävä valta antaa 
säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
kasvihuonekaasupäästöjen seurantaan ja 
vähentämiseen tarkoitetusta mekanismista, 
menetelmiä koskevista periaatteista ja 
oletusarvoista, joita tarvitaan sen 
arvioimiseksi, täyttävätkö biopolttoaineet 
kestävyyskriteerit, kriteereistä ja 
maantieteellisistä alueista biologisesti 
erittäin monimuotoisten ruohoalueiden 
määrittämiseksi, metallisten lisäaineiden 
sallitusta määrästä polttoaineissa, 
polttoaineiden laatuvaatimuksiin liittyvistä 
sallituista analyyttisistä menetelmistä ja 
sallittua höyrynpainetta koskevasta 
poikkeuksesta bioetanolia sisältävälle 
bensiinille.

Or. en

Tarkistus 208
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Jotta direktiivi 98/70/EY voidaan 
mukauttaa tieteen ja tekniikan kehitykseen, 
komissiolle olisi siirrettävä valta antaa 
säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta 

(18) Jotta direktiivi 98/70/EY voidaan 
mukauttaa tieteen ja tekniikan kehitykseen, 
komissiolle olisi siirrettävä valta antaa 
säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta 



AM\937595FI.doc 105/116 PE513.032v01-00

FI

tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
kasvihuonekaasupäästöjen seurantaan ja 
vähentämiseen tarkoitetusta mekanismista, 
menetelmiä koskevista periaatteista ja 
oletusarvoista, joita tarvitaan sen 
arvioimiseksi, täyttävätkö biopolttoaineet 
kestävyyskriteerit, kriteereistä ja 
maantieteellisistä alueista biologisesti 
erittäin monimuotoisten ruohoalueiden 
määrittämiseksi, epäsuorasta maankäytön 
muutoksesta aiheutuvien päästöjen 
laskentamenetelmästä, metallisten 
lisäaineiden sallitusta määrästä 
polttoaineissa, polttoaineiden 
laatuvaatimuksiin liittyvistä sallituista 
analyyttisistä menetelmistä ja sallittua 
höyrynpainetta koskevasta poikkeuksesta 
bioetanolia sisältävälle bensiinille.

tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
kasvihuonekaasupäästöjen seurantaan ja 
vähentämiseen tarkoitetusta mekanismista, 
menetelmiä koskevista periaatteista ja 
oletusarvoista, joita tarvitaan sen 
arvioimiseksi, täyttävätkö biopolttoaineet 
kestävyyskriteerit, kriteereistä ja 
maantieteellisistä alueista biologisesti 
erittäin monimuotoisten ruohoalueiden 
määrittämiseksi, metallisten lisäaineiden 
sallitusta määrästä polttoaineissa, 
polttoaineiden laatuvaatimuksiin liittyvistä 
sallituista analyyttisistä menetelmistä ja 
sallittua höyrynpainetta koskevasta 
poikkeuksesta bioetanolia sisältävälle 
bensiinille.

Or. en

Tarkistus 209
Julie Girling

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Jotta direktiivi 2009/28/EY voidaan 
mukauttaa tieteen ja tekniikan 
kehitykseen, komissiolle olisi siirrettävä 
valta antaa säädöksiä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 
artiklan mukaisesti niiden 
biopolttoaineiden raaka-aineiden 
luettelosta, jotka otetaan huomioon 
moninkertaisina 3 artiklan 4 kohdassa 
asetetun tavoitteen saavuttamisessa, 
liikenteen polttoaineiden 
energiasisällöstä, kriteereistä ja 
maantieteellisistä alueista biologisesti 
erittäin monimuotoisten ruohoalueiden 
määrittämiseksi, epäsuorasta maankäytön 
muutoksesta aiheutuvien päästöjen 
laskentamenetelmästä sekä menetelmiä 

Poistetaan.



PE513.032v01-00 106/116 AM\937595FI.doc

FI

koskevista periaatteista ja oletusarvoista, 
joita tarvitaan sen arvioimiseksi, 
täyttävätkö biopolttoaineet ja bionesteet 
kestävyyskriteerit.

