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Tarkistus 226
Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Muutokset direktiiviin 98/70/EY Muutokset direktiiviin 98/70/EY, 
sellaisena kuin se on muutettuna 
23 päivänä huhtikuuta 2009 annetulla 
direktiivillä 2009/30/EY

Or. en

Perustelu

Selvennys.

Tarkistus 227
Cristian Silviu Buşoi

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

Komission teksti Tarkistus

-1. Korvataan 3 artiklan 3 kohta 
seuraavasti:
"3. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 
toimittajat varmistavat sellaisen bensiinin 
markkinoille saattamisen, jonka 
happipitoisuus on enintään 2,7 prosenttia 
ja etanolipitoisuus enintään 5 prosenttia, 
vuoden 2018 loppuun asti, ja ne voivat 
vaatia tällaisen bensiinin saattamista 
markkinoille pidempään, jos ne pitävät 
sitä tarpeellisena. Niiden on 
varmistettava, että kuluttajille annetaan 
asianmukaisia tietoja välittömästi 
polttoainepumpussa biopolttoaineen 
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pitoisuudesta bensiinissä ja erityisesti eri 
bensiinisekoitusten asianmukaisesta 
käytöstä. Tämän osalta kaikilla 
polttoaineasemilla koko EU:ssa 
noudatetaan standardin EN228:2013 
merkintäsuosituksia.”

Or. en

Perustelu

Direktiivin 3 artiklan 2 kohdan säännösten perusteella on varmistettava, että suojaava 
bensiiniluokka pysyy pidempään sellaisten ajoneuvojen käytössä, jotka eivät voi käyttää E10-
bensiinä. Olisi myös varmistettava, että kuluttajat saavat asianmukaista tietoa välittömästi 
polttoainepumpusta.

Tarkistus 228
Cristian Silviu Buşoi

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

Komission teksti Tarkistus

-1 a. Korvataan 4 artiklan 1 kohdan 
kolmas alakohta seuraavasti:
”Kun FAMEn pitoisuus dieselissä ylittää 
7 tilavuusprosenttia, jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että kuluttajille annetaan 
asianmukaisia tietoja FAMEn 
pitoisuudesta välittömästi 
polttoainepumpussa.”

Or. en

Perustelu

Koska direktiivistä 2009/28/EY ehdotetaan 21 artiklan poistamista, näyttää välttämättömältä 
sisällyttää velvoite polttoainepumpun merkinnästä biodieselille, joka sisältää yli 7 prosenttia 
FAMEa, direktiiviin 98/70/EY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2009/30/EY.
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Tarkistus 229
Vladko Todorov Panayotov

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

Komission teksti Tarkistus

(-a) Korvataan 2 kohta seuraavasti:
”2. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
toimittajat vähentävät toimitettujen 
polttoaineiden ja energian 
energiayksikköä kohti laskettuja 
elinkaarenaikaisia 
kasvihuonekaasupäästöjä niin vaiheittain 
kuin se on mahdollista jopa 13 prosentilla 
31 päivään joulukuuta 2025 mennessä 
verrattuna 5 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettuun polttoaineiden 
vertailutasoon. Vähennys muodostuu 
seuraavasti:
a) 9 prosenttia 31 päivään joulukuuta 
2025 mennessä. Jäsenvaltioiden on 
vaadittava, että toimittajat noudattavat 
tätä vähennystä koskevia seuraavia 
välitavoitteita: 2 prosenttia 31 päivään 
joulukuuta 2014 mennessä ja 6 prosenttia 
31 päivään joulukuuta 2020 mennessä;
b) 2 prosentin lisävähennys 31 päivään 
joulukuuta 2022 mennessä, jollei 
9 artiklan 1 kohdan h alakohdasta muuta 
johdu, toisella tai molemmilla seuraavista 
menetelmistä:
i) liikennettä varten toimitettu energia, 
joka on tarkoitettu käytettäväksi minkä 
hyvänsä tyyppisissä maantieajoneuvoissa, 
liikkuvissa työkoneissa (sisävesialukset 
mukaan lukien), maatalous- tai 
metsätraktoreissa tai huviveneissä;
ii) sellaisen teknologian (hiilidioksidin 
talteenotto ja varastointi mukaan lukien) 
käyttö, jolla pystytään vähentämään 
toimitetun polttoaineen tai energian 
elinkaarenaikaisia 
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kasvihuonekaasupäästöjä 
energiayksikköä kohti;
c) 2 prosentin lisävähennys 31 päivään 
joulukuuta 2022 mennessä, jollei 
9 artiklan 1 kohdan i alakohdasta muuta 
johdu; tämä tavoite saavutetaan käyttäen 
Kioton pöytäkirjan puhtaan kehityksen 
mekanismin kautta ostettuja hyvityksiä 
kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien 
kaupan järjestelmän toteuttamisesta 
yhteisössä 13 päivänä lokakuuta 2003 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2003/87/EY 
polttoainetuotannon alalla toteutettaville 
vähennyksille asetetuin ehdoin. Tämä 
kohta ei vaikuta 5 kohdassa esitettyihin 
menetelmiin.
Jäsenvaltioiden on varmistettava a ja b 
alakohdan noudattamista määrittäessään, 
että liitteessä V tarkoitettu epäsuoraan 
maankäytön muutokseen vaikuttavien 
biopolttoaineiden toimittajien 
enimmäisosuus ei ylitä direktiivin 
2009/28/EY 3 artiklan 4 kohdan d 
alakohdassa tarkoitettu enimmäisosuutta 
vastaavaa energiamäärää.”

Or. en

Perustelu

Jotta polttoaineen toimittajien olisi helpompi saavuttaa kuuden prosentin päästösäästötavoite 
ja noudattaa epäsuorasta maankäytön muutoksesta johtuvista hiilivaraston muutoksista 
aiheutuvien annualisoitujen päästöjen käyttöönottoa, tavoitteen saavuttamisen päivämäärää 
olisi lykättävä vuodesta 2020 vuoteen 2022 ja sen saavuttamiseksi olisi annettava selkeät 
ohjeet. Tällä taataan kahdeksan vuoden (kyseisten laitosten keskimääräinen 
takaisinmaksuaika) suoja investoinneille, jotka on tehty vielä tämän direktiivin antamisen 
alla.

Tarkistus 230
Gerben-Jan Gerbrandy

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

Komission teksti Tarkistus

-a) Korvataan 2 kohta seuraavasti:
”2. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
toimittajat vähentävät toimitettujen 
polttoaineiden ja energian
energiayksikköä kohti laskettuja 
elinkaarenaikaisia 
kasvihuonekaasupäästöjä niin vaiheittain 
kuin se on mahdollista jopa 13 prosentilla 
31 päivään joulukuuta 2025 mennessä 
verrattuna 5 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettuun polttoaineiden 
vertailutasoon. Vähennys muodostuu 
seuraavasti:
a) 9 prosenttia 31 päivään joulukuuta 
2025 mennessä. Jäsenvaltioiden on 
vaadittava, että toimittajat noudattavat 
tätä vähennystä koskevia seuraavia 
välitavoitteita: 2 prosenttia 31 päivään 
joulukuuta 2014 mennessä [...] 
4 prosenttia 31 päivään joulukuuta 2017 
mennessä ja 6 prosenttia 31 päivään 
joulukuuta 2020 mennessä;
b) ohjeellinen 2 prosentin lisävähennys 
31 päivään joulukuuta 2020 mennessä, 
jollei 9 artiklan 1 kohdan h alakohdasta 
muuta johdu, toisella tai molemmilla 
seuraavista menetelmistä:
i) liikennettä varten toimitettu energia, 
joka on tarkoitettu käytettäväksi minkä 
hyvänsä tyyppisissä maantieajoneuvoissa, 
liikkuvissa työkoneissa (sisävesialukset 
mukaan lukien), maatalous- tai 
metsätraktoreissa tai huviveneissä;
ii) sellaisen teknologian (hiilidioksidin 
talteenotto ja varastointi mukaan lukien) 
käyttö, jolla pystytään vähentämään 
toimitetun polttoaineen tai energian 
elinkaarenaikaisia 
kasvihuonekaasupäästöjä 
energiayksikköä kohti;
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c) ohjeellinen 2 prosentin lisävähennys 
31 päivään joulukuuta 2020 mennessä, 
jollei 9 artiklan 1 kohdan i alakohdasta 
muuta johdu; tämä tavoite saavutetaan 
käyttäen Kioton pöytäkirjan puhtaan 
kehityksen mekanismin kautta ostettuja 
hyvityksiä kasvihuonekaasujen 
päästöoikeuksien kaupan järjestelmän 
toteuttamisesta yhteisössä 13 päivänä 
lokakuuta 2003 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2003/87/EY* polttoainetuotannon alalla 
toteutettaville vähennyksille asetetuin 
ehdoin.
Jäsenvaltioiden on varmistettava a ja 
b alakohdan noudattamista 
määrittäessään, että liitteessä V 
tarkoitettu epäsuoraan maankäytön 
muutokseen vaikuttavien 
biopolttoaineiden toimittajien 
enimmäisosuus ei ylitä direktiivin 
2009/28/EY 3 artiklan 4 kohdan 
d alakohdassa tarkoitettua 
enimmäisosuutta vastaavaa 
energiamäärää.”

Or. en

Tarkistus 231
Chris Davies

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

Komission teksti Tarkistus

-a) Korvataan 2 kohdan johdantovirke 
seuraavasti:
”2. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
toimittajat vähentävät vähähiilisiä 
polttoaineita tarjoamalla toimitettujen 
polttoaineiden ja energian 
energiayksikköä kohti laskettuja 
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elinkaarenaikaisia 
kasvihuonekaasupäästöjä niin vaiheittain 
kuin se on mahdollista jopa 10 prosentilla 
31 päivään joulukuuta 2020 mennessä 
verrattuna 5 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettuun polttoaineiden 
vertailutasoon. Vähennys muodostuu 
seuraavasti:”

Or. en

Perustelu

On tärkeää kannustaa vähähiilisten polttoaineiden kysyntää ja myynninedistämistä.

Tarkistus 232
Bas Eickhout, Sabine Wils, Dan Jørgensen

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

Komission teksti Tarkistus

-a) Korvataan 2 kohdan a alakohta 
seuraavasti:
”a) 6 prosenttia 31 päivään 
joulukuuta 2020 mennessä. 
Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 
toimittajat noudattavat tätä vähennystä 
koskevaa seuraavaa välitavoitetta:
4 prosenttia viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2020;”

Or. en

Tarkistus 233
Bas Eickhout, Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – -a a alakohta (uusi)
Direktiivi 98/70/EY
7 a artikla – 2 kohta – b alakohta – ii alakohta
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Komission teksti Tarkistus

-a a) Korvataan 2 kohdan b alakohdan 
ii alakohta seuraavasti:
”ii) sellaisen teknologian (hiilidioksidin 
talteenotto ja varastointi tai hiilidioksidin 
talteenotto ja hyödyntäminen liikenteessä 
mukaan lukien) käyttö, jolla pystytään 
vähentämään toimitetun polttoaineen tai 
energian elinkaarenaikaisia 
kasvihuonekaasupäästöjä 
energiayksikköä kohti;”

Or. en

Perustelu

Väistämättömien teollisuusjätekaasujen (kuten teräksentuotannosta aiheutuvan hiilidioksidin) 
käytölle on huomattavat mahdollisuudet kuljetuksessa käytettävän etanolin tai muiden 
nestepolttoaineiden tuottamisessa mikrobisen käymisprosessin avulla.

Tarkistus 234
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Komission teksti Tarkistus

-a) Lisätään 2 kohtaan c a alakohta 
seuraavasti:
”c a) Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että viljoista ja muista paljon tärkkelystä 
sisältävistä kasveista, sokerikasveista ja 
öljykasveista tai erityisistä 
energiakasveista ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetun tavoitteen 
saavuttamista varten tuotettujen 
biopolttoaineiden enimmäisosuus ei ylitä 
vuoden 2011 lopun arvioitua osuutta 
vastaavaa 5 prosentin energiamäärää 
liikenteen energian loppukulutuksesta 
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vuonna 2020.”

Or. en

Tarkistus 235
Sabine Wils

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

Komission teksti Tarkistus

-a) Lisätään 2 kohtaan alakohta 
seuraavasti:
”Kaikkien jäsenvaltioiden on 
varmistettava 2 kohdan a ja b alakohdan 
noudattamiseksi, että epäsuoraan 
maankäytön muutokseen vaikuttavista 
biopolttoaineista saatavan energian, 
erityisesti liitteessä V lueteltujen, 
enimmäisosuus on enintään 3 prosenttia 
liikenteen lopullisesta 
energiankulutuksesta vuonna 2020 
kyseisessä jäsenvaltiossa.”

Or. en

Tarkistus 236
Anne Delvaux

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

Komission teksti Tarkistus

-a) Lisätään 2 kohtaan alakohta 
seuraavasti:
”Jäsenvaltioiden on varmistettava, että a 
ja b alakohdan noudattamiseksi 
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toimittajilta saatavien biopolttoaineiden 
enimmäisosuus ei ylitä direktiivin 
2009/28/EY 3 artiklan 4 kohdan 
d alakohdassa vahvistettua 
enimmäisosuutta 31 päivään joulukuuta 
2017 mennessä.”

Or. en

Perustelu

Ylärajaa olisi laajennettava polttoaineen laadusta annettuun direktiiviin, kunnes epäsuoraa 
maankäytön muutosta koskevat kertoimet tulevat voimaan, jotta voidaan varmistaa, että 
epäsuoralle maankäytön muutokselle asetetaan yläraja hiilidioksidin 6 prosentin 
vähentämistavoitteen noudattamista varten. Jäsenvaltioiden pitäisi siksi vastata sen 
varmistamisesta, että toimittajat eivät ylitä ylärajaa täyttäessään polttoaineen laadusta 
annetussa direktiivissä säädetyt velvoitteensa, mukaan lukien välitavoitteet.

Tarkistus 237
Bas Eickhout, Sabine Wils, Dan Jørgensen

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

Komission teksti Tarkistus

-a b) Lisätään 2 a kohta seuraavasti:
”2 a. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
toimittajat pyrkivät vähentämään 
toimitettujen polttoaineiden ja energian 
energiayksikköä kohti laskettuja 
elinkaarenaikaisia 
kasvihuonekaasupäästöjä lineaarisesti 
vuodesta 2020 alkaen 10 prosentilla 
31 päivään joulukuuta 2025 mennessä 
verrattuna 5 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettuun polttoaineiden 
vertailutasoon.”

Or. en
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Tarkistus 238
Vladko Todorov Panayotov

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

Komission teksti Tarkistus

-a a) Lisätään 5 a kohta seuraavasti:
”5 a. Edellä olevaa 1 kohtaa sovellettaessa 
huomioon otettavia biopolttoaineita ja 
bionesteitä ei saa valmistaa raaka-
aineista, jotka ovat peräisin maa- tai 
metsätalousjätteistä, ellei voida esittää 
todisteita siitä, että tämä ei johda 
maatalousmaan ja ekosysteemin 
toiminnan heikentymiseen. 
Maatalousjätteiden määrä, joka on 
jätettävä maahan maatalouteen liittyvistä 
ja ekologisista syistä, on vahvistettava 
alueellisten ja tarvittaessa alueiden osien 
ekologisten, maatalouteen liittyvien ja 
maantieteellisten erityispiirteiden pohjalta 
ja siihen on sisällytettävä muun muassa 
maaperän orgaaninen aines, maaperän 
tuottavuus, maaperän mikrobiologia, sen 
vedenpidätyskyky ja hiilen 
varastointikyky. Tätä kohtaa ei sovelleta 
raaka-aineisiin, jotka ovat peräisin 
maatalousjätteistä, jotka on tuotettu 
pellon ulkopuolella tapahtuvan 
kasvinjalostuksen yhteydessä 
elintarvikkeiksi tai muiksi tuotteiksi. 
Edellä olevaa 1 kohtaa sovellettaessa 
huomioon otettavia biopolttoaineita ja 
bionesteitä ei saa valmistaa raaka-
aineista, jotka ovat peräisin 
metsätalousjätteistä, ellei voida esittää 
todisteita siitä, että tämä ei johda 
ekosysteemin toiminnan heikentymiseen.”

Or. en
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Perustelu

Maatalousjätteet ovat ravinnelähde maatalouskasveille, ja ne suojaavat maaperän 
köyhtymiseltä ja luonnon monimuotoisuuden vähenemiseltä. Näitä ekosysteemin toimintoja 
voi heikentää sadonkorjuusta aiheutuvien maatalousjätteiden liiallinen poistaminen. 
Metsätalousjätteet ovat ravinnelähde, ja ne suojaavat luonnon monimuotoisuuden 
vähenemiseltä. Näitä ekosysteemin toimintoja voi heikentää jätteiden liiallinen poistaminen. 
Jätteiden määrä vaihtelee alueellisten olosuhteiden mukaisesti.

