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Tarkistus 364
Britta Reimers

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

Komission teksti Tarkistus

iii) Lisätään e alakohta seuraavasti: Poistetaan.
”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 
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raaka-aineiden luettelon muuttamisesta.”

Or. en

Tarkistus 365
Christa Klaß

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

Komission teksti Tarkistus

iii) Lisätään e alakohta seuraavasti: Poistetaan.
”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 
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valta antaa delegoituja säädöksiä 25 b 
artiklan mukaisesti liitteessä IX olevan 
raaka-aineiden luettelon muuttamisesta.”

Or. de

Perustelu

Kaksin- ja nelinkertainen laskenta biopolttoaineiden kohdalla vääristäisi tärkeitä raaka-
ainemarkkinoita ja syrjättäisi markkinoilla käytössä olevia raaka-ainejätteiden 
kierrätysmenetelmiä. Tämä lisäisi jätteiden syntymistä ja EU:hun kohdistuvaa 
maailmanlaajuista jäteturismia.

Tarkistus 366
Erik Bánki

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

Komission teksti Tarkistus

iii) Lisätään e alakohta seuraavasti: Poistetaan.
”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 
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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. en

Perustelu

Moninkertainen laskenta on tilastollinen harha, joka johtaisi suuren yleisön harhaan 
kehittyneiden biopolttoaineiden todellisesta osuudesta ja vaarantaisi Eurooppa 2020 -
strategian ilmastotavoitteet, asettaisi direktiivien 98/70/EY ja 2009/28/EY tavoitteet 
kyseenalaisiksi, pienentäisi uusiutuvien energialähteiden saatavuutta liikennealalla, lisäisi 
EU:n energiariippuvuutta ja viivästyttäisi kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 
liikennealalla. Kehittyneitä biopolttoaineita kehitetään edelleen, ja FAOn tutkimusluonnoksen 
mukaan niitä ei saada täysin kaupalliseen käyttöön tällä vuosikymmenellä.

Tarkistus 367
Horst Schnellhardt

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

Komission teksti Tarkistus

iii) Lisätään e alakohta seuraavasti: Poistetaan.
”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 
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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. de

Perustelu

Voimassa oleviin säädöksiin tehtävät muutokset eivät saa johtaa tiettyjen biopolttoaineiden 
syrjimiseen. Lisäksi uusimman sukupolven biopolttoaineiden huomioon ottaminen 
moninkertaisina vesittäisi vuodelle 2020 asetetun 10 prosentin tavoitteen saavuttamisen. 

Tarkistus 368
Anja Weisgerber

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

Komission teksti Tarkistus

iii) Lisätään e alakohta seuraavasti: Poistetaan.
”Osuuksiin sovelletaan seuraavia 
kertoimia:
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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. de

Perustelu

Moninkertaiset laskennat ovat tilastollisesti ongelmallisia, sillä ne luovat ”virtuaalisia” 
biopolttoaineita ja vaarantavat siten EU:n vuodelle 2020 asettamat ilmastotavoitteet. 
Komission ehdotus johtaa kansalaisia harhaan kehittyneiden biopolttoaineiden todellisesta 
vaikutuksesta, joka on vain neljäsosa näennäisestä määrästä. Moninkertainen laskenta 
johtaisi siten fossiilisten polttoaineiden käytön lisääntymiseen EU:n kuljetusalalla. 

Tarkistus 369
Sophie Auconie
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Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – c alakohta – iii alakohta
Direktiivi 2009/28/EY
3 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) Lisätään e alakohta seuraavasti: Poistetaan.
”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. fr
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Tarkistus 370
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – c alakohta – iii alakohta
Direktiivi 2009/28/EY
3 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – e alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Osuuksiin sovelletaan seuraavia 
kertoimia:

Poistetaan.

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.

Or. sv

Tarkistus 371
Julie Girling

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – c alakohta – iii alakohta
Direktiivi 2009/28/EY
3 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – e alakohta – 1 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

”Osuuksiin sovelletaan seuraavia 
kertoimia:

Poistetaan.

i) liitteessä IX olevassa A osassa 
luetelluista raaka-aineista tuotetut 
biopolttoaineet otetaan huomioon 
nelinkertaisina energiasisältöönsä 
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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.