Or. en

Tarkistus 210
Pilar Ayuso

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Jotta direktiivi 2009/28/EY voidaan 
mukauttaa tieteen ja tekniikan kehitykseen, 
komissiolle olisi siirrettävä valta antaa 
säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
niiden biopolttoaineiden raaka-aineiden
luettelosta, jotka otetaan huomioon 
moninkertaisina 3 artiklan 4 kohdassa 
asetetun tavoitteen saavuttamisessa, 
liikenteen polttoaineiden energiasisällöstä, 
kriteereistä ja maantieteellisistä alueista 
biologisesti erittäin monimuotoisten 
ruohoalueiden määrittämiseksi, 
epäsuorasta maankäytön muutoksesta 
aiheutuvien päästöjen 
laskentamenetelmästä sekä menetelmiä 
koskevista periaatteista ja oletusarvoista, 
joita tarvitaan sen arvioimiseksi, 
täyttävätkö biopolttoaineet ja bionesteet 
kestävyyskriteerit.

(19) Jotta direktiivi 2009/28/EY voidaan 
mukauttaa tieteen ja tekniikan kehitykseen, 
komissiolle olisi siirrettävä valta antaa 
säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
kehittyneiden biopolttoaineiden luettelosta, 
liikenteen polttoaineiden energiasisällöstä, 
kriteereistä ja maantieteellisistä alueista 
biologisesti erittäin monimuotoisten 
ruohoalueiden määrittämiseksi, sekä 
menetelmiä koskevista periaatteista ja 
oletusarvoista, joita tarvitaan sen 
arvioimiseksi, täyttävätkö biopolttoaineet 
ja bionesteet kestävyyskriteerit.

Or. es

Tarkistus 211
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(19) Jotta direktiivi 2009/28/EY voidaan 
mukauttaa tieteen ja tekniikan kehitykseen, 
komissiolle olisi siirrettävä valta antaa 
säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
niiden biopolttoaineiden raaka-aineiden 
luettelosta, jotka otetaan huomioon 
moninkertaisina 3 artiklan 4 kohdassa 
asetetun tavoitteen saavuttamisessa,
liikenteen polttoaineiden energiasisällöstä,
kriteereistä ja maantieteellisistä alueista 
biologisesti erittäin monimuotoisten 
ruohoalueiden määrittämiseksi, 
epäsuorasta maankäytön muutoksesta 
aiheutuvien päästöjen 
laskentamenetelmästä sekä menetelmiä 
koskevista periaatteista ja oletusarvoista, 
joita tarvitaan sen arvioimiseksi, 
täyttävätkö biopolttoaineet ja bionesteet 
kestävyyskriteerit.

(19) Jotta direktiivi 2009/28/EY voidaan 
mukauttaa tieteen ja tekniikan kehitykseen, 
komissiolle olisi siirrettävä valta antaa 
säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
liikenteen polttoaineiden energiasisällöstä, 
kriteereistä ja maantieteellisistä alueista 
biologisesti erittäin monimuotoisten 
ruohoalueiden määrittämiseksi, epäsuorasta 
maankäytön muutoksesta aiheutuvien 
päästöjen laskentamenetelmästä sekä 
menetelmiä koskevista periaatteista ja 
oletusarvoista, joita tarvitaan sen 
arvioimiseksi, täyttävätkö biopolttoaineet 
ja bionesteet kestävyyskriteerit.