Tarkistus 239
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – a alakohta
Direktiivi 98/70/EY
7 a artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

a) Lisätään 6 kohta seuraavasti: Poistetaan.
”6. Polttoaineen toimittajien on 
ilmoitettava kunkin vuoden maaliskuun 
31 päivään mennessä jäsenvaltion 
nimeämälle viranomaiselle 
biopolttoaineiden tuotantoketjut, määrät 
ja energiayksikköä kohti lasketut 
elinkaarenaikaiset 
kasvihuonekaasupäästöt, mukaan lukien 
liitteen V mukaiset epäsuorasta 
maankäytön muutoksesta aiheutuvat 
arvioidut päästöt. Jäsenvaltioiden on 
toimitettava nämä tiedot komissiolle.”

Or. en

Tarkistus 240
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – a alakohta
Direktiivi 98/70/EY
7 a artikla – 6 kohta
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Komission teksti Tarkistus

a) Lisätään 6 kohta seuraavasti: Poistetaan.
”6. Polttoaineen toimittajien on 
ilmoitettava kunkin vuoden maaliskuun 
31 päivään mennessä jäsenvaltion 
nimeämälle viranomaiselle 
biopolttoaineiden tuotantoketjut, määrät 
ja energiayksikköä kohti lasketut 
elinkaarenaikaiset 
kasvihuonekaasupäästöt, mukaan lukien 
liitteen V mukaiset epäsuorasta 
maankäytön muutoksesta aiheutuvat 
arvioidut päästöt. Jäsenvaltioiden on 
toimitettava nämä tiedot komissiolle.”

Or. es

Tarkistus 241
Britta Reimers

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – a alakohta
Direktiivi 98/70/EY
7 a artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

a) Lisätään 6 kohta seuraavasti: Poistetaan.
”6. Polttoaineen toimittajien on 
ilmoitettava kunkin vuoden maaliskuun 
31 päivään mennessä jäsenvaltion 
nimeämälle viranomaiselle 
biopolttoaineiden tuotantoketjut, määrät 
ja energiayksikköä kohti lasketut 
elinkaarenaikaiset 
kasvihuonekaasupäästöt, mukaan lukien 
liitteen V mukaiset epäsuorasta 
maankäytön muutoksesta aiheutuvat 
arvioidut päästöt. Jäsenvaltioiden on 
toimitettava nämä tiedot komissiolle.”

Or. en
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Tarkistus 242
Horst Schnellhardt

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – a alakohta
Direktiivi 98/70/EY
7 a artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

a) Lisätään 6 kohta seuraavasti: Poistetaan.
”6. Polttoaineen toimittajien on 
ilmoitettava kunkin vuoden maaliskuun 
31 päivään mennessä jäsenvaltion 
nimeämälle viranomaiselle 
biopolttoaineiden tuotantoketjut, määrät 
ja energiayksikköä kohti lasketut 
elinkaarenaikaiset 
kasvihuonekaasupäästöt, mukaan lukien 
liitteen V mukaiset epäsuorasta 
maankäytön muutoksesta aiheutuvat 
arvioidut päästöt. Jäsenvaltioiden on 
toimitettava nämä tiedot komissiolle.”

Or. de

Perustelu

Koska maankäytön muutosta koskevaa olettamusta ei voida tieteellisesti osoittaa todeksi, ei 
ilmoitusvelvollisuudelle ole asianmukaista oikeusperustaa, joten se on poistettava. 
Vuonna 1989 koko maailmassa käytettiin vihannestuotantoon 1,52 miljardia hehtaaria, ja 
vuonna 2009 siihen käytetty pinta-ala oli 1,53 miljardia hehtaaria (0,96 prosentin lisäys), 
joten muutos oli lähes olematon. Vihannesten tuotanto lisääntyi kyseisellä aikavälillä 
maailmanlaajuisesti 52 prosenttia eli 5,1 miljardista tonnista 7,7 miljardiin tonniin, kun 
biopolttoaineiden tuotanto kasvoi 12 miljoonasta 72 miljoonaan tonniin.

Tarkistus 243
Julie Girling

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – a alakohta
Direktiivi 98/70/EY
7 a artikla – 6 kohta
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Komission teksti Tarkistus

6. Polttoaineen toimittajien on ilmoitettava 
kunkin vuoden maaliskuun 31 päivään 
mennessä jäsenvaltion nimeämälle 
viranomaiselle biopolttoaineiden 
tuotantoketjut, määrät ja energiayksikköä 
kohti lasketut elinkaarenaikaiset 
kasvihuonekaasupäästöt, mukaan lukien 
liitteen V mukaiset epäsuorasta 
maankäytön muutoksesta aiheutuvat 
arvioidut päästöt. Jäsenvaltioiden on 
toimitettava nämä tiedot komissiolle.

6. Polttoaineen toimittajien on ilmoitettava 
vuodesta 2015 alkaen joka vuosi 
jäsenvaltion nimeämälle viranomaiselle 
biopolttoaineiden tuotantoketjut, määrät ja 
energiayksikköä kohti lasketut 
elinkaarenaikaiset kasvihuonekaasupäästöt, 
mukaan lukien liitteen V mukaiset 
epäsuorasta maankäytön muutoksesta 
aiheutuvat arvioidut päästöt. 
Jäsenvaltioiden on toimitettava nämä tiedot 
komissiolle.

Or. en

Perustelu

Epäsuorasta maankäytön muutoksesta ilmoittamista olisi edellytettävä vuodesta 2015 alkaen.

Tarkistus 244
Erik Bánki

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – a alakohta
Direktiivi 98/70/EY
7 a artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Polttoaineen toimittajien on ilmoitettava 
kunkin vuoden maaliskuun 31 päivään 
mennessä jäsenvaltion nimeämälle 
viranomaiselle biopolttoaineiden 
tuotantoketjut, määrät ja energiayksikköä 
kohti lasketut elinkaarenaikaiset 
kasvihuonekaasupäästöt, mukaan lukien 
liitteen V mukaiset epäsuorasta 
maankäytön muutoksesta aiheutuvat 
arvioidut päästöt. Jäsenvaltioiden on 
toimitettava nämä tiedot komissiolle.”

6. Polttoaineen toimittajien on ilmoitettava 
kunkin vuoden maaliskuun 31 päivään 
mennessä jäsenvaltion nimeämälle 
viranomaiselle biopolttoaineiden 
tuotantoketjut, määrät ja energiayksikköä 
kohti lasketut elinkaarenaikaiset 
kasvihuonekaasupäästöt. Jäsenvaltioiden 
on toimitettava nämä tiedot komissiolle.

Or. en
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Perustelu

Kiistanalaiseen tutkimukseen perustuva ilmoitusvaatimus epäsuorasta maankäytön 
muutoksesta ei ole perusteltu. Siksi ilmoitusvaatimus poistetaan. Komission ehdottamassa 
epäsuoran maankäytön muutosarvoihin perustuvassa ilmoittamisessa tarkoitetaan 
biopolttoaineiden aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä, joita ei ole todistettu tieteellisesti. 
Hypoteesia epäsuoran maankäytön muutoksesta ei ole todistettu tieteellisesti. Se ei siksi 
sovellu lainsäädäntöehdotuksen perustaksi.

Tarkistus 245
Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – b alakohta
Direktiivi 98/70/EY
7 a artikla – 5 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

b) Korvataan 5 kohdan ensimmäisen 
alakohdan johdantovirke seuraavasti:

Poistetaan.

”5. Siirretään komissiolle valta antaa 10 a 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä 
erityisesti seuraavista aiheista:”

Or. fr

Tarkistus 246
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)
Direktiivi 98/70/EY
7 a artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) Lisätään 6 a kohta seuraavasti:
”6a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että viljoista ja muista paljon tärkkelystä 
sisältävistä kasveista, sokerikasveista ja 
öljykasveista 2 kohdassa tarkoitetun 
tavoitteen saavuttamista varten tuotettujen 
biopolttoaineiden ja bionesteiden 
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tuottajien yhteinen enimmäisosuus ei ylitä 
direktiivin 2009/28/EY 4 artiklan 
4 kohdan d alakohdassa tarkoitettua 
enimmäisosuutta vastaavaa 
energiamäärää.”

Or. en

Tarkistus 247
Christa Klaß

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

Komission teksti Tarkistus

-a) Poistetaan 7 b artiklan 1 kohdan 
toinen alakohta.

Or. de

Perustelu

Luotettavien kestävyysjärjestelmien vakiinnuttamiseksi tarvitaan tiukkaa ja yhtenäistä 
valvontaa, jota on sovellettava kaikissa jäsenvaltioissa niin perinteisiin kuin kehittyneisiin 
biopolttoaineisiin. Tietyille jätteille ja jäännöksille myönnettävät poikkeukset johtavat varsin 
helposti sellaisten biopolttoaineiden tukemiseen, jotka eivät täytä kestävyyskriteerejä.

Tarkistus 248
Sabine Wils

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

Komission teksti Tarkistus

-a) Lisätään 1 kohtaan alakohta 
seuraavasti:
”Liitteessä V esitetään ohjeellinen luettelo 
jätteistä ja jäämistä, joita voidaan käyttää 
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biopolttoaineiden tuotantoon. Komissio 
laatii [yksi vuosi tämän direktiivin 
voimaantulopäivän jälkeen] mennessä 
luettelon jätekoodeista, jotka vastaavat 
kutakin liitteessä V lueteltua raaka-
ainetta, 11 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetulla neuvoa-antavalla 
menettelyllä hyväksyttävällä 
täytäntöönpanosäädöksellä. Kyseisten 
koodien on vastattava komission 
päätöksen 2000/532/EY liitteessä esitettyä 
yhdenmukaistettua jäteluetteloa.”

Or. en

Tarkistus 249
Christofer Fjellner

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

Komission teksti Tarkistus

a) Korvataan 2 kohta seuraavasti: Poistetaan.
2. Edellä olevaa 1 kohtaa sovellettaessa 
huomioon otettavan biopolttoaineiden 
käytöstä saatavan vähennyksen 
kasvihuonekaasupäästöissä on oltava 
vähintään 60 prosenttia niiden 
biopolttoaineiden osalta, jotka on tuotettu 
laitoksissa, jotka aloittavat toimintansa 1 
päivän heinäkuuta 2014 jälkeen. 
Laitoksen katsotaan olevan toiminnassa, 
jos siellä on tapahtunut biopolttoaineiden 
fyysistä tuotantoa.
Niiden laitosten osalta, jotka ovat olleet 
toiminnassa ennen 1 päivää heinäkuuta 
2014, edellä olevaa 1 kohtaa 
sovellettaessa biopolttoaineiden käytöstä 
saatavan vähennyksen 
kasvihuonekaasupäästöissä on oltava 
vähintään 35 prosenttia 31 päivään 
joulukuuta 2017 saakka ja vähintään 50 
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prosenttia 1 päivästä tammikuuta 2018 
alkaen.
Biopolttoaineiden käytöstä saatava 
vähennys kasvihuonekaasupäästöissä 
lasketaan 7 d artiklan 1 kohdan 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Biopolttoaineiden käyttöä ei saisi estää kiristämällä kestävyyskriteereitä ennen direktiivissä 
2009/30/EY säädettyä, koska biopolttoaineiden vaihtoehtona ovat fossiiliset polttoaineet, 
joilla kestävyyskriteereitä ei ole. On parempi käyttää biopolttoaineita, joiden 
kasvihuonekaasupäästöjen säästöt ovat vähintään 35 prosenttia kuin vaihtoehtoa, joka on 
fossiiliset polttoaineet.

Tarkistus 250
Erik Bánki

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

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevaa 1 kohtaa sovellettaessa 
huomioon otettavan biopolttoaineiden 
käytöstä saatavan vähennyksen 
kasvihuonekaasupäästöissä on oltava 
vähintään 60 prosenttia niiden 
biopolttoaineiden osalta, jotka on tuotettu 
laitoksissa, jotka aloittavat toimintansa 1 
päivän heinäkuuta 2014 jälkeen. 
Laitoksen katsotaan olevan toiminnassa, 
jos siellä on tapahtunut biopolttoaineiden 
fyysistä tuotantoa.

2. Edellä olevaa 1 kohtaa sovellettaessa 
huomioon otettavan biopolttoaineiden ja 
bionesteiden käytöstä saatavan 
vähennyksen kasvihuonekaasupäästöissä 
on oltava vähintään 35 prosenttia (mutta 
vain, kun kasvihuonekaasupäästöjä on 
enintään 54,47 gCO2eq/MJ).

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.
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Tarkistus 251
Sabine Wils

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

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevaa 1 kohtaa sovellettaessa 
huomioon otettavan biopolttoaineiden 
käytöstä saatavan vähennyksen 
kasvihuonekaasupäästöissä on oltava 
vähintään 60 prosenttia niiden 
biopolttoaineiden osalta, jotka on tuotettu 
laitoksissa, jotka aloittavat toimintansa 1 
päivän heinäkuuta 2014 jälkeen. 
Laitoksen katsotaan olevan toiminnassa, 
jos siellä on tapahtunut biopolttoaineiden 
fyysistä tuotantoa.

2. Edellä olevaa 1 kohtaa sovellettaessa 
huomioon otettavan biopolttoaineiden 
käytöstä saatavan vähennyksen 
kasvihuonekaasupäästöissä on oltava 
vähintään 60 prosenttia niiden
biopolttoaineiden osalta, jotka on tuotettu 
toiminnassa olevissa laitoksissa. Laitoksen 
katsotaan olevan toiminnassa, jos siellä on 
tapahtunut biopolttoaineiden fyysistä 
tuotantoa.

Or. en

Tarkistus 252
Vladko Todorov Panayotov

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

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevaa 1 kohtaa sovellettaessa 
huomioon otettavan biopolttoaineiden 
käytöstä saatavan vähennyksen 
kasvihuonekaasupäästöissä on oltava 
vähintään 60 prosenttia niiden 
biopolttoaineiden osalta, jotka on tuotettu 
laitoksissa, jotka aloittavat toimintansa 1 
päivän heinäkuuta 2014 jälkeen. 
Laitoksen katsotaan olevan toiminnassa, 
jos siellä on tapahtunut biopolttoaineiden 

2. Edellä olevaa 1 kohtaa sovellettaessa 
huomioon otettavan biopolttoaineiden 
käytöstä saatavan vähennyksen 
kasvihuonekaasupäästöissä on oltava 
vähintään 60 prosenttia niiden 
biopolttoaineiden osalta, jotka on tuotettu 
laitoksissa, jotka aloittavat toimintansa 
1 päivän tammikuuta 2015 jälkeen. 
Laitoksen katsotaan olevan ”toiminnassa”, 
jos siellä on tapahtunut biopolttoaineiden 
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fyysistä tuotantoa. fyysistä tuotantoa.

Or. en

Tarkistus 253
Gaston Franco, Dominique Vlasto

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

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevaa 1 kohtaa sovellettaessa 
huomioon otettavan biopolttoaineiden 
käytöstä saatavan vähennyksen 
kasvihuonekaasupäästöissä on oltava 
vähintään 60 prosenttia niiden 
biopolttoaineiden osalta, jotka on tuotettu 
laitoksissa, jotka aloittavat toimintansa 
1 päivän heinäkuuta 2014 jälkeen. 
Laitoksen katsotaan olevan toiminnassa, 
jos siellä on tapahtunut biopolttoaineiden 
fyysistä tuotantoa.

2. Edellä olevaa 1 kohtaa sovellettaessa 
huomioon otettavan biopolttoaineiden 
käytöstä saatavan vähennyksen 
kasvihuonekaasupäästöissä on oltava 
vähintään 50 prosenttia niiden 
biopolttoaineiden osalta, jotka on tuotettu 
laitoksissa, jotka aloittavat toimintansa 
1 päivän heinäkuuta 2014 jälkeen. 
Laitoksen katsotaan olevan toiminnassa, 
jos siellä on tapahtunut biopolttoaineiden 
fyysistä tuotantoa.

Or. fr

Perustelu

60 prosentin vähimmäiskynnys on liian korkea eikä kannusta tutkimusta ja investointia 
kehittyneitä biopolttoaineita koskevilla innovoivilla tuotantoaloilla vaan heikentää 
vastaavasti teollistumiseen liittyvää potentiaalia ja siten tavoitetta, jolla pyritään 
kasvattamaan kehittyneiden biopolttoaineiden jalansijaa markkinoilla.