Or. en

Perustelu

Moninkertainen laskenta ei ole tehokas väline tässä direktiivissä asetettujen tavoitteiden 
saavuttamiseksi, ja se tulee siksi poistaa direktiivistä

Tarkistus 372
Pilar Ayuso

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – c alakohta – iii alakohta
Direktiivi 2009/28/EY
3 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – e alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

”Osuuksiin sovelletaan seuraavia 
kertoimia:

Poistetaan.

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 
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huomioon nelinkertaisina 
energiasisältöönsä verrattuna.

Or. es

Tarkistus 373
Paolo Bartolozzi

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – c alakohta – iii alakohta
Direktiivi 2009/28/EY
3 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – e alakohta – 1 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

”Osuuksiin sovelletaan seuraavia 
kertoimia:

Poistetaan.

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.

Or. en

Tarkistus 374
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – c alakohta – iii alakohta
Direktiivi 2009/28/EY
3 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – e alakohta – 1 alakohta – i alakohta 
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Komission teksti Tarkistus

i) liitteessä IX olevassa A osassa 
luetelluista raaka-aineista tuotetut 
biopolttoaineet otetaan huomioon 
nelinkertaisina energiasisältöönsä 
verrattuna;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 375
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – c alakohta – iii alakohta
Direktiivi 2009/28/EY
3 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – e alakohta – 1 alakohta – i alakohta 

Komission teksti Tarkistus

i) liitteessä IX olevassa A osassa 
luetelluista raaka-aineista tuotetut 
biopolttoaineet otetaan huomioon 
nelinkertaisina energiasisältöönsä 
verrattuna;

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

Or. en

Perustelu

Moninkertaista laskentaa tulisi soveltaa vain yhdellä tasolla, koska sen soveltaminen kahdella 
tasolla olisi ongelmallista teknologian ja kilpailuneutraliteetin kannalta. Mikä tekee yhdestä 
materiaalista toista paremman, ja kuka ne laittaa järjestykseen? Nelinkertainen laskenta 
ehkäisee kaksinkertaisesti laskettuihin biopolttoaineisiin sijoittamista, mikä vaarantaa 
tavoitteen saavuttamiseksi tarvittavat määrät. Kaksi tasoa luo epävarmuutta sijoittajiin ja 
rahoittajiin, erityisesti jos markkinat ovat lähellä tavoitetta tai ylittäneet tavoitteen.

Tarkistus 376
Kriton Arsenis, Nessa Childers, Mario Pirillo

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – c alakohta – iii alakohta
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Direktiivi 2009/28/EY
3 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – e alakohta – 1 alakohta – i alakohta 

Komission teksti Tarkistus

i) liitteessä IX olevassa A osassa 
luetelluista raaka-aineista tuotetut 
biopolttoaineet otetaan huomioon 
nelinkertaisina energiasisältöönsä 
verrattuna;

i) liitteessä IX olevassa A osassa 
luetelluista jätteistä ja jätetuotteista
tuotetut biopolttoaineet otetaan huomioon 
nelinkertaisina energiasisältöönsä 
verrattuna;

Or. en

Tarkistus 377
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – c alakohta – iii alakohta
Direktiivi 2009/28/EY
3 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – e alakohta – 1 alakohta – ii alakohta 

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Moninkertaista laskentaa tulisi soveltaa vain yhdellä tasolla, koska sen soveltaminen kahdella 
tasolla olisi ongelmallista teknologian ja kilpailuneutraliteetin kannalta. Mikä tekee yhdestä 
materiaalista toista paremman, ja kuka ne laittaa järjestykseen? Nelinkertainen laskenta 
ehkäisee kaksinkertaisesti laskettuihin biopolttoaineisiin sijoittamista, mikä vaarantaa 
tavoitteen saavuttamiseksi tarvittavat määrät. Kaksi tasoa luo epävarmuutta sijoittajiin ja 
rahoittajiin, erityisesti jos markkinat ovat lähellä tavoitetta tai ylittäneet tavoitteen.

Tarkistus 378
Bas Eickhout, Sabine Wils
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Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – c alakohta – iii alakohta
Direktiivi 2009/28/EY
3 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – e alakohta – 1 alakohta – ii alakohta 

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Liitteessä IX olevan B osan raaka-aineet eivät kuulu kerrottaviksi edettäessä kohti 3 prosentin 
tavoitetta kehittyneiden liikenteen energialähteiden osalta.