Or. en

Tarkistus 212
Erik Bánki

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Jotta direktiivi 2009/28/EY voidaan 
mukauttaa tieteen ja tekniikan kehitykseen, 
komissiolle olisi siirrettävä valta antaa 
säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
niiden biopolttoaineiden raaka-aineiden 
luettelosta, jotka otetaan huomioon 
moninkertaisina 3 artiklan 4 kohdassa 
asetetun tavoitteen saavuttamisessa, 
liikenteen polttoaineiden energiasisällöstä, 
kriteereistä ja maantieteellisistä alueista 
biologisesti erittäin monimuotoisten 

(19) Jotta direktiivi 2009/28/EY voidaan 
mukauttaa tieteen ja tekniikan kehitykseen, 
komissiolle olisi siirrettävä valta antaa 
säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
liikenteen polttoaineiden energiasisällöstä, 
kriteereistä ja maantieteellisistä alueista 
biologisesti erittäin monimuotoisten 
ruohoalueiden määrittämiseksi, sellaisen 
biomassan määrän laskentamenetelmästä, 
joka ei aiheuta epäsuoran maankäytön 
muutoksesta aiheutuvia päästöjä, sekä 
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ruohoalueiden määrittämiseksi,
epäsuorasta maankäytön muutoksesta 
aiheutuvien päästöjen
laskentamenetelmästä sekä menetelmiä 
koskevista periaatteista ja oletusarvoista, 
joita tarvitaan sen arvioimiseksi, 
täyttävätkö biopolttoaineet ja bionesteet 
kestävyyskriteerit.

menetelmiä koskevista periaatteista ja 
oletusarvoista, joita tarvitaan sen 
arvioimiseksi, täyttävätkö biopolttoaineet 
ja bionesteet kestävyyskriteerit.

Or. en

Perustelu

Moninkertainen laskenta ei ole yhdenmukainen kasvihuonekaasupäästösäästöjen 
lisäämistavoitteen kanssa, ja tällä lähestymistavalla myös heikennetään sääntelyvarmuuden 
tarvetta, jota ilman investoinnit eivät etene.

Tarkistus 213
Sophie Auconie

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Jotta direktiivi 2009/28/EY voidaan 
mukauttaa tieteen ja tekniikan kehitykseen, 
komissiolle olisi siirrettävä valta antaa 
säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
niiden biopolttoaineiden raaka-aineiden 
luettelosta, jotka otetaan huomioon 
moninkertaisina 3 artiklan 4 kohdassa 
asetetun tavoitteen saavuttamisessa,
liikenteen polttoaineiden energiasisällöstä, 
kriteereistä ja maantieteellisistä alueista 
biologisesti erittäin monimuotoisten 
ruohoalueiden määrittämiseksi, epäsuorasta 
maankäytön muutoksesta aiheutuvien 
päästöjen laskentamenetelmästä sekä 
menetelmiä koskevista periaatteista ja 
oletusarvoista, joita tarvitaan sen 
arvioimiseksi, täyttävätkö biopolttoaineet 
ja bionesteet kestävyyskriteerit.

(19) Jotta direktiivi 2009/28/EY voidaan 
mukauttaa tieteen ja tekniikan kehitykseen, 
komissiolle olisi siirrettävä valta antaa 
säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
liikenteen polttoaineiden energiasisällöstä, 
kriteereistä ja maantieteellisistä alueista 
biologisesti erittäin monimuotoisten 
ruohoalueiden määrittämiseksi, sekä 
menetelmiä koskevista periaatteista ja 
oletusarvoista, joita tarvitaan sen 
arvioimiseksi, täyttävätkö biopolttoaineet 
ja bionesteet kestävyyskriteerit.

Or. fr
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Tarkistus 214
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Jotta direktiivi 2009/28/EY voidaan 
mukauttaa tieteen ja tekniikan kehitykseen, 
komissiolle olisi siirrettävä valta antaa 
säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
niiden biopolttoaineiden raaka-aineiden 
luettelosta, jotka otetaan huomioon 
moninkertaisina 3 artiklan 4 kohdassa 
asetetun tavoitteen saavuttamisessa, 
liikenteen polttoaineiden energiasisällöstä, 
kriteereistä ja maantieteellisistä alueista 
biologisesti erittäin monimuotoisten 
ruohoalueiden määrittämiseksi, epäsuorasta 
maankäytön muutoksesta aiheutuvien 
päästöjen laskentamenetelmästä sekä 
menetelmiä koskevista periaatteista ja 
oletusarvoista, joita tarvitaan sen 
arvioimiseksi, täyttävätkö biopolttoaineet 
ja bionesteet kestävyyskriteerit.