Tarkistus 254
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – a alakohta
Direktiivi 98/70/EY
7 b artikla – 2 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Niiden laitosten osalta, jotka ovat olleet 
toiminnassa ennen 1 päivää heinäkuuta 
2014, edellä olevaa 1 kohtaa 
sovellettaessa biopolttoaineiden käytöstä 
saatavan vähennyksen 
kasvihuonekaasupäästöissä on oltava 
vähintään 35 prosenttia 31 päivään 
joulukuuta 2017 saakka ja vähintään 50 
prosenttia 1 päivästä tammikuuta 2018 
alkaen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 255
Erik Bánki

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

Komission teksti Tarkistus

Niiden laitosten osalta, jotka ovat olleet 
toiminnassa ennen 1 päivää heinäkuuta 
2014, edellä olevaa 1 kohtaa sovellettaessa 
biopolttoaineiden käytöstä saatavan 
vähennyksen kasvihuonekaasupäästöissä 
on oltava vähintään 35 prosenttia 
31 päivään joulukuuta 2017 saakka ja 
vähintään 50 prosenttia 1 päivästä 
tammikuuta 2018 alkaen.

Edellä olevaa 1 kohtaa sovellettaessa 
biopolttoaineiden ja bionesteiden käytöstä 
saatavan vähennyksen 
kasvihuonekaasupäästöissä on oltava 
1 päivästä tammikuuta 2017 alkaen 
vähintään 50 prosenttia (mutta vain, kun 
kasvihuonekaasupäästöjä on enintään 
41.9 gCO2eq/MJ). Tammikuun 1 päivästä 
2018 alkaen kyseisten 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennysten 
on oltava vähintään 60 prosenttia (mutta 
vain, kun kasvihuonekaasupäästöjä on 
enintään 33,52 gCO2eq/MJ) sellaisissa 
laitoksissa tuotettujen biopolttoaineiden ja 
bionesteiden osalta, joiden tuotanto on 
alkanut 1 päivänä tammikuuta 2017 tai 
sen jälkeen.

Or. en
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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 256
Vladko Todorov Panayotov

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

Komission teksti Tarkistus

Niiden laitosten osalta, jotka ovat olleet 
toiminnassa ennen 1 päivää heinäkuuta 
2014, edellä olevaa 1 kohtaa sovellettaessa 
biopolttoaineiden käytöstä saatavan 
vähennyksen kasvihuonekaasupäästöissä 
on oltava vähintään 35 prosenttia 
31 päivään joulukuuta 2017 saakka ja 
vähintään 50 prosenttia 1 päivästä 
tammikuuta 2018 alkaen.

Niiden laitosten osalta, jotka ovat olleet 
toiminnassa ennen 1 päivää tammikuuta 
2015, edellä olevaa 1 kohtaa sovellettaessa 
biopolttoaineiden käytöstä saatavan 
vähennyksen kasvihuonekaasupäästöissä 
on oltava vähintään 35 prosenttia 31 
päivään joulukuuta 2017 saakka ja 
vähintään 50 prosenttia 1 päivästä 
tammikuuta 2018 alkaen.

Or. en

Perustelu

Koska tämä direktiivi tulee voimaan aikaisintaan vuoden 2013 lopussa, puoli vuotta ei riitä 
direktiivin vaatimuksia varten saatavilla olevaan tekniikkaan mukautumiseen. Vielä 
merkittävämpää on se, että ala ei ole valmistautunut, koska direktiivin 98/70/EY 
muuttamisesta 23 päivänä huhtikuuta 2009 annetussa direktiivissä 2009/30/EY säädettiin, 
että kasvihuonekaasupäästöjen säästöjen on oltava vähintään 60 prosenttia niiden 
biopolttoaineiden osalta, jotka on tuotettu laitoksissa, joiden tuotanto on alkanut 1 päivänä 
tammikuuta 2017 tai sen jälkeen.

Tarkistus 257
Elisabetta Gardini, Julie Girling

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – a alakohta
Direktiivi 98/70/EY
7 b artikla – 2 kohta – 3 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Biopolttoaineiden käytöstä saatava 
vähennys kasvihuonekaasupäästöissä 
lasketaan 7 d artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Biopolttoaineiden käytöstä saatava 
vähennys kasvihuonekaasupäästöissä 
lasketaan 7 d artiklan 1 kohdan mukaisesti, 
ja siinä otetaan huomioon 
biopolttoaineiden 
kasvihuonekaasupäästöjen 
kokonaissäästöt alkaen niiden 
tuotannosta loppupolttoaineen 
tuottamiseen käytetyn energian 
vaikutukseen asti. Siksi menetelmää, jolla 
saadaan realistinen arviointi yksittäisten 
biopolttoaineiden hiilidioksidipäästöjen 
elinkaaresta, olisi tarkistettava, koska 
jokainen biopolttoaine (kokonaan tai 
osittain) vaikuttaa eri tavalla 
loppupolttoaineeseen.

Or. en

Perustelu

Biopolttoaineiden kasvihuonekaasupäästötasapainon laskemisen olisi katettava polttoaineen 
tuotannon koko elinkaari, mukaan lukien hiilidioksidisäästöjen jatkovaikutukset.

Tarkistus 258
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

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

Komission teksti Tarkistus

a a) Lisätään 2 a kohta seuraavasti:
”2 a. Edellä olevaa 1 kohtaa sovellettaessa 
huomioon otettavat biopolttoaineet ja 
bionesteet on valmistettava sellaisten 
kestävien maanhoitokäytänteiden 
mukaisesti tuotetuista raaka-aineista, 
joiden avulla ylläpidetään tai kasvatetaan 
ekosysteemien hiilivarantoja, turvataan 
biologinen monimuotoisuus, suojellaan 
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maan hedelmällisyyttä ja maaperän 
orgaanista hiiltä, ehkäistään maaperän 
eroosiota ja suojellaan vesivaroja ja joilla 
on mahdollisimman vähäinen vaikutus 
veden saatavuuteen, laatuun sekä 
ravinne- ja mineraalitasapainoon.”

Or. en

Tarkistus 259
Erik Bánki

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – b alakohta
Direktiivi 98/70/EY
7 b artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) Korvataan 3 kohdan toinen alakohta 
seuraavasti:

Poistetaan.

”Komissiolle siirretään valta antaa 
delegoituja säädöksiä 10 a artiklan 
mukaisesti kriteereistä ja 
maantieteellisistä alueista ensimmäisen 
alakohdan c alakohdan soveltamisalaan 
kuuluvan ruohoalueen määrittämiseksi.”

Or. en

Perustelu

Komissio pyrkii saamaan vallan antaa delegoituja säädöksiä kysymyksistä, jotka vaikuttavat 
koko biopolttoainealaan ja jotka voisivat heikentää viljelijöiden ja investoijien legitiimejä 
odotuksia. Siksi niiden olisi pysyttävä tavallisen lainsäätämisjärjestyksen piirissä.

Tarkistus 260
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – b alakohta
Direktiivi 98/70/EY
7 b artikla – 3 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) Korvataan 3 kohdan toinen alakohta 
seuraavasti:

Poistetaan.

”Komissiolle siirretään valta antaa 
delegoituja säädöksiä 10 a artiklan 
mukaisesti kriteereistä ja 
maantieteellisistä alueista ensimmäisen 
alakohdan c alakohdan soveltamisalaan 
kuuluvan ruohoalueen määrittämiseksi.”

Or. en

Tarkistus 261
Jo Leinen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)
Direktiivi 98/70/EY
7 b artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

b a) Korvataan 4 kohta seuraavasti:
”4. Edellä olevaa 1 kohtaa sovellettaessa 
huomioon otettavia biopolttoaineita ja 
bionesteitä ei saa valmistaa raaka-
aineesta, joka on hankittu maasta, johon 
on sitoutunut paljon hiiltä, eli maasta, 
jonka maankäyttöstatus oli tammikuussa 
2008 tai sen jälkeen, riippumatta, siitä 
onko maalla edelleen kyseinen status, 
jokin seuraavista:
a) kosteikko eli pysyvästi tai suuren osan 
vuotta veden peittämä tai kyllästämä maa;
b) muut luonnollisesti uudistuneet metsät;
c) istutetut metsät;”

Or. en
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Tarkistus 262
Christa Klaß

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

Komission teksti Tarkistus

b a) Lisätään 5 a kohta seuraavasti:
”5 a. Direktiivin 7 a artiklan 2 kohdan a, 
b ja c alakohdassa mainittujen 
säännösten mukaisesti raaka-aineet, joita 
käytetään sekoittamista koskevan 
tavoitteen täyttymisen arvioinnissa 
huomioon otettavien polttoaineisiin 
sekoitettavien biopolttoaineiden ja 
bionesteiden tuottamiseen, eivät saa olla 
peräisin maista, joissa viljelyalat kuuluvat 
4 ja 5 kohdan soveltamisalaan ja joissa on 
tapahtunut merkittäviä muutoksia raaka-
aineen valmistusvuonna.”

Or. de

Perustelu

Yli 70 prosenttia biopolttoaineiden ja bionesteiden vuoksi aiheutuvista 
kasvihuonekaasupäästöistä on peräisin sademetsäalueiden ja soiden maankäytön 
muutoksista. Biopolttoaineita, joiden tuotantoon liittyy kyseisiä maankäytön muutoksia, ei sen 
vuoksi saisi ottaa huomioon. Tällä tavoin voidaan vähentää sekä näissä maissa aiheutuvia 
että epäsuorien maankäytön muutosten kautta syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä.

Tarkistus 263
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)
Direktiivi 98/70/EY
7 artikla – 6 kohta – 1 a, 1 b ja 1 c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) lisätään 6 kohtaan alakohdat 
seuraavasti:
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”Edellä olevaa 1 kohtaa sovellettaessa 
huomioon otettavia biopolttoaineita ei saa 
valmistaa jätteistä tai jäämistä, jos sen 
tekeminen heikentäisi jätteistä ja tiettyjen 
direktiivien kumoamisesta annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviin 2008/98/EY soveltamista ja 
tavoitteita.
Erityisesti 1 kohtaa sovellettaessa 
huomioon otettavia biopolttoaineita ei saa 
valmistaa jätteistä tai jäämistä, joihin 
sovelletaan direktiivin 2008/98/EY 
11 artiklan 2 kohdan mukaisia 
uudelleenkäyttö- ja kierrätystavoitteita tai 
jäsenvaltioiden biojätteen osalta kyseisen 
direktiivin 22 artiklan mukaisesti 
hyväksymiä toimenpiteitä.
Jäsenvaltioiden direktiivin 2008/98/EY 
V luvun säännösten mukaisesti laatimissa 
jätehuoltosuunnitelmissa ja 
jätteenehkäisyohjelmissa on otettava 
huomioon jätteiden ja jäämien käyttö 
biopolttoaineiden tuotannossa.”

Or. en

Tarkistus 264
Sabine Wils

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

Komission teksti Tarkistus

2 a. Korvataan 7 c artiklan 5 kohta 
seuraavasti:
"5. Komissio tekee päätöksiä 4 kohdan 
nojalla vain, jos kyseinen sopimus tai 
järjestelmä täyttää asianmukaiset 
luotettavuudelle, läpinäkyvyydelle ja 
riippumattomille tarkastuksille asetetut 
vaatimukset ja jos niillä suojataan 
asianmukaisesti kolmansien osapuolien 
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oikeudet.
Kolmansien osapuolien on oltava 
paikallis- ja alkuperäisyhteisöjä tai muita 
henkilöitä, joihin toimet vaikuttavat, 
edellyttäen, että niillä on oikeus sen maan 
omistamiseen tai käyttöön, josta 
biopolttoaineiden ja bionesteiden 
valmistuksessa käytettävät raaka-aineet 
ovat peräisin.
Sopimuksen tai järjestelmän ei katsota 
täyttävän ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitettuja vaatimukset, ellei siinä 
edellytetä, että
a) kolmansien osapuolien oikeuksia 
suojellaan seuraavasti:
i) kolmansien osapuolien oikeudet 
selvitetään ennen toimintoja, jotka saavat 
hyväksynnän sopimuksesta tai 
järjestelmästä. Selvitys dokumentoidaan,
ii) kyseisiltä osapuolilta hankitaan 
etukäteen vapaa ja tietoon perustuva 
suostumus toimintojen aloittamista 
ennen,
iii) kolmansien osapuolien oikeuksia 
kunnioitetaan,
iv) kolmansille osapuolille, joiden 
oikeuksiin toiminnot vaikuttavat, 
maksetaan asianmukainen korvaus;
b) sovelletaan seuraavia luotettavuutta ja 
riippumatonta tarkastusta koskevia 
vähimmäisvaatimuksia:
v) tarkastajat on akkreditoitu 
asiaankuuluvien kansainvälisten 
standardien nojalla,
vi) tarkastajien ja talouden toimijoiden 
väliset eturistiriidat määritetään, 
käsitellään ja ratkaistaan selkeiden ja 
tehokkaiden menettelyjen mukaisesti,
vii) itse paikalla tehdään tarkastuksia 
vähintään joka vuosi selkeiden, 
dokumentoitujen ja julkaistavien 
menettelyjen mukaisesti. Tarkastukset 
dokumentoidaan,
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viii) kolmansia osapuolia kuullaan 
tarkastusten aikana. Kuulemiset 
dokumentoidaan,
ix) Vaatimusten noudattamatta jättämistä 
koskevat tilanteet määritetään ja 
ratkaistaan selkeiden ja tehokkaiden 
menettelyjen mukaisesti. Kyseiset 
menettelyt sisältävät vaatimusten 
noudattamisen määräajan ja niissä 
säädetään biopolttoaineita tai bionesteitä 
koskevien yksittäisten toimintojen tai 
toimeksiantojen sulkemisesta sopimuksen 
tai järjestelmän ulkopuolelle, mikäli 
vaatimuksia ei noudateta määräaikaan 
mennessä,
c) säädetään avoimuutta koskevista 
vähimmäisvaatimuksista seuraavasti:
x) sopimus tai järjestelmä julkaistaan 
verkkosivustolla. Kaikki sopimuksen tai 
järjestelmän osat kootaan yhteen 
asiakirjaan,
xi) luettelo sopimuksen tai järjestelmän 
kattamista talouden toimijoista 
julkaistaan samalla verkkosivustolla 
yhdessä asiaankuuluvien todistusten 
jäljennösten kanssa,
xii) komission 4 kohdan nojalla tekemät 
päätökset julkaistaan samalla 
verkkosivustoilla.
Kaikkien x–xii alakohdassa tarkoitettujen 
asiakirjojen käännökset annetaan 
erityisesti kolmansien osapuolien 
saataville niiden maiden virallisilla 
kielillä, joista raaka-aineet ovat peräisin.
Edellä i–iii ja viiii kohdassa tarkoitetuissa 
toimissa kolmansien osapuolien edustajat 
voivat edustaa näitä.
Edellä i, vii ja viii kohdassa tarkoitettuja 
asiakirjoja säilytetään vähintään viisi 
vuotta, ja ne ovat komission saatavilla 
pyynnöstä.
Sopimus tai järjestelmä sisältää 
säännökset, joiden nojalla komissio 
käyttää 7 c artiklan 6 kohdan d alakohdan 
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ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja 
valtuuksia.
Kasvihuonekaasupäästövähennysten 
mittausjärjestelmien on lisäksi täytettävä 
liitteessä V esitetyt menetelmiä koskevat 
vaatimukset. Edellä 7 b artiklan 3 kohdan 
b alakohdan ii alakohdassa tarkoitettujen 
biologisesti erittäin monimuotoisten 
alueiden luetteloiden on täytettävä
asianmukaiset objektiivisuuteen liittyvät 
vaatimukset ja oltava kansainvälisesti 
tunnustettujen standardien mukaisia, ja 
niihin on voitava hakea asianmukaisesti 
muutosta.

Or. en

Tarkistus 265
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 b kohta (uusi)
Direktiivi 98/70/EY
7 c artikla – 6 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2 b. Korvataan 7 c artiklan 6 kohta 
seuraavasti:
”6. Jollei 6 a artiklasta muuta johdu, 
4 kohdan mukaiset päätökset tehdään 
11 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen, 
ja siinä otetaan huomioon 6 a kohdan 
mukaisesti yleisöltä saadut huomautukset. 
Sanotun rajoittamatta 6 kohdan 
d alakohtaa tällaiset päätökset tehdään 
enintään viideksi vuodeksi.
Kun komissio suunnittelee tekevänsä 
4 kohdan mukaisen päätöksen, se 
julkaisee kyseessä olevan sopimuksen tai 
järjestelmän yhtenä kattavana asiakirjana 
direktiivin 2009/28/EY 24 artiklassa 
tarkoitetulla avoimuusfoorumilla. Kaikki 
sopimuksen tai järjestelmän osat kootaan 
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yhteen asiakirjaan. Komissio kehottaa eri 
osapuolia esittämään kyseistä sopimusta 
tai järjestelmää koskevia huomautuksia. 
Huomautusten esittämiseen on varattava 
vähintään kahden kuukauden määräaika 
ilmoituksen julkaisupäivästä alkaen.
Komissio julkaisee kertomuksen 
sopimuksesta tai järjestelmästä 
avoimuusfoorumilla. Kertomusta 
laatiessaan komissio voi hyödyntää 
kolmansien osapuolien asiantuntemusta. 
Kaikki kertomuksen laatimiseen 
osallistuvia henkilöitä koskevat 
eturistiriidat määritetään ja ratkaistaan.
Sen jälkeen, kun päätös on tehty 
4 kohdan mukaisesti, sopimus tai 
järjestelmä julkaistaan 
avoimuusfoorumilla. Kaikki sopimuksen 
tai järjestelmän osat kootaan yhteen 
asiakirjaan.
Lisäksi 4 kohdan mukaisesti tehdyissä 
päätöksissä on osoitettava, että kaikki 
luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt 
voivat esittää komissiolle perusteltuja 
huolenaiheitaan, jotka liittyvät 
sopimuksen tai järjestelmän toimintaan. 
Komissio vastaa kahden kuukauden 
kuluessa ilmiottamalla, aikooko se ryhtyä 
lisätoimenpiteisiin.
Kun saatavilla olevat tiedot herättävät 
epäilyjä siitä, täytetäänkö sopimuksessa 
tai järjestelmässä, josta 4 kohdan 
mukainen päätös on tehty, edelleen 
5 kohdan vaatimukset, komissio arvioi 
sopimuksen tai järjestelmän käytännön 
toiminnan. Sitä varten komissiolle 
annetaan valtuudet saada käyttöönsä 
kaikki asiaankuuluvat asiakirjat, jotka on 
laadittu tai joita säilytetään sopimuksen 
tai järjestelmän toimintaa varten.
Jos alustavat todisteet osoittavat vakavia 
puutteita sopimuksen tai järjestelmän 
toiminnassa, komissio keskeyttää 
viipymättä 4 kohdan mukaisen päätöksen 
täytäntöönpanon 11 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetulla neuvoa-antavalla 
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menettelyllä hyväksyttävällä 
täytäntöönpanosäädöksellä. Keskeytys 
peruutetaan mainitulla tavalla, jos 
komissio arvioi, että puutteet on korjattu.”

Or. en

Tarkistus 266
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 c kohta (uusi)
Direktiivi 98/70/EY
7 c artikla – 9 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

2 c. Lisätään 7 c artiklaan 9 a kohta 
seuraavasti:
”9 a. Komissio toimittaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle viimeistään 
[yksi vuosi tämän direktiivin 
voimaantulon jälkeen] kertomuksen, jossa 
arvioidaan sellaisten sopimusten tai 
vapaaehtoisten järjestelmien toimintaa, 
joiden osalta on tehty 4 kohdan mukainen 
päätös, ja tunnistetaan parhaita 
käytäntöjä. Kertomuksen on perustuttava 
parhaisiin saatavilla oleviin tietoihin, 
joihin sisältyy eri osapuolten kuuleminen, 
sekä sopimusten tai järjestelmien 
toiminnasta saatuihin käytännön 
kokemuksiin. Kertomuksessa on otettava 
huomioon keskeisten kansainvälisesti 
tunnustetut standardit ja ohjeet mukaan 
lukien Kansainvälisen 
standardisoimisjärjestön ja ISEAL 
Alliancen laatimat standardit ja ohjeet. 
Kertomuksessa analysoidaan kunkin 
sopimuksen ja järjestelmän osalta muun 
muassa seuraavia asioita:
tarkastusten riippumattomuus, menettely 
ja tiheys
– vaatimustenvastaisuuden 
tunnistamiseen tai käsittelemiseen 
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käytettyjen menetelmien saatavuus ja 
kokemukset niiden käytöstä
– avoimuus erityisesti järjestelmän 
käytettävyydessä, niiden maiden ja 
alueiden virallisille kielille tehtyjen 
käännösten saatavuus, joista raaka-aineet 
ovat peräisin, sertifioidut toimijat ja 
asianmukaiset sertifikaatit sisältävän 
luettelon sekä tarkastuskertomusten 
saatavuus
– eri osapuolten osallistuminen, etenkin 
alkuperäis- ja paikallisyhteisöjen 
kuuleminen järjestelmän laadinnan ja 
arvioinnin sekä tarkastusten yhteydessä
– järjestelmän yleinen luotettavuus, 
erityisesti tarkastajien ja asianomaisten 
järjestelmäelinten akkreditointia, 
hyväksyntää ja riippumattomuutta 
koskevien sääntöjen osalta
– järjestelmän markkinakartoitus.
Jos kertomuksen perusteella on tarpeen, 
komissio esittää Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle ehdotuksen tämän 
direktiiviin vapaaehtoisia järjestelmiä 
koskevien säännösten muuttamisesta 
parhaiden käytäntöjen edistämiseksi.”

Or. en

Tarkistus 267
Jo Leinen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)
Direktiivi 98/70/EY
7 c artikla – 9 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Lisätään 7 c artiklaan 9 a kohta 
seuraavasti:
”9 a. Komissiolle siirretään valta antaa 
delegoituja säädöksi 10 a artiklan 
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mukaisesti, jotta voidaan estää raaka-
aineiden petoksellinen luokittelu jätteeksi, 
kun ne eivät ole yhdenmukaisia 
direktiivin 208/98/EY 4 artiklan tai 
vastaavan jätteenehkäisy- ja huolto-
ohjelman kanssa. Kyseiset delegoidut 
säädökset annetaan 31 päivään 
joulukuuta 2015 mennessä, mitä ennen 
raaka-aineita ei katsota jätteeksi tämän 
direktiivin mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 268
Bas Eickhout

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 269
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Britta Thomsen

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

Komission teksti Tarkistus

-a) Korvataan 1 kohta seuraavasti:
”1. Biopolttoaineiden elinkaarenaikaiset 
kasvihuonekaasupäästöt lasketaan 
7 a artiklaa ja 7 b artiklan 2 kohtaa 
sovellettaessa seuraavasti:
a) jos tuotantoketjulle on liitteessä IV 
olevassa A tai B osassa määritetty 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennysten 
oletusarvo, mukaan luettuna liitteessä V 
tarkoitetut epäsuoraa maankäytön 
muutosta koskevat arvot, ja jos liitteessä 
IV olevan C osan 7 kohdan mukaisesti 
laskettu biopolttoaineen tai bionesteen el-
arvo on nolla tai alle nolla, käyttämällä 
kyseistä oletusarvoa;
b) käyttämällä todellista arvoa, joka on 
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laskettu liitteessä IV olevassa C osassa 
määritellyn menetelmän mukaisesti; tai
c) käyttämällä arvoa, joka on saatu 
laskemalla liitteessä IV olevan C osan 
1 kohdassa tarkoitetun kaavan muuttujien 
summa, jossa liitteessä IV olevan D tai 
E osan mukaisia eriteltyjä oletusarvoja 
voidaan käyttää tiettyjen muuttujien 
osalta ja liitteessä IV olevassa C osassa 
vahvistetun menetelmän mukaisesti 
laskettuja todellisia arvoja voidaan 
käyttää kaikkien muiden muuttujien 
osalta ja johon on lisätty liitteessä V 
esitetyt epäsuorasta maankäytön 
muutoksesta aiheutuvat arvioidut 
päästöt.”

Or. en

Tarkistus 270
Anne Delvaux

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

Komission teksti Tarkistus

-a) Korvataan 1 kohdan a alakohta 
seuraavasti:
”a) jos tuotantoketjulle on liitteessä IV 
olevassa A tai B osassa määritetty 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennysten 
oletusarvo ja jos kyseisten 
biopolttoaineiden tai bionesteiden 
liitteessä IV olevan C osan 7 kohdan 
mukaisesti laskettu el-arvo on nolla tai 
alle nolla ja jos epäsuorasta maankäytön 
muutoksesta aiheutuvat arvioidut päästöt 
ovat liitteessä V olevan B osan mukaisesti 
nolla, käyttämällä kyseistä oletusarvoa;”

Or. en
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Perustelu

Epäsuorasta maankäytön muutoksesta johtuvat päästöt sisällytetään biopolttoaineista 
johtuvien kasvihuonekaasupäästöjen laskentaan vuodesta 2018 alkaen. 

Tarkistus 271
Anne Delvaux, Romana Jordan

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

Komission teksti Tarkistus

-a) Korvataan 1 kohdan a alakohta 
seuraavasti:
”a) jos tuotantoketjulle on liitteessä IV 
olevassa A tai B osassa määritetty 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennysten 
oletusarvo ja jos liitteessä IV olevan 
C osan 7 kohdan mukaisesti laskettu 
biopolttoaineen tai bionesteen el-arvo on 
nolla tai alle nolla, käyttämällä kyseistä 
oletusarvoa;”

Or. en

Tarkistus 272
Anne Delvaux, Romana Jordan

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

Komission teksti Tarkistus

-a a) Lisätään 1 kohtaan alakohta 
seuraavasti:
”jäsenvaltioiden on varmistettava, että a, 
b ja c alakohdassa tarkoitetut laskelmat 
sisältävät epäsuorasta maankäytöstä 
aiheutuvat päästöt liitteen V mukaisesti, 
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kun ne ylittävät direktiiviin 2009/28/EY 
3 artiklan 4 kohdan d alakohdassa 
säädetyn enimmäisosuuden.”

Or. en

Perustelu

Viitataan epäsuorasta maankäytön muutoksesta aiheutuvien päästöjen sisällyttämiseen 
ylärajan ylittävien biopolttoaineista aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen laskentaan.

Tarkistus 273
Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 kohta – a alakohta
Direktiivi 98/70/EY
7 d artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi päättää 11 artiklan 3 
kohdassa tarkoitetulla neuvoa-antavalla 
menettelyllä hyväksyttävällä 
täytäntöönpanosäädöksellä, että 3 
kohdassa tarkoitetut kertomukset 
sisältävät 7 b artiklan 2 kohdan 
soveltamisen kannalta tarkkaa tietoa, 
jonka pohjalta voidaan mitata kyseisillä 
alueilla tyypillisesti tuotettujen 
biopolttoaineiden raaka-aineiden viljelyyn 
liittyviä kasvihuonekaasupäästöjä.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 274
Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 kohta – a alakohta
Direktiivi 98/70/EY
7 a artikla – 5 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Komissiolle siirretään valta antaa 
delegoituja säädöksiä 10 a artiklan 
mukaisesti liitteessä IV olevan B ja E 
osan arvioitujen tyypillisten arvojen ja 
oletusarvojen korjaamisesta.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 275
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 kohta – a alakohta
Direktiivi 98/70/EY
7 d artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissiolle siirretään valta antaa 
delegoituja säädöksiä 10 a artiklan 
mukaisesti liitteessä IV olevan B ja E 
osan arvioitujen tyypillisten arvojen ja 
oletusarvojen korjaamisesta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 276
Erik Bánki

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 kohta – a alakohta
Direktiivi 98/70/EY
7 d artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Komissiolle siirretään valta antaa 
delegoituja säädöksiä 10 a artiklan 
mukaisesti liitteen V mukauttamisesta 
tieteen ja tekniikan kehitykseen muun 

Poistetaan.
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muassa tarkistamalla ehdotettuja 
viljelykasviryhmien epäsuoran 
maankäytön muutoksen arvoja; ottamalla 
käyttöön uusia arvoja muilla 
jaottelutasoilla; lisäämällä tarvittaessa 
uusia arvoja, jos markkinoille tulee uusia 
biopolttoaineiden raaka-aineita; 
tarkastelemalla uudelleen luokkia, joihin 
kuuluvien biopolttoaineiden epäsuorasta 
maankäytön muutoksesta aiheutuviksi 
päästöiksi katsotaan nolla; ja 
kehittämällä tekijöitä muiden kuin 
ruokakasvien selluloosasta ja 
lignoselluloosasta tuotetuille raaka-
aineille.”

Or. en

Perustelu

Katso johdanto-osan 19 kappaleen ja 7 a artiklan 6 kohdan perustelu.

Tarkistus 277
Pilar Ayuso

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 kohta – a alakohta
Direktiivi 98/70/EY
7 d artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

”6. Komissiolle siirretään valta antaa
delegoituja säädöksiä 10 a artiklan 
mukaisesti liitteen V mukauttamisesta 
tieteen ja tekniikan kehitykseen muun 
muassa tarkistamalla ehdotettuja 
viljelykasviryhmien epäsuoran 
maankäytön muutoksen arvoja; ottamalla 
käyttöön uusia arvoja muilla 
jaottelutasoilla; lisäämällä tarvittaessa 
uusia arvoja, jos markkinoille tulee uusia 
biopolttoaineiden raaka-aineita; 
tarkastelemalla uudelleen luokkia, joihin 
kuuluvien biopolttoaineiden epäsuorasta 
maankäytön muutoksesta aiheutuviksi 

Poistetaan.
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päästöiksi katsotaan nolla; ja 
kehittämällä tekijöitä muiden kuin 
ruokakasvien selluloosasta ja 
lignoselluloosasta tuotetuille raaka-
aineille.”

Or. es

Tarkistus 278
Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 kohta – a alakohta
Direktiivi 98/70/EY
7 d artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Komissiolle siirretään valta antaa 
delegoituja säädöksiä 10 a artiklan 
mukaisesti liitteen V mukauttamisesta 
tieteen ja tekniikan kehitykseen muun 
muassa tarkistamalla ehdotettuja 
viljelykasviryhmien epäsuoran 
maankäytön muutoksen arvoja; ottamalla 
käyttöön uusia arvoja muilla 
jaottelutasoilla; lisäämällä tarvittaessa 
uusia arvoja, jos markkinoille tulee uusia 
biopolttoaineiden raaka-aineita; 
tarkastelemalla uudelleen luokkia, joihin 
kuuluvien biopolttoaineiden epäsuorasta 
maankäytön muutoksesta aiheutuviksi 
päästöiksi katsotaan nolla; ja 
kehittämällä tekijöitä muiden kuin 
ruokakasvien selluloosasta ja 
lignoselluloosasta tuotetuille raaka-
aineille.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 279
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 kohta – a alakohta
Direktiivi 98/70/EY
7 d artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Komissiolle siirretään valta antaa 
delegoituja säädöksiä 10 a artiklan 
mukaisesti liitteen V mukauttamisesta 
tieteen ja tekniikan kehitykseen muun 
muassa tarkistamalla ehdotettuja 
viljelykasviryhmien epäsuoran 
maankäytön muutoksen arvoja; ottamalla 
käyttöön uusia arvoja muilla 
jaottelutasoilla; lisäämällä tarvittaessa 
uusia arvoja, jos markkinoille tulee uusia 
biopolttoaineiden raaka-aineita; 
tarkastelemalla uudelleen luokkia, joihin 
kuuluvien biopolttoaineiden epäsuorasta 
maankäytön muutoksesta aiheutuviksi 
päästöiksi katsotaan nolla; ja 
kehittämällä tekijöitä muiden kuin 
ruokakasvien selluloosasta ja 
lignoselluloosasta tuotetuille raaka-
aineille.”

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 280
Christa Klaß

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 kohta – a alakohta
Direktiivi 98/70/EY
7 d artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Komissiolle siirretään valta antaa 
delegoituja säädöksiä 10 a artiklan 
mukaisesti liitteen V mukauttamisesta 
tieteen ja tekniikan kehitykseen muun 
muassa tarkistamalla ehdotettuja
viljelykasviryhmien epäsuoran maankäytön 
muutoksen arvoja; ottamalla käyttöön 

6. Komissiolle siirretään valta antaa 
delegoituja säädöksiä 10 a artiklan 
mukaisesti liitteen V mukauttamisesta 
tieteen ja tekniikan kehitykseen laatimalla
epäsuoran maankäytön muutoksen arvot 
jokaiselle oikeudelliselle vuodelle liitteen 
V mukaisesti ottamalla käyttöön uusia 
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uusia arvoja muilla jaottelutasoilla; 
lisäämällä tarvittaessa uusia arvoja, jos 
markkinoille tulee uusia biopolttoaineiden 
raaka-aineita; tarkastelemalla uudelleen 
luokkia, joihin kuuluvien 
biopolttoaineiden epäsuorasta 
maankäytön muutoksesta aiheutuviksi 
päästöiksi katsotaan nolla; ja kehittämällä 
tekijöitä muiden kuin ruokakasvien 
selluloosasta ja lignoselluloosasta 
tuotetuille raaka-aineille.”

arvoja muilla jaottelutasoilla (eli raaka-
aineiden tasolla); lisäämällä tarvittaessa 
uusia arvoja, jos markkinoille tulee uusia 
biopolttoaineiden raaka-aineita; ja 
kehittämällä tekijöitä muiden kuin 
ruokakasvien selluloosasta ja 
lignoselluloosasta tuotetuille raaka-
aineille.”