(19) Jotta direktiivi 2009/28/EY voidaan 
mukauttaa tieteen ja tekniikan kehitykseen, 
komissiolle olisi siirrettävä valta antaa 
säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
liikenteen polttoaineiden energiasisällöstä, 
kriteereistä ja maantieteellisistä alueista 
biologisesti erittäin monimuotoisten 
ruohoalueiden määrittämiseksi, epäsuorasta 
maankäytön muutoksesta aiheutuvien 
päästöjen laskentamenetelmästä sekä 
menetelmiä koskevista periaatteista ja 
oletusarvoista, joita tarvitaan sen 
arvioimiseksi, täyttävätkö biopolttoaineet 
ja bionesteet kestävyyskriteerit.

Or. it

Tarkistus 215
Horst Schnellhardt

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Jotta direktiivi 2009/28/EY voidaan 
mukauttaa tieteen ja tekniikan kehitykseen, 
komissiolle olisi siirrettävä valta antaa 
säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
niiden biopolttoaineiden raaka-aineiden 
luettelosta, jotka otetaan huomioon 
moninkertaisina 3 artiklan 4 kohdassa 

(19) Jotta direktiivi 2009/28/EY voidaan 
mukauttaa tieteen ja tekniikan kehitykseen, 
komissiolle olisi siirrettävä valta antaa 
säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
niiden biopolttoaineiden raaka-aineiden 
luettelosta, jotka otetaan huomioon 
3 artiklan 4 kohdassa asetetun tavoitteen 
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asetetun tavoitteen saavuttamisessa, 
liikenteen polttoaineiden energiasisällöstä, 
kriteereistä ja maantieteellisistä alueista 
biologisesti erittäin monimuotoisten 
ruohoalueiden määrittämiseksi, epäsuorasta 
maankäytön muutoksesta aiheutuvien 
päästöjen laskentamenetelmästä sekä 
menetelmiä koskevista periaatteista ja 
oletusarvoista, joita tarvitaan sen 
arvioimiseksi, täyttävätkö biopolttoaineet 
ja bionesteet kestävyyskriteerit.

saavuttamisessa, liikenteen polttoaineiden 
energiasisällöstä, kriteereistä ja 
maantieteellisistä alueista biologisesti 
erittäin monimuotoisten ruohoalueiden 
määrittämiseksi, epäsuorasta maankäytön 
muutoksesta aiheutuvien päästöjen 
laskentamenetelmästä sekä menetelmiä 
koskevista periaatteista ja oletusarvoista, 
joita tarvitaan sen arvioimiseksi, 
täyttävätkö biopolttoaineet ja bionesteet 
kestävyyskriteerit.

Or. de

Perustelu

Voimassa oleviin säädöksiin tehtävät muutokset eivät saa johtaa tiettyjen biopolttoaineiden 
syrjimiseen. Lisäksi uusimman sukupolven biopolttoaineiden huomioon ottaminen 
moninkertaisina johtaisi vuodeksi 2020 asetetun 10 prosentin tavoitteen heikentymiseen.

Tarkistus 216
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Komission olisi arvioitava parhaan ja 
viimeisimmän saatavilla olevan tieteellisen 
näytön perusteella, kuinka hyvin tällä 
direktiivillä käyttöön otetuilla 
toimenpiteillä onnistutaan rajoittamaan 
epäsuorasta maankäytön muutoksesta 
aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä, ja 
harkittava keinoja tämän vaikutuksen 
pienentämiseksi edelleen; tähän voi 
sisältyä epäsuorasta maankäytön 
muutoksesta aiheutuvia arvioituja 
päästöjä koskevien tekijöiden käyttöönotto 
kestävyysjärjestelmässä 1 päivästä 
tammikuuta 2021 alkaen.

(20) Komission olisi arvioitava parhaan ja 
viimeisimmän saatavilla olevan tieteellisen 
näytön perusteella, kuinka hyvin tällä 
direktiivillä käyttöön otetuilla 
toimenpiteillä onnistutaan rajoittamaan 
epäsuorasta maankäytön muutoksesta 
aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä, ja 
harkittava keinoja tämän vaikutuksen 
pienentämiseksi edelleen.