Or. en

Perustelu

Laaditaan vuotuiset arvot epäsuorasta maankäytön muutoksesta aiheutuville päästöille.

Tarkistus 281
Françoise Grossetête, Dominique Vlasto

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 kohta – a alakohta
Direktiivi 98/70/EY
7 d artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Komissiolle siirretään valta antaa 
delegoituja säädöksiä 10 a artiklan 
mukaisesti liitteen V mukauttamisesta 
tieteen ja tekniikan kehitykseen muun 
muassa tarkistamalla ehdotettuja 
viljelykasviryhmien epäsuoran maankäytön 
muutoksen arvoja; ottamalla käyttöön 
uusia arvoja muilla jaottelutasoilla; 
lisäämällä tarvittaessa uusia arvoja, jos 
markkinoille tulee uusia biopolttoaineiden 
raaka-aineita; tarkastelemalla uudelleen 
luokkia, joihin kuuluvien biopolttoaineiden 
epäsuorasta maankäytön muutoksesta 
aiheutuviksi päästöiksi katsotaan nolla; ja 
kehittämällä tekijöitä muiden kuin 
ruokakasvien selluloosasta ja 
lignoselluloosasta tuotetuille raaka-aineille.

6. Komissiolle siirretään valta antaa 
delegoituja säädöksiä 10 a artiklan 
mukaisesti liitteen V mukauttamisesta
tieteen ja tekniikan kehitykseen muun 
muassa tarkistamalla ehdotettuja 
viljelykasviryhmien epäsuoran maankäytön 
muutoksen arvoja; ottamalla käyttöön 
uusia arvoja muilla jaottelutasoilla; 
lisäämällä tarvittaessa uusia arvoja, jos 
markkinoille tulee uusia biopolttoaineiden 
raaka-aineita; tarkastelemalla uudelleen 
luokkia, joihin kuuluvien biopolttoaineiden 
epäsuorasta maankäytön muutoksesta 
aiheutuviksi päästöiksi katsotaan nolla; ja 
kehittämällä tekijöitä muiden kuin 
ruokakasvien selluloosasta ja 
lignoselluloosasta tuotetuille raaka-aineille, 
edellyttäen että delegoiduilla säädöksillä 
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tuetaan innovatiivisten teknologioiden 
tutkimusta ja kehittämistä ottaen 
huomioon tarve vahvistaa 
dieselpolttoaineiden toimitusvarmuutta, 
sillä sitä käytetään suurimmassa osassa 
Euroopan autokannasta.

Or. fr

Perustelu

Jotta ei luotaisi epävarmuutta, joka vähentäisi halukkuutta tehdä investointeja, toimenpiteillä 
pyritään kannustamaan jäsenvaltioissa tehtävää tutkimus- ja kehitystyötä ja täyttämään 
markkinoiden tarpeita Euroopan autokannan erityispiirteet huomioon ottaen.

Tarkistus 282
Sophie Auconie

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 kohta – a alakohta
Direktiivi 98/70/EY
7 d artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Komissiolle siirretään valta antaa 
delegoituja säädöksiä 10 a artiklan 
mukaisesti liitteen V mukauttamisesta 
tieteen ja tekniikan kehitykseen muun 
muassa tarkistamalla ehdotettuja 
viljelykasviryhmien epäsuoran maankäytön 
muutoksen arvoja; ottamalla käyttöön 
uusia arvoja muilla jaottelutasoilla; 
lisäämällä tarvittaessa uusia arvoja, jos 
markkinoille tulee uusia biopolttoaineiden 
raaka-aineita; tarkastelemalla uudelleen 
luokkia, joihin kuuluvien biopolttoaineiden 
epäsuorasta maankäytön muutoksesta 
aiheutuviksi päästöiksi katsotaan nolla; ja 
kehittämällä tekijöitä muiden kuin 
ruokakasvien selluloosasta ja 
lignoselluloosasta tuotetuille raaka-aineille.

6. Komissiolle siirretään valta antaa 
delegoituja säädöksiä 10 a artiklan 
mukaisesti liitteen V mukauttamisesta 
tieteen ja tekniikan kehitykseen muun 
muassa tarkistamalla ehdotettuja 
viljelykasviryhmien epäsuoran maankäytön 
muutoksen arvoja; ottamalla käyttöön 
uusia arvoja muilla jaottelutasoilla; 
lisäämällä tarvittaessa uusia arvoja, jos 
markkinoille tulee uusia biopolttoaineiden 
raaka-aineita; tarkastelemalla uudelleen 
luokkia, joihin kuuluvien biopolttoaineiden 
epäsuorasta maankäytön muutoksesta 
aiheutuviksi päästöiksi katsotaan nolla; ja 
kehittämällä tekijöitä muiden kuin 
ruokakasvien selluloosasta ja 
lignoselluloosasta tuotetuille raaka-aineille.
Mikäli mahdollista, näillä delegoiduilla 
säädöksillä edistetään innovatiivisten ja 
tehokkaiden teknologioiden kehittämistä 
ympäristöhaasteisiin vastaamiseksi.
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Or. fr

Tarkistus 283
Kriton Arsenis, Nessa Childers, Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 kohta – a alakohta
Direktiivi 98/70/EY
7 d artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Jo tehtyjen investointien 
suojaamiseksi niiden laitosten osalta, 
jotka ovat olleet toiminnassa 1 päivänä 
heinäkuuta 2014 tai sitä ennen, tämän 
direktiivin liitteessä V tarkoitettuja 
epäsuorasta maankäytön muutoksesta 
aiheutuvia päästöjä ei oteta huomioon 
1 kohdan nojalla suoritetuissa 
laskelmissa, jotka koskevat viljakasveista 
ja muista paljon tärkkelystä sisältävistä 
kasveista, sokerikasveista ja öljykasveista 
ja muista maassa kasvavista 
energiakasveista valmistettujen 
biopolttoaineiden kokonaiskulutuksen 
osuutta 31 päivään joulukuuta 2017 asti.

Or. en

Tarkistus 284
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 kohta – b alakohta
Direktiivi 98/70/EY
7 d artikla – 7 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) Korvataan 7 kohdan ensimmäinen 
alakohta seuraavasti:

Poistetaan.
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”7. Komissiolle siirretään valta antaa 
delegoituja säädöksiä 10 a artiklan 
mukaisesti liitteen IV mukauttamisesta 
tieteen ja tekniikan kehitykseen muun 
muassa lisäämällä muita, samaa tai 
muuta raaka-ainetta käyttäviä 
biopolttoaineiden tuotantoketjuja 
koskevat arvot ja muuttamalla C osassa 
säädettyjä menetelmiä.”

Or. en

Tarkistus 285
Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 kohta – b alakohta
Direktiivi 98/70/EY
7 d artikla – 7 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) Korvataan 7 kohdan ensimmäinen 
alakohta seuraavasti:
”7. Komissiolle siirretään valta antaa 
delegoituja säädöksiä 10 a artiklan 
mukaisesti liitteen IV mukauttamisesta 
tieteen ja tekniikan kehitykseen muun 
muassa lisäämällä muita, samaa tai 
muuta raaka-ainetta käyttäviä 
biopolttoaineiden tuotantoketjuja 
koskevat arvot ja muuttamalla C osassa 
säädettyjä menetelmiä.”

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 286
Julie Girling

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 kohta – b alakohta
Direktiivi 98/70/EY
7 d artikla – 7 kohta – 1 alakohta



PE513.033v01-00 50/99 AM\937596FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

b) Korvataan 7 kohdan ensimmäinen 
alakohta seuraavasti:
”7. Komissiolle siirretään valta antaa 
delegoituja säädöksiä 10 a artiklan 
mukaisesti liitteen IV mukauttamisesta 
tieteen ja tekniikan kehitykseen muun 
muassa lisäämällä muita, samaa tai 
muuta raaka-ainetta käyttäviä 
biopolttoaineiden tuotantoketjuja 
koskevat arvot ja muuttamalla C osassa 
säädettyjä menetelmiä.”

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä 7 d artikla sisältää direktiivin olennaisia osia. Näin ollen ne eivät sisälly delegoitujen 
säädösten soveltamisalaan.

Tarkistus 287
Erik Bánki

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 kohta – b alakohta
Direktiivi 98/70/EY
7 d artikla – 7 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

”7. Komissiolle siirretään valta antaa 
delegoituja säädöksiä 10 a artiklan 
mukaisesti liitteen IV mukauttamisesta 
tieteen ja tekniikan kehitykseen muun 
muassa lisäämällä muita, samaa tai muuta 
raaka-ainetta käyttäviä biopolttoaineiden 
tuotantoketjuja koskevat arvot ja 
muuttamalla C osassa säädettyjä 
menetelmiä.”

”7. Komissiolle siirretään valta antaa 
delegoituja säädöksiä 10 a artiklan 
mukaisesti liitteen IV mukauttamisesta 
tieteen ja tekniikan kehitykseen muun 
muassa lisäämällä muita, samaa tai muuta 
raaka-ainetta käyttäviä biopolttoaineiden 
tuotantoketjuja koskevat arvot.”

Or. en
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Perustelu

Katso johdanto-osan 19 kappaleen ja 7 a artiklan 6 kohdan perustelu.

Tarkistus 288
Pilar Ayuso

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 kohta – c a alakohta (uusi)
Direktiivi 98/70/EY
7 d artikla – 8 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) Lisätään 8 a kohta seuraavasti:
”8 a. Komissiolle siirretään valta antaa 
delegoituja säädöksiä 10 a artiklan 
mukaisesti niiden yksityiskohtaisten 
määritelmien, myös teknisten 
määritelmien, vahvistamisesta, joita 
edellytetään liitteen IV C osan 9 kohdassa 
esitettyjen luokkien osalta."

Or. es

Tarkistus 289
Pilar Ayuso

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 kohta – c b alakohta (uusi)
Direktiivi 98/70/EY
7 d artikla – 8 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c b) Lisätään 8 b kohta seuraavasti:
”8 b. Komissio esittää viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2015 
lainsäädäntöehdotuksen sisällyttääkseen 
direktiiviin lisää epäsuoria maankäytön 
muutoksia lieventäviä toimenpiteitä, 
kuten sivutuotteiden käyttö, lisääntynyt 
tuotto, valmistustehokkuus sekä 
viljelykasvien tuotanto käyttämättömällä 
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maalla, samankaltaisena hyvityksenä 
kuin jo on esitetty liitteen IV C osan 
8 kohdassa esitetyin edellytyksin saadun 
biomassan osalta.”

Or. es

Tarkistus 290
Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 98/70/EY
8 a artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Muutetaan 8 a artiklan 3 kohta 
seuraavasti:

Poistetaan.

”3. Komissiolle siirretään valta antaa 
delegoituja säädöksiä 10 a artiklan 
mukaisesti edellä 2 kohdassa tarkoitetun 
polttoaineen MMT-pitoisuutta koskevan 
rajan tarkistamiseksi. Tarkistus tehdään 1 
kohdassa tarkoitetulla testimenetelmällä 
tehdyn arvioinnin tulosten perusteella. 
Pitoisuusraja voidaan laskea nollaan, jos 
se on riskienarvioinnin nojalla 
perusteltua. Pitoisuusrajaa ei voida 
nostaa, ellei se ole riskienarvioinnin 
nojalla perusteltua.”

Or. fr

Tarkistus 291
Pilar Ayuso

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 a kohta (uusi)
Direktiivi 98/70/EY
9 artikla – 2 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

5 a. Lisätään 9 artiklaan 2 a kohta 
seuraavasti:
”2 a. Komission on seurattava 
biopolttoaineiden suorituskykyä koko 
Euroopan unionissa koettujen 
kausittaisten olosuhteiden mukaisesti, 
jotta voidaan varmistaa, että ajoneuvoissa 
käytettävien biopolttoaineiden laatu ei 
johda saastuttavien päästöjen, 
hiilidioksidin ja ajoneuvon yleisen 
suorituskyvyn huononemiseen.
Komissiolle siirretään tarvittaessa valtaa 
antaa delegoituja säädöksiä 10 a artiklan 
mukaisesti mukautumisesta tämän 
direktiiviin liitteessä I tai II tarkoitettuun 
tekniseen ja tieteelliseen kehitykseen 
erityisparametrien, testirajojen ja 
testausmenetelmien ottamiseksi 
käyttöön.”

Or. en

Perustelu

On asianmukaista tarkistaa tavanomaisten biopolttoaineiden vaatimukset, jotta kuluttajille 
voidaan taata laadukkaat tuotteet. Tarvittaessa direktiiviin 98/70/EY pitäisi laatia 
huomattavia parametrejä laadukkaan biopolttoaineen takaamiseksi.

Tarkistus 292
Cristian Silviu Buşoi

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

Komission teksti Tarkistus

5 a. Lisätään 9 artiklaan 2 a kohta 
seuraavasti:
”2 a. Komission on seurattava 
biopolttoaineiden suorituskykyä koko 
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Euroopan unionissa koettujen 
kausittaisten olosuhteiden mukaisesti, 
jotta voidaan varmistaa, että ajoneuvoissa 
käytettävien biopolttoaineiden laatu ei 
johda saastuttavien päästöjen, 
hiilidioksidin ja ajoneuvon yleisen 
suorituskyvyn huononemiseen. 
Komissiolle siirretään tarvittaessa valtaa 
antaa delegoituja säädöksiä 10 a artiklan 
mukaisesti mukautumisesta tämän 
direktiiviin liitteessä I tai II tarkoitettuun 
tekniseen ja tieteelliseen kehitykseen 
erityisparametrien, testirajojen ja 
testausmenetelmien ottamiseksi 
käyttöön.”

Or. en

Perustelu

Tavanomaisia biopolttoaineita koskevat vaatimukset olisi tarkastettava, jotta voidaan taata 
laadukkaiden tuotteiden saatavuus kuluttajille. Tarvittaessa direktiiviin 98/70/EY pitäisi 
laatia parametrejä laadukkaan biopolttoaineen takaamiseksi.

Tarkistus 293
Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 6 kohta
Direktiivi 98/70/EY
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Korvataan 10 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:

Poistetaan.

”1. Komissiolle siirretään valta antaa 
delegoituja säädöksiä 10 a artiklan 
mukaisesti liitteissä I, II ja III 
tarkoitettujen sallittujen analyyttisten 
menetelmien mukauttamiseksi tieteen ja 
tekniikan kehitykseen.”

Or. fr
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Tarkistus 294
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 6 kohta
Direktiivi 98/70/EY
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissiolle siirretään valta antaa 
delegoituja säädöksiä 10 a artiklan 
mukaisesti liitteissä I, II ja III tarkoitettujen 
sallittujen analyyttisten menetelmien 
mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan 
kehitykseen.”

1. Komissiolle siirretään valta antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä 10 a artiklan 
mukaisesti liitteissä I, II ja III tarkoitettujen 
sallittujen analyyttisten menetelmien 
mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan 
kehitykseen.”

Or. en

Tarkistus 295
Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 98/70/EY
10 a artikla

Komission teksti Tarkistus

7. Lisätään 10 a artikla seuraavasti: Poistetaan.
”10 a artikla
Siirretyn säädösvallan käyttäminen
1. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä tässä artiklassa 
säädetyin edellytyksin.
2. Tämän direktiivin 7 a artiklan 5 
kohdassa, 7 b artiklan 3 kohdan toisessa 
alakohdassa, 7 d artiklan 5 kohdassa, 7 d
artiklan 6 kohdassa, 7 d artiklan 7 
kohdassa, 8 a artiklan 3 kohdassa ja 10 
artiklan 1 kohdassa tarkoitettu vallan 
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siirto komissiolle tapahtuu 
määräämättömäksi ajaksi tämän 
direktiivin voimaantulopäivästä.
3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 7 a artiklan 
5 kohdassa, 7 b artiklan 3 kohdan toisessa 
alakohdassa, 7 d artiklan 5 kohdassa, 
7 d artiklan 6 kohdassa, 7 d artiklan 7 
kohdassa, 8 a artiklan 3 kohdassa ja 10 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, 
tai jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.
4. Heti kun komissio on antanut 
delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 
tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.
5. Edellä olevan 7 a artiklan 5 kohdan, 7 
b artiklan 3 kohdan toisen alakohdan, 
7 d artiklan 5 kohdan, 7 d artiklan 6 
kohdan, 7 d artiklan 7 kohdan, 8 a 
artiklan 3 kohdan ja 10 artiklan 1 kohdan 
nojalla annettu delegoitu säädös tulee 
voimaan ainoastaan, jos Euroopan 
parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.”

Or. fr
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Tarkistus 296
Julie Girling

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 98/70/EY
10 a artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tämän direktiivin 7 a artiklan 5 
kohdassa, 7 b artiklan 3 kohdan toisessa 
alakohdassa, 7 d artiklan 5 kohdassa, 7 d 
artiklan 6 kohdassa, 7 d artiklan 7 
kohdassa, 8 a artiklan 3 kohdassa ja 10 
artiklan 1 kohdassa tarkoitettu vallan siirto 
komissiolle tapahtuu määräämättömäksi 
ajaksi tämän direktiivin
voimaantulopäivästä.

2. Tämän direktiivin 7 a artiklan 5 
kohdassa, 7 b artiklan 3 kohdan toisessa 
alakohdassa, 7 d artiklan 5 kohdassa, 7 d 
artiklan 7 kohdassa, 8 a artiklan 3 kohdassa 
ja 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu vallan 
siirto komissiolle tapahtuu viideksi 
vuodeksi [tämän 
täytäntöönpanosäädöksen
voimaantulopäivästä]. Komissio laatii 
siirrettyä säädösvaltaa koskevan 
kertomuksen viimeistään yhdeksän 
kuukautta ennen viiden vuoden pituisen 
kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa 
jatketaan ilman eri toimenpiteitä 
samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 
parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista 
jatkamista viimeistään kolme kuukautta 
ennen kunkin kauden päättymistä.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on yhdenmukainen Euroopan parlamentin delegoituja säädöksiä koskevan 
vakioilmaisun kanssa.

Tarkistus 297
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 98/70/EY
10 a artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Tämän direktiivin 7 a artiklan 5 
kohdassa, 7 b artiklan 3 kohdan toisessa 
alakohdassa, 7 d artiklan 5 kohdassa, 7 d 
artiklan 6 kohdassa, 7 d artiklan 7 
kohdassa, 8 a artiklan 3 kohdassa ja 10 
artiklan 1 kohdassa tarkoitettu vallan siirto 
komissiolle tapahtuu määräämättömäksi 
ajaksi tämän direktiivin 
voimaantulopäivästä.

2. Tämän direktiivin 7 a artiklan 
5 kohdassa, 7 b artiklan 3 kohdan toisessa 
alakohdassa, 7 d artiklan 5 kohdassa, 
8 a artiklan 3 kohdassa ja 10 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettu vallan siirto 
komissiolle tapahtuu määräämättömäksi 
ajaksi tämän direktiivin 
voimaantulopäivästä.

Or. en

Tarkistus 298
Pilar Ayuso

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 98/70/EY
10 a artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tämän direktiivin 7 a artiklan 5 
kohdassa, 7 b artiklan 3 kohdan toisessa 
alakohdassa, 7 d artiklan 5 kohdassa, 7 d 
artiklan 6 kohdassa, 7 d artiklan 
7 kohdassa, 8 a artiklan 3 kohdassa ja 10 
artiklan 1 kohdassa tarkoitettu vallan siirto 
komissiolle tapahtuu määräämättömäksi 
ajaksi tämän direktiivin 
voimaantulopäivästä.

2. Tämän direktiivin 7 a artiklan 
5 kohdassa, 7 b artiklan 3 kohdan toisessa 
alakohdassa, 7 d artiklan 5 kohdassa, 7 d 
artiklan 7 kohdassa, 7 d artiklan 
8 kohdassa, 8 a artiklan 3 kohdassa ja 
10 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu vallan 
siirto komissiolle tapahtuu 
määräämättömäksi ajaksi tämän direktiivin 
voimaantulopäivästä.

Or. es

Tarkistus 299
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 98/70/EY
10 a artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Tämän direktiivin 7 a artiklan 5 
kohdassa, 7 b artiklan 3 kohdan toisessa 
alakohdassa, 7 d artiklan 5 kohdassa, 7 d 
artiklan 6 kohdassa, 7 d artiklan 7 
kohdassa, 8 a artiklan 3 kohdassa ja 10 
artiklan 1 kohdassa tarkoitettu vallan siirto 
komissiolle tapahtuu määräämättömäksi 
ajaksi tämän direktiivin 
voimaantulopäivästä.

2. Tämän direktiivin 7 a artiklan 5 
kohdassa, 7 b artiklan 3 kohdan toisessa 
alakohdassa, 7 d artiklan 1 a kohdassa, 7 d 
artiklan 5 kohdassa, 7 d artiklan 6 
kohdassa, 7 d artiklan 7 kohdassa, 8 a 
artiklan 3 kohdassa ja 10 artiklan 1 
kohdassa tarkoitettu vallan siirto 
komissiolle tapahtuu määräämättömäksi 
ajaksi tämän direktiivin 
voimaantulopäivästä.

Or. en

Tarkistus 300
Pilar Ayuso

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 98/70/EY
10 a artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 7 a artiklan 5 
kohdassa, 7 b artiklan 3 kohdan toisessa 
alakohdassa, 7 d artiklan 5 kohdassa, 
7 d artiklan 6 kohdassa, 7 d artiklan 
7 kohdassa, 8 a artiklan 3 kohdassa ja 
10 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 7 a artiklan 
5 kohdassa, 7 b artiklan 3 kohdan toisessa 
alakohdassa, 7 d artiklan 5 kohdassa, 
7 d artiklan 7 kohdassa, 7 d artiklan 
8 kohdassa, 8 a artiklan 3 kohdassa ja 
10 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

Or. es
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Tarkistus 301
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 98/70/EY
10 a artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 7 a artiklan 
5 kohdassa, 7 b artiklan 3 kohdan toisessa 
alakohdassa, 7 d artiklan 5 kohdassa, 
7 d artiklan 6 kohdassa, 7 d artiklan 7 
kohdassa, 8 a artiklan 3 kohdassa ja 10 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 7 a artiklan 
5 kohdassa, 7 b artiklan 3 kohdan toisessa 
alakohdassa, 7 d artiklan 5 kohdassa, 
8 a artiklan 3 kohdassa ja 10 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

Or. en

Tarkistus 302
Julie Girling

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 98/70/EY
10 a artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 7 a artiklan 
5 kohdassa, 7 b artiklan 3 kohdan toisessa 

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 7 a artiklan 
5 kohdassa, 7 b artiklan 3 kohdan toisessa 
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alakohdassa, 7 d artiklan 5 kohdassa, 
7 d artiklan 6 kohdassa, 7 d artiklan 7 
kohdassa, 8 a artiklan 3 kohdassa ja 10 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

alakohdassa, 7 d artiklan 5 kohdassa, 
7 d artiklan 8 a kohdassa, 8 a artiklan 
3 kohdassa ja 10 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

Or. en

Tarkistus 303
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 98/70/EY
10 a artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 7 a artiklan 
5 kohdassa, 7 b artiklan 3 kohdan toisessa 
alakohdassa, 7 d artiklan 5 kohdassa, 
7 d artiklan 6 kohdassa, 7 d artiklan 7 
kohdassa, 8 a artiklan 3 kohdassa ja 10 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 7 a artiklan 5 
kohdassa, 7 b artiklan 3 kohdan toisessa 
alakohdassa, 7 d artiklan 1 a kohdassa, 7 d 
artiklan 5 kohdassa, 7 d artiklan 6 
kohdassa, 7 d artiklan 7 kohdassa, 8 a 
artiklan 3 kohdassa ja 10 artiklan 1 
kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

Or. en
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Tarkistus 304
Pilar Ayuso

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 98/70/EY
10 a artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä olevan 7 a artiklan 5 kohdan, 7 b 
artiklan 3 kohdan toisen alakohdan, 
7 d artiklan 5 kohdan, 7 d artiklan 
6 kohdan, 7 d artiklan 7 kohdan, 8 a 
artiklan 3 kohdan ja 10 artiklan 1 kohdan 
nojalla annettu delegoitu säädös tulee 
voimaan ainoastaan, jos Euroopan 
parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

5. Edellä olevan 7 a artiklan 5 kohdan, 
7 b artiklan 3 kohdan toisen alakohdan, 
7 d artiklan 5 kohdan, 7 d artiklan 
7 kohdan, 7 d artiklan 8 kohdan,
8 a artiklan 3 kohdan ja 10 artiklan 1 
kohdan nojalla annettu delegoitu säädös 
tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan 
parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

Or. es

Tarkistus 305
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 98/70/EY
10 a artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä olevan 7 a artiklan 5 kohdan, 7 b 
artiklan 3 kohdan toisen alakohdan, 

5. Edellä olevan 7 a artiklan 5 kohdan, 
7 b artiklan 3 kohdan toisen alakohdan, 



AM\937596FI.doc 63/99 PE513.033v01-00

FI

7 d artiklan 5 kohdan, 7 d artiklan 6 
kohdan, 7 d artiklan 7 kohdan, 8 a 
artiklan 3 kohdan ja 10 artiklan 1 kohdan 
nojalla annettu delegoitu säädös tulee 
voimaan ainoastaan, jos Euroopan 
parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

7 d artiklan 5 kohdan, 8 a artiklan 3 kohdan 
ja 10 artiklan 1 kohdan nojalla annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, 
jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei 
ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

Or. en

Tarkistus 306
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 98/70/EY
10 a artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä olevan 7 a artiklan 5 kohdan, 7 b 
artiklan 3 kohdan toisen alakohdan, 
7 d artiklan 5 kohdan, 7 d artiklan 6 
kohdan, 7 d artiklan 7 kohdan, 8 a artiklan 
3 kohdan ja 10 artiklan 1 kohdan nojalla 
annettu delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole kahden kuukauden 
kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on 
annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai 
jos sekä Euroopan parlamentti että 
neuvosto ovat ennen mainitun määräajan 
päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että 
ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan 
parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä 

5. Edellä olevan 7 a artiklan 5 kohdan, 7 b 
artiklan 3 kohdan toisen alakohdan, 7 d 
artiklan 1 a kohdan, 7 d artiklan 5 kohdan, 
7 d artiklan 6 kohdan, 7 d artiklan 7 
kohdan, 8 a artiklan 3 kohdan ja 10 artiklan
1 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös 
tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan 
parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
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määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella. jatketaan kahdella kuukaudella.

Or. en

Tarkistus 307
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – -1 kohta (uusi)
Direktiivi 2009/28/EY1 artikla

Komission teksti Tarkistus

-1. Korvataan 1 artikla seuraavasti:
”Tällä direktiivillä luodaan yhteiset 
puitteet uusiutuvista lähteistä peräisin 
olevan energian edistämiselle. Siinä 
asetetaan sitovat kansalliset tavoitteet, 
jotka koskevat uusiutuvista lähteistä 
peräisin olevan energian kokonaisosuutta 
energian kokonaisloppukulutuksesta […]. 
Direktiivi sisältää säännöt jäsenvaltioiden 
välisistä tilastollisista siirroista, 
jäsenvaltioiden välisistä sekä 
jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden 
välisistä yhteishankkeista, 
alkuperätakuista, hallinnollisista 
menettelyistä, tiedottamisesta ja 
koulutuksesta sekä uusiutuvista lähteistä 
peräisin olevan energian pääsystä 
sähköverkkoon. Lisäksi siinä vahvistetaan 
kestävyyskriteerit biopolttoaineille ja 
bionesteille.”

Or. it

Tarkistus 308
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – -1 kohta (uusi)
Direktiivi 2009/28/EY
2 artikla – e alakohta
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Komission teksti Tarkistus

-1. Korvataan 2 artiklan e alakohta 
seuraavasti:
”e) ’biomassalla’ tarkoitetaan 
maataloudesta (sekä kasvi- että 
eläinperäiset aineet mukaan lukien), 
metsätaloudesta ja niihin liittyviltä 
tuotannonaloilta, myös kalastuksesta ja 
vesiviljelystä, peräisin olevien biologista 
alkuperää olevien tuotteiden, jätteiden ja 
tähteiden biohajoavaa osaa sekä 
teollisuus- ja yhdyskuntajätteiden 
biohajoavaa osaa lukuun ottamatta 
metsätalouden ja muiden puualojen 
osuuksia, jotka ovat teollisesti ja 
taloudellisesti uudelleenkäytettäviä tai 
kierrätettäviä teolliseen lisäkäyttöön;”

Or. en

Tarkistus 309
Gaston Franco

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

Komission teksti Tarkistus

-1 a. Korvataan 2 artiklan k alakohta 
seuraavasti:
”k) ’tukijärjestelmällä’ tarkoitetaan 
jäsenvaltion tai jäsenvaltioiden ryhmän 
soveltamaa välinettä, järjestelmää tai 
mekanismia, joka edistää uusiutuvista 
lähteistä peräisin olevan energian käyttöä 
alentamalla tällaisen energian 
kustannuksia, korottamalla sen 
mahdollista myyntihintaa tai lisäämällä 
uusiutuvan energian velvoitteen avulla tai 
muulla tavalla tällaisen energian 
ostomääriä; Edellä mainittu sisältää 
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muun muassa investointituen, 
verovapaudet tai -helpotukset, 
veronpalautukset, uusiutuvan energian 
velvoitteen tukijärjestelmät kuten ne, 
joissa käytetään vihreitä sertifikaatteja, 
sekä syöttötariffimaksujen ja 
lisähintamaksujen kaltaiset suorat 
hintatukijärjestelmät. tukijärjestelmien ei 
pidä aiheuttaa vääristymiä muiden samaa 
raaka-ainetta perinteisesti käyttävien 
teollisuudenalojen raaka-
ainemarkkinoilla.”

Or. fr

Tarkistus 310
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Komission teksti Tarkistus

-1 a. Muutetaan 2 artiklan k alakohta 
seuraavasti:
”k) ’tukijärjestelmällä’ tarkoitetaan 
jäsenvaltion tai tiettyjen jäsenvaltioiden 
käyttämää välinettä, järjestelmää tai 
mekanismia, joka edistää uusiutuvista 
lähteistä peräisin olevan energian käyttöä 
alentamalla tällaisen energian 
kustannuksia, korottamalla sen 
mahdollista myyntihintaa tai lisäämällä 
tällaisen energian ostomääriä uusiutuvan 
energian velvoitteen avulla tai muulla 
tavalla. Edellä mainittu sisältää muun 
muassa investointituen, verovapaudet tai 
-helpotukset, veronpalautukset, 
uusiutuvan energian velvoitteen 
tukijärjestelmät kuten ne, joissa käytetään 
vihreitä sertifikaatteja, sekä 
syöttötariffimaksujen ja 
lisähintamaksujen kaltaiset suorat
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hintatukijärjestelmät; tukijärjestelmät 
eivät saa vääristää raaka-ainehintoja 
koskevia markkinoiden vääristymiä 
muilla teollisuudenaloilla, joilla käytetään 
perinteisesti samoja raaka-aineita;”

Or. en

Tarkistus 311
Erik Bánki

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

Komission teksti Tarkistus

1 a. Lisätään 2 artiklaan alakohta 
seuraavasti:
”p a) ’biomassalla, joka ei aiheuta 
epäsuoraa maankäytön muutosta’ 
tarkoitetaan biomassaa, joka täyttää 
yhden liitteessä VIII asetetuista 
vaatimuksista.”

Or. en

Tarkistus 312
Erik Bánki

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 b kohta (uusi)
Direktiivi 2009/28/EY
2 artikla – p b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Lisätään 2 artiklaan alakohta 
seuraavasti:
”p b) ’tavanomaisella biopolttoaineella’ 
tarkoitetaan kasviöljystä koostuvaa 
biopolttoainetta tai tärkkelyksestä 
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(jätteestä tai muusta kuin jätteestä), 
kasviöljystä (jätteestä tai muusta kuin 
jätteestä), eläinrasvoista (jätteestä tai 
muusta kuin jätteestä) tai sokerista 
tuotettua biopolttoainetta.”

Or. en

Tarkistus 313
Pilar Ayuso

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 a kohta (uusi)
Direktiivi 2009/28/EY
2 artikla – p a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Lisätään 2 artiklaan p a kohta (uusi) 
seuraavasti:
”p a) ’kehittyneillä biopolttoaineilla’ 
tarkoitetaan sellaisista raaka-aineista 
tuotettuja biopolttoaineita, jotka eivät 
kilpaile elintarvike- ja rehutuotantoon 
tarkoitettujen viljelykasvien kanssa. 
Liitteessä IX on kehittyneiden 
biopolttoaineiden luettelo, joka ei ole 
tyhjentävä. Komissiolle siirretään valta 
antaa delegoituja säädöksiä 25 b artiklan 
mukaisesti, jotta tämä luettelo voidaan 
mukauttaa tieteen ja tekniikan 
kehitykseen.”

Or. es
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Tarkistus 314
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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

Komission teksti Tarkistus

1. Lisätään 2 artiklaan uusi alakohta 
seuraavasti:
”p a) ’kehittyneillä biopolttoaineilla’ 
tarkoitetaan biologista ainetta, jonka 
merkitykselliseen vaihtoehtoiseen 
käyttöön liittyy huomattavia metaani- tai 
typpioksidipäästöjä ilman, että luodaan 
liitteen IX määritelmän mukaisesti 
hyödynnettävissä olevaa energiaa. 
Siirretään komissiolle valta antaa 
25 b artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla pyritään mukauttamaan 
tätä luetteloa tieteen ja tekniikan 
kehitykseen.”