Or. en
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Tarkistus 217
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Komission olisi arvioitava parhaan ja 
viimeisimmän saatavilla olevan tieteellisen 
näytön perusteella, kuinka hyvin tällä 
direktiivillä käyttöön otetuilla 
toimenpiteillä onnistutaan rajoittamaan 
epäsuorasta maankäytön muutoksesta 
aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä, ja 
harkittava keinoja tämän vaikutuksen 
pienentämiseksi edelleen; tähän voi 
sisältyä epäsuorasta maankäytön 
muutoksesta aiheutuvia arvioituja 
päästöjä koskevien tekijöiden käyttöönotto 
kestävyysjärjestelmässä 1 päivästä 
tammikuuta 2021 alkaen.

(20) Komission olisi arvioitava parhaan ja 
viimeisimmän saatavilla olevan tieteellisen 
näytön perusteella, kuinka hyvin tällä 
direktiivillä käyttöön otetuilla 
toimenpiteillä onnistutaan rajoittamaan 
epäsuorasta maankäytön muutoksesta 
aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä, ja 
harkittava keinoja tämän vaikutuksen 
pienentämiseksi edelleen.

Or. es

Tarkistus 218
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Komission olisi arvioitava parhaan ja 
viimeisimmän saatavilla olevan tieteellisen 
näytön perusteella, kuinka hyvin tällä 
direktiivillä käyttöön otetuilla 
toimenpiteillä onnistutaan rajoittamaan 
epäsuorasta maankäytön muutoksesta 
aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä, ja 
harkittava keinoja tämän vaikutuksen 
pienentämiseksi edelleen; tähän voi 
sisältyä epäsuorasta maankäytön 
muutoksesta aiheutuvia arvioituja päästöjä 
koskevien tekijöiden käyttöönotto 
kestävyysjärjestelmässä 1 päivästä 
tammikuuta 2021 alkaen.

(20) Komission olisi arvioitava parhaan ja 
viimeisimmän saatavilla olevan ja 
julkisrahoitteisen tieteellisen näytön 
perusteella, kuinka hyvin tällä direktiivillä 
käyttöön otetuilla toimenpiteillä 
onnistutaan rajoittamaan epäsuorasta 
maankäytön muutoksesta aiheutuvia 
kasvihuonekaasupäästöjä EU:ssa ja 
EU:hun vientiä harjoittavissa 
kolmansissa maissa, ja harkittava keinoja 
tämän vaikutuksen pienentämiseksi 
edelleen sisällyttämällä epäsuorasta 
maankäytön muutoksesta aiheutuvia 
arvioituja päästöjä koskevat tekijät 
kestävyysjärjestelmään heti, kun tämä 
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direktiivi tulee voimaan. Komissio 
ehdottaa myös lisätoimenpiteitä, kuten 
mahdollisia tuontikieltoja sellaisille 
biopolttoaineille ja bionesteille, jotka 
lisäävät epäsuorasta maankäytön 
muutoksesta aiheutuvia 
kasvihuonekaasupäästöjä.

Or. en

Tarkistus 219
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Nessa Childers, Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Komission olisi arvioitava parhaan ja 
viimeisimmän saatavilla olevan tieteellisen 
näytön perusteella, kuinka hyvin tällä 
direktiivillä käyttöön otetuilla 
toimenpiteillä onnistutaan rajoittamaan 
epäsuorasta maankäytön muutoksesta 
aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä, ja 
harkittava keinoja tämän vaikutuksen 
pienentämiseksi edelleen; tähän voi 
sisältyä epäsuorasta maankäytön 
muutoksesta aiheutuvia arvioituja 
päästöjä koskevien tekijöiden käyttöönotto 
kestävyysjärjestelmässä 1 päivästä 
tammikuuta 2021 alkaen.

(20) Komission olisi arvioitava parhaan ja 
viimeisimmän saatavilla olevan tieteellisen 
näytön perusteella, kuinka hyvin tällä 
direktiivillä käyttöön otetuilla 
toimenpiteillä onnistutaan rajoittamaan 
epäsuorasta maankäytön muutoksesta 
aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä, ja 
harkittava keinoja tämän vaikutuksen 
pienentämiseksi edelleen; tähän olisi 
sisällyttävä kehittyneiden 
biopolttoaineiden kestävyyskriteerien 
laatiminen.

Or. en

Tarkistus 220
Bas Eickhout

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Komission olisi arvioitava parhaan ja (20) Komission olisi arvioitava parhaan ja
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viimeisimmän saatavilla olevan tieteellisen 
näytön perusteella, kuinka hyvin tällä 
direktiivillä käyttöön otetuilla 
toimenpiteillä onnistutaan rajoittamaan 
epäsuorasta maankäytön muutoksesta 
aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä, ja 
harkittava keinoja tämän vaikutuksen 
pienentämiseksi edelleen; tähän voi 
sisältyä epäsuorasta maankäytön 
muutoksesta aiheutuvia arvioituja 
päästöjä koskevien tekijöiden käyttöönotto 
kestävyysjärjestelmässä 1 päivästä 
tammikuuta 2021 alkaen.

viimeisimmän saatavilla olevan tieteellisen 
näytön perusteella, kuinka hyvin tällä 
direktiivillä käyttöön otetuilla 
toimenpiteillä onnistutaan rajoittamaan 
epäsuorasta maankäytön muutoksesta 
aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä, ja 
harkittava keinoja tämän vaikutuksen 
pienentämiseksi edelleen; tähän voi 
sisältyä kehittyneiden liikenteen 
polttoaineiden kestävyyden 
varmistamiseksi toteutettavien 
yhteensovitettujen toimien käyttöönotto 
kestävyysjärjestelmässä 
1 päivästä tammikuuta 2021 alkaen.

Or. en

Tarkistus 221
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Komission olisi arvioitava parhaan ja 
viimeisimmän saatavilla olevan tieteellisen 
näytön perusteella, kuinka hyvin tällä 
direktiivillä käyttöön otetuilla 
toimenpiteillä onnistutaan rajoittamaan 
epäsuorasta maankäytön muutoksesta 
aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä, ja 
harkittava keinoja tämän vaikutuksen 
pienentämiseksi edelleen; tähän voi 
sisältyä epäsuorasta maankäytön 
muutoksesta aiheutuvia arvioituja 
päästöjä koskevien tekijöiden käyttöönotto 
kestävyysjärjestelmässä 1 päivästä 
tammikuuta 2021 alkaen.

(20) Komission olisi arvioitava parhaan ja 
viimeisimmän saatavilla olevan tieteellisen 
näytön perusteella, kuinka hyvin tällä 
direktiivillä käyttöön otetuilla 
toimenpiteillä onnistutaan rajoittamaan 
epäsuorasta maankäytön muutoksesta 
aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä, ja 
harkittava keinoja tämän vaikutuksen 
pienentämiseksi edelleen; tähän olisi 
sisällyttävä kestävyyskriteerit, jotka 
kehittyneiden biopolttoaineiden käytön 
edistämisellä on täytettävä. Komission 
olisi tehtävä asianmukainen analyysi 
tämän direktiivin täytäntöönpanon 
vaikutuksesta metsätalousalaan ja siihen 
liittyviin aloihin.

Or. en
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Tarkistus 222
Julie Girling

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Komission olisi arvioitava parhaan ja 
viimeisimmän saatavilla olevan tieteellisen 
näytön perusteella, kuinka hyvin tällä 
direktiivillä käyttöön otetuilla 
toimenpiteillä onnistutaan rajoittamaan 
epäsuorasta maankäytön muutoksesta 
aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä, ja 
harkittava keinoja tämän vaikutuksen 
pienentämiseksi edelleen; tähän voi 
sisältyä epäsuorasta maankäytön 
muutoksesta aiheutuvia arvioituja päästöjä 
koskevien tekijöiden käyttöönotto 
kestävyysjärjestelmässä 1 päivästä 
tammikuuta 2021 alkaen.