Or. sv

Tarkistus 315
Erik Bánki

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 c kohta (uusi)
Direktiivi 2009/28/EY
2 artikla – p c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 c. Lisätään 2 artiklaan alakohta 
seuraavasti:
”p c) ’kehittyneellä biopolttoaineella’ 
tarkoitetaan polttoainetta, johon 
tavallisesti viitataan ’toisen sukupolven’ 
tai ’kolmannen sukupolven’ 
biopolttoaineena ja joka ei sisällä 
tavanomaisia biopolttoaineita. 
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Tavanomaisissa viljelykasveissa tai 
tavanomaisista biopolttoaineprosesseista 
tuotetuissa sivutuotteissa olevista 
selluloosaraaka-aineista valmistettu 
biopolttoaine on kehittynyttä 
biopolttoainetta.”

Or. en

Tarkistus 316
Chris Davies

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

Komission teksti Tarkistus

1 a. Lisätään 2 artiklaan uusi j kohta 
seuraavasti:
”p a) ’vähähiilisillä polttoaineilla’ 
tarkoitetaan polttoaineita, joiden 
elinkaarenaikaiset 
kasvihuonekaasupäästöt ovat vähintään 
50 prosenttia vähemmän verrattuna 
polttoaineiden vertailutasoon, joka 
perustuu fossiilisten polttoaineiden 
energiayksikköä kohti laskettuihin 
elinkaarenaikaisiin 
kasvihuonekaasupäästöihin vuonna 
2010.” 

Or. en

Perustelu

On tärkeää kannustaa vähähiilisten polttoaineiden kysyntää ja myynninedistämistä.

Tarkistus 317
Bas Eickhout

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

Komission teksti Tarkistus

1 a. Lisätään 2 artiklaan alakohta 
seuraavasti:
”p a) ’hiilidioksidin talteenotolla ja 
hyödyntämisellä (CCU) liikenteessä’ 
tarkoitetaan prosessia, jossa otetaan 
talteen hiiltä (CO/CO2) runsaasti 
sisältävien jätteiden ja jäämien 
kaasuvirtoja uusiutumattomista 
energialähteistä ja muunnetaan ne 
liikennealalla käytettäviksi 
polttoaineiksi;”

Or. en

Tarkistus 318
Sari Essayah, Riikka Pakarinen

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

Komission teksti Tarkistus

1 a. Lisätään 2 artiklaan alakohta 
seuraavasti:
”p a) ’käsittelyjätteillä’ tarkoitetaan 
ainetta, joka ei ole lopputuote, joka 
tuotantoprosessissa pyritään suoraan 
tuottamaan. Se ei ole tuotannon 
ensisijainen tavoite, eikä prosessia ole 
tarkoituksella muutettu sen 
tuottamiseksi.”

Or. en

Perustelu

Jätteistä on Euroopassa monia erilaisia tulkintoja. Selvyyden vuoksi olisi sisällytettävä selkeä 
määritelmä. Tämä määritelmä annettiin komission tiedonannossa EU:n biopolttoaineiden ja 
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bionesteiden kestävyysjärjestelmän täytäntöönpanosta käytännössä sekä biopolttoaineiden 
laskentasäännöistä (2010/C 160/2).

Tarkistus 319
Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – a alakohta
Direktiivi 2009/28/EY
3 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

a) Korvataan otsikko seuraavasti: Poistetaan.
”Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian käyttöä koskevat pakolliset 
kansalliset tavoitteet ja toimenpiteet”

Or. fr

Tarkistus 320
Britta Reimers

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – b alakohta
Direktiivi 2009/28/EY
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) Lisätään 1 kohtaan toinen alakohta 
seuraavasti:

Poistetaan.

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

Tarkistus 321
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – b alakohta
Direktiivi 2009/28/EY
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) Lisätään 1 kohtaan toinen alakohta 
seuraavasti:

Poistetaan.

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

Or. it

Tarkistus 322
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – b alakohta
Direktiivi 2009/28/EY
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) Lisätään 1 kohtaan toinen alakohta 
seuraavasti:

Poistetaan.

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

Or. en

Tarkistus 323
Pilar Ayuso

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – b alakohta
Direktiivi 2009/28/EY
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) Lisätään 1 kohtaan toinen alakohta 
seuraavasti:

Poistetaan.

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

Or. es

Tarkistus 324
Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – b alakohta
Direktiivi 2009/28/EY
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) Lisätään 1 kohtaan toinen alakohta 
seuraavasti:

Poistetaan.

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

Or. fr

Tarkistus 325
Christa Klaß

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – b alakohta
Direktiivi 2009/28/EY
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) Lisätään 1 kohtaan toinen alakohta 
seuraavasti:

Poistetaan.

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

Or. de
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Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi toissijaisuusperiaatteen mukaisesti voitava päättää, mitkä toimenpiteet 
ovat tarpeen uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käyttöä koskevien pakollisten 
kansallisten kokonaistavoitteiden saavuttamiseksi.

Tarkistus 326
Horst Schnellhardt

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – b alakohta
Direktiivi 2009/28/EY
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) Lisätään 1 kohtaan toinen alakohta 
seuraavasti:

Poistetaan.

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

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 327
Julie Girling

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – b alakohta
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Direktiivi 2009/28/EY
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun 
tavoitteen täyttämiseksi sekä 
tavanomaisten että kehittyneiden
biopolttoaineiden että liitteessä IX 
esitetyistä raaka-aineista tuotettujen 
bionesteiden suurin yhteenlaskettu osuus 
saa olla enintään yhtä suuri kuin 3 artiklan 
4 kohdan d alakohdassa määriteltyä 
suurinta osuutta vastaava energiamäärä.

Or. en

Perustelu

Olisi harkittava yhteistä tavoitetta sekä tavanomaisille että kehittyneille biopolttoaineille.

Tarkistus 328
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – b alakohta
Direktiivi 2009/28/EY
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

”Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun 
tavoitteen täyttämiseksi öljykasveista 
tuotettujen biopolttoaineiden ja 
bionesteiden suurin yhteenlaskettu osuus 
saa olla enintään yhtä suuri kuin 3 artiklan 
4 kohdan d alakohdassa määriteltyä 
suurinta osuutta vastaava energiamäärä.”

Or. sv
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Tarkistus 329
Bas Eickhout, Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – b alakohta
Direktiivi 2009/28/EY
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun 
tavoitteen täyttämiseksi viljakasveista ja 
muista paljon tärkkelystä sisältävistä 
viljelykasveista, sokerikasveista,
öljykasveista ja energiakasveista 
tuotettujen biopolttoaineiden ja 
bionesteiden suurin yhteenlaskettu osuus 
on riippuvainen maaperästä, jota 
hoidetaan siten, että lisätään sen yleistä 
kapasiteettia toimia hiilinieluna ja 
vaalitaan maan hedelmällisyyttä, 
tuotetuista raaka-aineista sekä saa olla 
enintään yhtä suuri kuin 3 artiklan 
4 kohdassa määriteltyä suurinta osuutta 
vastaava energiamäärä.

Or. en

Tarkistus 330
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – b alakohta
Direktiivi 2009/28/EY
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 331
Paolo Bartolozzi

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

Komission teksti Tarkistus

b a) Lisätään 1 kohtaan alakohta 
seuraavasti:
”Vuonna 2020 vähintään 3 prosenttia 
liikenteen energian loppukulutuksesta on 
täytettävä kehittyneillä biopolttoaineilla. 
Vuonna 2025 vähintään 5 prosenttia 
liikenteen energian loppukulutuksesta on 
täytettävä kehittyneillä biopolttoaineilla”.

Or. en

Tarkistus 332
Bas Eickhout, Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – c alakohta – -i alakohta (uusi)
Direktiivi 2009/28/EY
3 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

-i) Korvataan ensimmäinen alakohta 
seuraavasti:
”4. Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, 
että kehittyneistä liikenteen 
energialähteistä peräisin olevan energian 
osuus kaikissa liikennemuodoissa on 
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vuonna 2020 vähintään 3 prosenttia 
liikenteen energian loppukulutuksesta 
kyseisessä jäsenvaltiossa.”

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella korvataan liikenteen biopolttoaineiden 10 prosentin tavoite 3 prosentin 
tavoitteella kehittyneille liikenteen energialähteille eli kehittyneille biopolttoaineille ja 
hiilidioksidin talteenotolle ja hyödyntämiselle liikenteessä (esim. käyttämällä väistämättömiä 
teollisuusjätekaasuja mikrobikäymisprosessissa neste- tai kaasupolttoaineiden tuottamiseksi). 
Moninkertainen laskenta huomioon ottaen siinä on samanlainen määrällinen tavoite kuin 
komission ehdotuksessa, eikä maalla kasvavia kasveja tarvitse käyttää.

Tarkistus 333
Sophie Auconie

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – c alakohta – -i alakohta (uusi)
Direktiivi 2009/28/EY
3 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

-i) Korvataan ensimmäinen alakohta 
seuraavasti:
”4. Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, 
että uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian osuus kaikissa 
liikennemuodoissa on vuonna 2020 
vähintään 8 prosenttia liikenteen 
energian loppukulutuksesta kyseisessä 
jäsenvaltiossa.”

Or. fr

Tarkistus 334
Anne Delvaux

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – c alakohta – -i alakohta (uusi)
Direktiivi 2009/28/EY
3 artikla – 4 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

-i) Korvataan 1 alakohta seuraavasti:
”4. Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, 
että uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian osuus kaikissa 
liikennemuodoissa on vuonna 2020 
vähintään 10 prosenttia liikenteen 
energian loppukulutuksesta kyseisessä 
jäsenvaltiossa. Jäsenvaltio voi poiketa 
tästä tavoitteesta, jos seuraavat ehdot 
täyttyvät:
- jäsenvaltio saavuttaa 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitetut tavoitteet;
– energian kokonaiskulutus jäsenvaltion 
liikennealalla ei ylitä uusiutuvia 
energialähteitä koskevassa kansallisessa 
toimintasuunnitelmassa esitettyjä 
osuuksia;
– jäsenvaltio osoittaa, että se pystyy tämän 
poikkeuksen avulla saavuttamaan 1 ja 
2 kohdassa vahvistetut tavoitteet 
halvemmalla, ja sitoutuu siksi yrittämään 
ylittää nämä tavoitteet”

Or. en

Perustelu

Liikenteen uusiutuvia energialähteitä koskevalla kymmenen prosentin tavoitteella voi olla 
vääristäviä vaikutuksia (esimerkiksi sellaisten maatalousperäisten polttoaineiden ylitarjonta, 
jotka kilpailevat elintarvikkeiden kanssa). On hyödyllistä antaa jäsenvaltioiden saavuttaa 
tavoitteensa vaihtoehtoisella tavalla.

Tarkistus 335
Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – c alakohta – -i alakohta (uusi)
Direktiivi 2009/28/EY
3 artikla – 4 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

-i) Korvataan ensimmäinen alakohta 
seuraavasti:
”4. Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, 
että uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian osuus kaikissa 
liikennemuodoissa on vuonna 2020 
vähintään 10 prosenttia liikenteen 
energian loppukulutuksesta kyseisessä 
jäsenvaltiossa ja että uusiutuvista 
lähteistä peräisin olevan energian osuus 
bensiinissä on vuonna 2020 vähintään 
10 prosenttia energian loppukulutuksesta 
bensiinin osalta kyseisessä 
jäsenvaltiossa.”

Or. fr

Tarkistus 336
Pilar Ayuso

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – c alakohta – -i alakohta (uusi)
Direktiivi 2009/28/EY
3 artikla – 4 kohta – 1 a ja 1 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-i) Lisätään ensimmäisen alakohdan 
jälkeen alakohdat seuraavasti:
”Vuonna 2020 vähintään 2 prosenttia 
liikenteen energian loppukulutuksesta on 
täytettävä kehittyneillä biopolttoaineilla.
Vuonna 2025 vähintään 4 prosenttia 
liikenteen energian loppukulutuksesta on 
täytettävä kehittyneillä biopolttoaineilla.”

Or. es

Tarkistus 337
Sophie Auconie
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Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – c alakohta – -i alakohta (uusi)
Direktiivi 2009/28/EY
3 artikla – 4 kohta – 1 a ja 1 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-i) Lisätään ensimmäisen alakohdan 
jälkeen alakohdat seuraavasti:
”Vuonna 2020 vähintään 2 prosenttia 
liikenteen energian loppukulutuksesta on 
täytettävä kehittyneillä biopolttoaineilla.
Vuonna 2025 vähintään 4 prosenttia 
liikenteen energian loppukulutuksesta 
katetaan kehittyneistä biopolttoaineista 
tuotetulla energialla.”

Or. fr

Tarkistus 338
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – c alakohta
Direktiivi 2009/28/EY
3 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

c) Muutetaan 4 kohta seuraavasti: c) Poistetaan 4 kohta.

i) Lisätään b alakohdan loppuun virke 
seuraavasti:
”tätä alakohtaa sovelletaan rajoittamatta 
17 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 
3 artiklan 4 kohdan d alakohdan 
soveltamista;”
ii) Lisätään d alakohta seuraavasti:
”d) laskettaessa biopolttoaineiden osuutta 
osoittajassa viljakasveista ja muista paljon 
tärkkelystä sisältävistä viljelykasveista, 
sokerikasveista ja öljykasveista tuotetuista 
biopolttoaineista peräisin oleva energia 
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saa muodostaa enintään 5 prosenttia 
liikenteen energian loppukulutuksesta 
vuonna 2020, mikä vastaa vuoden 2011 
lopussa arvioitua osuutta.”
iii) Lisätään e alakohta seuraavasti:
”Osuuksiin sovelletaan seuraavia 
kertoimia:
i) liitteessä IX olevassa A osassa 
luetelluista raaka-aineista tuotetut 
biopolttoaineet otetaan huomioon 
nelinkertaisina energiasisältöönsä 
verrattuna; 
ii) liitteessä IX olevassa B osassa 
luetelluista raaka-aineista tuotetut 
biopolttoaineet otetaan huomioon 
kaksinkertaisina energiasisältöönsä 
verrattuna; 
iii) muuta kuin biologista alkuperää 
olevat uusiutuvat nestemäiset ja 
kaasumaiset polttoaineet otetaan 
huomioon nelinkertaisina 
energiasisältöönsä verrattuna.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei 
mitään raaka-aineita muuteta 
tarkoituksellisesti, jotta ne kuuluisivat 
edellä i–iii alakohdissa tarkoitettuihin 
luokkiin. 
Liitteessä IX olevaa raaka-aineiden 
luetteloa voidaan mukauttaa tieteen ja 
tekniikan kehitykseen, jotta voidaan 
varmistaa tässä direktiivissä säädettyjen 
laskentasääntöjen moitteeton 
täytäntöönpano. Komissiolle siirretään 
valta antaa delegoituja säädöksiä 25 b 
artiklan mukaisesti liitteessä IX olevan 
raaka-aineiden luettelon muuttamisesta.”

Or. it

Perustelu

Jotta ratkaistaan biopolttoaineiden kestävyyteen liittyvä perusongelma, sen syy on 
poistettava, eli on kumottava direktiivissä 2009/28/EY vahvistettu 10 prosentin pakollinen 
kiintiö. Lisäksi liikenteen alan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi on olemassa 
toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja, jotka aiheuttavat vähemmän ongelmia. Niihin kuuluvat 
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esimerkiksi ajoneuvojen energiatehokkuuden parantaminen tai joukkoliikenteen (erityisesti 
rautatieliikenteen) edistäminen.

Tarkistus 339
Pilar Ayuso

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – c alakohta – i alakohta
Direktiivi 2009/28/EY
3 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) Lisätään b alakohdan loppuun virke 
seuraavasti:

Poistetaan.

”tätä alakohtaa sovelletaan rajoittamatta 
17 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 
3 artiklan 4 kohdan d alakohdan 
soveltamista;”

Or. es

Tarkistus 340
Bas Eickhout

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

Komission teksti Tarkistus

i) Lisätään b alakohdan loppuun virke 
seuraavasti:

i) Korvataan b alakohta seuraavasti:

”tätä alakohtaa sovelletaan rajoittamatta 17 
artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 3 artiklan 
4 kohdan d alakohdan soveltamista;”

"(b) laskettaessa osoittajaa, jolla 
tarkoitetaan ensimmäisen alakohdan 
mukaisesti uusiutuvista lähteistä ja 
hiilidioksidin talteenotosta ja 
hyödyntämisestä peräisin olevan energian 
kulutusta liikenteessä, liitteessä IX 
eritellyistä raaka-aineista ja hiilidioksidin 
talteenotosta ja hyödyntämisestä saatavien 
liikenteen kehittyneiden uusiutuvien 
energialähteiden tyypit otetaan 
huomioon; tätä alakohtaa sovelletaan 
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rajoittamatta 17 artiklan 1 kohdan a 
alakohdan ja 3 artiklan 4 kohdan d 
alakohdan soveltamista;”

Or. en

Perustelu

Kehittyneillä biopolttoaineilla, uusiutuvalla sähköllä ja hiilidioksidin talteenotolla ja 
hyödyntämisellä liikenteessä (esimerkiksi käyttämällä väistämättömiä teollisuusjätekaasuja 
mikrobikäymisessä neste- tai kaasupolttoaineen tuottamiseksi) edistettäisiin liikenteen 
energialähteiden kolmen prosentin tavoitteen saavuttamista.