(20) Komission olisi arvioitava parhaan ja 
viimeisimmän saatavilla olevan tieteellisen 
näytön perusteella, kuinka hyvin tällä 
direktiivillä käyttöön otetuilla 
toimenpiteillä onnistutaan rajoittamaan 
epäsuorasta maankäytön muutoksesta 
aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä, ja 
harkittava keinoja tämän vaikutuksen 
pienentämiseksi edelleen vuoteen 2018 
mennessä, minkä jälkeen se voi harkita
epäsuorasta maankäytön muutoksesta 
aiheutuvia arvioituja päästöjä koskevien 
tekijöiden käyttöönottoa 
kestävyysjärjestelmässä 1 päivästä 
tammikuuta 2021 alkaen.

Or. en

Perustelu

Komission olisi tarkistettava epäsuorasta maankäytön muutoksesta ilmoittaminen 
vuoteen 2018 mennessä, jotta tähän direktiiviin voitaisiin harkita muutoksia, muun muassa 
epäsuoraa maankäytön muutosta koskevien kertointen käyttöönotto.

Tarkistus 223
Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Komission olisi arvioitava parhaan ja 
viimeisimmän saatavilla olevan tieteellisen 
näytön perusteella, kuinka hyvin tällä 
direktiivillä käyttöön otetuilla 
toimenpiteillä onnistutaan rajoittamaan 
epäsuorasta maankäytön muutoksesta 

(20) Komission olisi arvioitava parhaan ja 
viimeisimmän saatavilla olevan tieteellisen 
näytön perusteella, kuinka hyvin tällä 
direktiivillä käyttöön otetuilla 
toimenpiteillä onnistutaan rajoittamaan 
epäsuorasta maankäytön muutoksesta 
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aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä, ja 
harkittava keinoja tämän vaikutuksen 
pienentämiseksi edelleen; tähän voi 
sisältyä epäsuorasta maankäytön 
muutoksesta aiheutuvia arvioituja päästöjä 
koskevien tekijöiden käyttöönotto 
kestävyysjärjestelmässä 1 päivästä 
tammikuuta 2021 alkaen.

aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä, ja 
harkittava keinoja tämän vaikutuksen 
pienentämiseksi edelleen; tähän voi 
sisältyä epäsuorasta maankäytön 
muutoksesta aiheutuvia arvioituja päästöjä 
koskevien tekijöiden käyttöönotto 
kestävyysjärjestelmässä 1 päivästä 
tammikuuta 2021 alkaen. Komission olisi 
laadittava asianmukainen analyysi, jossa 
tarkastellaan tämän direktiivin 
soveltamisedellytyksien vaikutusta 
biomassaa hyödyntävillä aloilla.

Or. fr

Tarkistus 224
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) On erityisen tärkeää, että tätä 
direktiiviä soveltaessaan komissio toteuttaa 
valmistelutyön aikana asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. 
Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle samanaikaisesti, hyvissä ajoin 
ja asianmukaisesti.

(21) On erityisen tärkeää, että tätä 
direktiiviä soveltaessaan komissio toteuttaa 
valmistelutyön aikana asianmukaiset 
kuulemiset, myös metsätalouden ja 
metsäpohjaisten alojen ja maatalouden 
asiantuntijatasolla. Komission olisi 
delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 
laatiessaan varmistettava, että asianomaiset 
asiakirjat toimitetaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle 
samanaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

Or. en

Tarkistus 225
Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(21) On erityisen tärkeää, että tätä 
direktiiviä soveltaessaan komissio toteuttaa 
valmistelutyön aikana asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. 
Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

(21) On erityisen tärkeää, että tätä 
direktiiviä soveltaessaan komissio toteuttaa 
valmistelutyön aikana asianmukaiset 
kuulemiset, myös metsä- ja maatalousalan
asiantuntijatasolla. Komission olisi 
delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 
laatiessaan varmistettava, että asianomaiset 
asiakirjat toimitetaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, 
hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

Or. fr