Tarkistus 341
Anne Delvaux

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – c alakohta – i a alakohta (uusi)
Direktiivi 2009/28/EY
3 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – c alakohta – toinen virke

Komission teksti Tarkistus

i a) Korvataan c kohdan toinen virke 
seuraavasti:
”Lisäksi laskettaessa sähkökäyttöisten 
ajoneuvojen (sekä maantieajoneuvojen 
että muiden) kuluttamaa uusiutuvista 
energialähteistä tuotetun sähkön määrää 
kulutuksen katsotaan olevan 
viisinkertainen uusiutuvista 
energialähteistä tuotetun sähkön 
energiasisältöön verrattuna.”

Or. en

Tarkistus 342
Dan Jørgensen, Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – c alakohta – i a alakohta (uusi)
Direktiivi 2009/28/EY
3 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – c alakohta – toinen virke
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Komission teksti Tarkistus

i a) Korvataan c alakohdan toinen virke 
seuraavasti:
”Lisäksi laskettaessa sähkökäyttöisten 
maantieajoneuvojen kuluttamaa 
uusiutuvista energialähteistä tuotetun 
sähkön määrää kulutuksen katsotaan 
olevan 5-kertainen uusiutuvista 
energialähteistä tuotetun sähkön 
energiasisältöön verrattuna.”

Or. en

Tarkistus 343
Bas Eickhout

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – c alakohta – i a alakohta (uusi)
Direktiivi 2009/28/EY
3 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – c alakohta – toinen virke

Komission teksti Tarkistus

i a) Korvataan c alakohdan toinen virke 
seuraavasti:
”Lisäksi laskettaessa sähkökäyttöisten 
maantieajoneuvojen kuluttamaa 
uusiutuvista energialähteistä tuotetun 
sähkön määrää kulutuksen katsotaan 
olevan 4-kertainen uusiutuvista 
energialähteistä tuotetun sähkön 
energiasisältöön verrattuna.”

Or. en

Tarkistus 344
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – c alakohta – i a alakohta (uusi)
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Direktiivi 2009/28/EY
3 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – c alakohta – toinen virke

Komission teksti Tarkistus

i a) Korvataan c alakohdan toinen virke 
seuraavasti:
Lisäksi laskettaessa sähkökäyttöisten 
maantieajoneuvojen ja sähköjunien 
kuluttamaa uusiutuvista energialähteistä 
tuotetun sähkön määrää kulutuksen 
katsotaan olevan 2,5-kertainen 
uusiutuvista energialähteistä tuotetun 
sähkön energiasisältöön verrattuna.

Or. en

Tarkistus 345
Pilar Ayuso

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. es

Tarkistus 346
Christa Klaß

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

Komission teksti Tarkistus

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

”d) laskettaessa biopolttoaineiden osuutta 
osoittajassa

i) jäljempänä 21 artiklan 2 kohdassa 
luetelluista raaka-aineista tuotetuista 
biopolttoaineista peräisin olevan energian 
on muodostettava vähintään 2 prosenttia
liikenteen energian kokonaiskulutuksesta 
vuonna 2020; ja
ii) ravintona käytettävistä viljelykasveista 
tuotetuista biopolttoaineista peräisin 
olevan energian on muodostettava 
vähintään 8 prosenttia energian 
kokonaiskulutuksesta.

Or. de

Perustelu

Kaksin- ja nelinkertainen huomioon ottaminen aiheuttaisi vääristymiä tärkeillä raaka-
ainemarkkinoilla, ja jäteraaka-aineiden nykyiset kierrätysmenetelmät syrjäytettäisiin 
markkinoilta. Tämä lisäisi jätteiden tuottamista ja edistäisi EU:hun suuntautuvaa 
maailmanlaajuista jäteturismia.

Tarkistus 347
Britta Reimers

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

Komission teksti Tarkistus

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

osoittajassa

i) liitteessä IX luetelluista raaka-aineista 
tuotetuista biopolttoaineista peräisin 
olevan energian on muodostettava 
vähintään 2 prosenttia liikenteen 
energian loppukulutuksesta vuonna 2020; 
ja
ii) ravintona käytettävistä viljelykasveista 
tuotetuista biopolttoaineista peräisin 
olevan energian on muodostettava 
vähintään 8 prosenttia [10 prosenttia] 
energian loppukulutuksesta.

Or. en

Tarkistus 348
Anja Weisgerber

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

Komission teksti Tarkistus

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

d) laskettaessa biopolttoaineiden osuutta 
osoittajassa

i) liitteessä IX luetelluista raaka-aineista
tuotetuista biopolttoaineista peräisin olevan 
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energian on muodostettava vähintään 
2 prosenttia liikenteen energian 
loppukulutuksesta vuonna 2020; ja
ii) ravintona käytettävistä viljelykasveista 
tuotetuista biopolttoaineista peräisin 
olevan energian on muodostettava 
vähintään 8 prosenttia energian 
loppukulutuksesta.

Or. de

Perustelu

Viiden prosentin rajan asettamisessa ensimmäisen sukupolven biopolttoaineille piilee vaara,
että direktiivissä 2009/28/EY asetettua tavoitetta, jonka mukaan uusiutuvista lähteistä 
tuotetun energian osuuden liikenteen energian loppukulutuksesta on vuoteen 2020 mennessä 
oltava vähintään 10 prosenttia, ei saavuteta. Kehittyneet biopolttoaineet ovat vielä 
kehitysvaiheessa, eivätkä ne saavuta tällä vuosikymmenellä markkinoiden edellyttämää tasoa. 
Erillinen säännös 2 prosentin osuudesta on tästä syystä tarpeen.

Tarkistus 349
Gaston Franco, Dominique Vlasto

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – c alakohta – -ii alakohta
Direktiivi 2009/28/EY
3 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

d) laskettaessa biopolttoaineiden osuutta 
osoittajassa (i) liitteessä IX olevassa 
A osassa ja liitteessä IX olevassa B-osassa 
luetelluista raaka-aineista tuotetun 
energian osuus on oltava vähintään
2 prosenttia liikenteen energian 
loppukulutuksesta vuonna 2020 ja (ii)
viljakasveista ja muista paljon tärkkelystä 
ja sokeria sisältävistä viljelykasveista 
tuotetuista biopolttoaineista peräisin olevan 
energian osuus bensiinissä on oltava 
8 prosenttia liikenteen energian 
loppukulutuksesta vuonna 2020.

Or. fr



PE513.033v01-00 92/99 AM\937596FI.doc

FI

Perustelu

On siis syytä kannustaa tutkimusta ja kehitystä kaikilla aloilla, joihin liittyy merkittävää 
potentiaalia, joko energiasisältöön perustuvan järjestelmän välityksellä tai asettamalla 
alatavoitteita, jotka koskevat biopolttoaineiden sekoittamista polttoaineisiin ja joilla taataan 
näkyvyys ja aktiivisuus toimijoille eri alojen kehitysasteesta riippuen.

Tarkistus 350
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Komission teksti Tarkistus

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

d) laskettaessa biopolttoaineiden osuutta 
osoittajassa kehittyneistä biopolttoaineista 
peräisin olevan energian osuuden on 
oltava vähintään 2 prosenttia liikenteen 
energian loppukulutuksesta vuonna 2020.

Or. en

Tarkistus 351
Erik Bánki

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

Komission teksti Tarkistus

d) laskettaessa biopolttoaineiden osuutta 
osoittajassa viljakasveista ja muista paljon 
tärkkelystä sisältävistä viljelykasveista, 
sokerikasveista ja öljykasveista tuotetuista 
biopolttoaineista peräisin oleva energia 
saa muodostaa enintään 5 prosenttia

d) laskettaessa biopolttoaineiden osuutta 
osoittajassa kehittyneistä biopolttoaineista 
peräisin olevan energian osuuden on 
oltava vähintään 2 prosenttia liikenteen 
energian loppukulutuksesta vuonna 2020.
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liikenteen energian loppukulutuksesta 
vuonna 2020, mikä vastaa vuoden 2011 
lopussa arvioitua osuutta.”

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. 
Kehittyneitä biopolttoaineita kehitetään edelleen, FAO:n tutkimusluonnoksen mukaan niitä ei 
saada täysin markkinoille vielä tällä vuosikymmenellä. Niiden markkinoille pääsyn 
takaamiseksi on tarpeen luoda erillinen kahden prosentin ryhmä.

Tarkistus 352
Paolo Bartolozzi

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

Komission teksti Tarkistus

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

d) laskettaessa biopolttoaineiden osuutta 
osoittajassa liitteessä IX olevassa A osassa 
luetelluista raaka-aineista tuotetuista 
biopolttoaineista peräisin olevan energian 
(kehittyneet biopolttoaineet) on 
muodostettava vähintään 3 prosenttia 
liikenteen energian loppukulutuksesta 
vuonna 2020, liitteessä IX olevassa 
B osassa luetelluista raaka-aineista 
tuotetut biopolttoaineet otetaan huomioon 
kaksinkertaisina energiasisältöönsä 
verrattuna.

Or. en

Tarkistus 353
Julie Girling



PE513.033v01-00 94/99 AM\937596FI.doc

FI

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

Komission teksti Tarkistus

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

d) laskettaessa biopolttoaineiden osuutta 
osoittajassa sekä tavanomaisista että 
kehittyneistä biopolttoaineista peräisin 
oleva energia saa muodostaa enintään 
8 prosenttia liikenteen energian 
loppukulutuksesta vuonna 2020, mikä 
vastaa vuoden 2011 lopussa arvioitua 
osuutta.”

Or. en

Perustelu

Olisi harkittava yhteistä tavoitetta sekä tavanomaisille että kehittyneille biopolttoaineille.

Tarkistus 354
Bas Eickhout, Sabine Wils

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

Komission teksti Tarkistus

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

d) viljakasveista ja muista paljon 
tärkkelystä sisältävistä viljelykasveista, 
sokerikasveista ja öljy- ja energiakasveista
tuotetuista biopolttoaineista peräisin oleva 
energia saa muodostaa enintään 
3 prosenttia liikenteen energian 
loppukulutuksesta vuonna 2020, mikä 
vastaa vuoden 2011 lopussa arvioitua 
osuutta.”

Or. en
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Tarkistus 355
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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

Komission teksti Tarkistus

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

d) laskettaessa biopolttoaineiden osuutta 
osoittajassa öljykasveista tuotetuista 
biopolttoaineista peräisin oleva energia saa 
muodostaa enintään 4 prosenttia liikenteen 
energian loppukulutuksesta vuonna 2020, 
mikä vastaa vuoden 2011 lopussa arvioitua 
osuutta.

Or. sv

Tarkistus 356
Dan Jørgensen

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 357
Vladko Todorov Panayotov

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

Komission teksti Tarkistus

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

d) laskettaessa biopolttoaineiden osuutta 
osoittajassa viljakasveista ja muista paljon 
tärkkelystä sisältävistä viljelykasveista, 
öljykasveista ja muista liitteessä VIII 
olevassa A osassa tarkoitetuista 
energiakasveista tuotetuista 
biopolttoaineista peräisin oleva energia saa 
muodostaa enintään 7 prosenttia liikenteen 
energian loppukulutuksesta vuonna 2020, 
mikä vastaa vuoden 2011 lopussa arvioitua 
osuutta.”

Or. en

Perustelu

Yhtä ongelmaa ei pitäisi ratkaista luomalla toinen ongelma. “Kehittyneille” biopolttoaineille 
ehdotetut moninkertaiset tekijät voivat aiheuttaa ruuhkaa niiden tuotannossa, vaikka tällä 
hetkellä ei tiedetä selkeästi seurauksia metsien ekosysteemeihin ja maaperän 
hedelmällisyyteen ja ekosysteemeihin.

Tarkistus 358
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Komission teksti Tarkistus

d) laskettaessa biopolttoaineiden osuutta 
osoittajassa viljakasveista ja muista paljon 
tärkkelystä sisältävistä viljelykasveista, 

d) laskettaessa biopolttoaineiden osuutta 
osoittajassa ravintona käytettävistä 
viljelykasveista ja erityisistä 



AM\937596FI.doc 97/99 PE513.033v01-00

FI

sokerikasveista ja öljykasveista tuotetuista 
biopolttoaineista peräisin oleva energia saa 
muodostaa enintään 5 prosenttia liikenteen 
energian loppukulutuksesta vuonna 2020, 
mikä vastaa vuoden 2011 lopussa arvioitua 
osuutta.”

energiakasveista tuotetuista 
biopolttoaineista peräisin oleva energia saa 
muodostaa enintään 5 prosenttia liikenteen 
energian loppukulutuksesta vuonna 2020, 
mikä vastaa vuoden 2011 lopussa arvioitua 
osuutta.

Or. en

Tarkistus 359
Christofer Fjellner

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

Komission teksti Tarkistus

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

d) laskettaessa biopolttoaineiden osuutta 
osoittajassa öljykasveista tuotetuista 
biopolttoaineista peräisin oleva energia saa 
muodostaa enintään 5 prosenttia liikenteen 
energian loppukulutuksesta vuonna 2020, 
mikä vastaa vuoden 2011 lopussa arvioitua 
osuutta.

Or. en

Perustelu

Tähän ehdotukseen liitetyssä vaikutustenarvioinnissa tunnustetaan, miten vaikeaa on arvioida 
epäsuorasta maankäytön muutoksesta aiheutuvien päästöjen tarkka määrä. Näiden 
epävarmuustekijöiden vuoksi se näyttää olevan varotoimenpide. Yksi päätelmä näyttää 
kuitenkin vakaammalta: bioetanolin ja biodieselin välillä on selkeä ero epäsuorasta 
maankäytön muutoksesta aiheutuvien päästöjen osalta. Epäsuorasta maankäytön muutoksesta 
aiheutuvat päästöt ja suorat päästöt bioetanolista ovat paljon pienemmät, joten bioetanolin 
käyttö vähentää huomattavasti liikennealan päästöjä. Tämän eron pitäisi näkyä tässä 
direktiivien tarkistuksessa.

Tarkistus 360
Jo Leinen, Judith A. Merkies



PE513.033v01-00 98/99 AM\937596FI.doc

FI

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

Komission teksti Tarkistus

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

d) laskettaessa biopolttoaineiden osuutta 
osoittajassa viljakasveista ja muista paljon 
tärkkelystä sisältävistä viljelykasveista, 
sokerikasveista ja öljykasveista tuotetuista 
biopolttoaineista peräisin oleva energia saa 
muodostaa enintään 5 prosenttia ja 
maanteillä ja rautatiellä käytettävän 
uusiutuvan energian tai muuta kuin 
biologista alkuperää olevien uusiutuvien 
polttoaineiden osuuden on oltava 
vähintään 2,5 prosenttia liikenteen 
energian loppukulutuksesta vuonna 2020, 
mikä vastaa vuoden 2011 lopussa arvioitua 
osuutta.”

Or. en

Tarkistus 361
Erik Bánki

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

Komission teksti Tarkistus

ii a) Lisätään d a alakohta seuraavasti:
”d a) Jäsenvaltioiden on säilytettävä 
uusiutuvista energialähteistä peräisin 
olevan energian osuus vähintään 
ensimmäisessä alakohdassa säädetyllä 
tasolla vuoden 2020 jälkeen.”

Or. en
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Perustelu

EU:n ilmastopoliittisia tavoitteita on jatkettava vuoden 2020 jälkeiselle kaudelle. Sillä välin 
nykyiset ja uudet investoinnit edellyttävät vakaata sääntelykehystä ja niiden legitiimien 
odotusten suojelua.

Tarkistus 362
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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

Komission teksti Tarkistus

ii a) Lisätään e alakohta seuraavasti:
”d a) Kehittyneiden biopolttoaineiden 
osuuden on oltava vähintään 3 prosenttia 
liikenteen energian loppukulutuksesta 
vuonna 2020.”

Or. sv

Tarkistus 363
Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Dan Jørgensen

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

Komission teksti Tarkistus

ii a) Lisätään d a alakohta seuraavasti:
”d a) Vuonna 2020 vähintään 3 prosenttia 
liikenteen energian loppukulutuksesta 
katetaan kehittyneillä biopolttoaineilla.”

Or. en