Tarkistus 379
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – c alakohta – iii alakohta
Direktiivi 2009/28/EY
3 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – e alakohta – 1 alakohta – ii alakohta 

Komission teksti Tarkistus

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

ii) liitteessä IX luetelluista raaka-aineista 
tuotetut biopolttoaineet otetaan huomioon 
kaksinkertaisina energiasisältöönsä 
verrattuna käytettyä ruokaöljyä ja 
eläinrasvoja lukuun ottamatta;

Or. en

Tarkistus 380
Kriton Arsenis, Nessa Childers, Mario Pirillo

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – c alakohta – iii alakohta
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Direktiivi 2009/28/EY
3 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – e alakohta – 1 alakohta – ii alakohta 

Komission teksti Tarkistus

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

ii) liitteessä IX olevassa B osassa 
luetelluista jätteistä ja jätetuotteista
tuotetut biopolttoaineet otetaan huomioon 
kaksinkertaisina energiasisältöönsä 
verrattuna;

Or. en

Tarkistus 381
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – c alakohta – iii alakohta
Direktiivi 2009/28/EY
3 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – e alakohta – 1 alakohta – iii alakohta 

Komission teksti Tarkistus

iii) muuta kuin biologista alkuperää 
olevat uusiutuvat nestemäiset ja 
kaasumaiset polttoaineet otetaan 
huomioon nelinkertaisina 
energiasisältöönsä verrattuna.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kuten uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin 1 artiklassa todetaan, direktiivillä ”luodaan 
yhteiset puitteet uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian edistämiselle”. Sen vuoksi ei 
ole syytä laajentaa direktiivin soveltamisalaa polttoaineisiin, jotka on tuotettu 
uusiutumattomista lähteistä peräisin olevalla energialla.

Tarkistus 382
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – c alakohta – iii alakohta
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Direktiivi 2009/28/EY
3 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – e alakohta – 1 alakohta – iii alakohta 

Komission teksti Tarkistus

iii) muuta kuin biologista alkuperää olevat 
uusiutuvat nestemäiset ja kaasumaiset 
polttoaineet otetaan huomioon 
nelinkertaisina energiasisältöönsä 
verrattuna.

iii) muuta kuin biologista alkuperää olevat 
uusiutuvat nestemäiset ja kaasumaiset 
polttoaineet otetaan huomioon 
kaksinkertaisina energiasisältöönsä 
verrattuna.

Or. en

Perustelu

”Muuta kuin biologista alkuperää olevat uusiutuvat nestemäiset ja kaasumaiset polttoaineet” 
on vaikeasti ymmärrettävissä oleva käsite ja se pitäisi määritellä tässä direktiivissä, mutta 
kyseisillä polttoaineilla voidaan tässä direktiivissä tarkoittaa esimerkiksi tuuli- tai 
aurinkoenergiaa käyttämällä tuotettua vetyä tai happea.

Tarkistus 383
Bas Eickhout

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – c alakohta – iii alakohta
Direktiivi 2009/28/EY
3 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – e alakohta – 1 alakohta – iii alakohta 

Komission teksti Tarkistus

iii) muuta kuin biologista alkuperää 
olevat uusiutuvat nestemäiset ja 
kaasumaiset polttoaineet otetaan 
huomioon nelinkertaisina
energiasisältöönsä verrattuna.

iii) Hiilidioksidin talteenotto ja käyttö 
liikenteessä otetaan huomioon 
nelinkertaisena energiasisältöönsä 
verrattuna.

Or. en

Perustelu

Muuta kuin biologista alkuperää olevat uusiutuvat nestemäiset ja kaasumaiset polttoaineet on 
siirretty liitteen IX A osaan ja otetaan sellaisenaan huomioon nelinkertaisina 
energiasisältöönsä verrattuna edettäessä kohti kolmen prosentin kehittyneiden liikenteen 
energialähteiden tavoitetta.
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Tarkistus 384
Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – c alakohta – iii alakohta
Direktiivi 2009/28/EY
3 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – e alakohta – 1 alakohta – iii alakohta 

Komission teksti Tarkistus

iii) muuta kuin biologista alkuperää olevat 
uusiutuvat nestemäiset ja kaasumaiset 
polttoaineet otetaan huomioon 
nelinkertaisina energiasisältöönsä 
verrattuna.

iii) muuta kuin biologista alkuperää olevat 
uusiutuvat nestemäiset ja kaasumaiset 
polttoaineet otetaan huomioon 
nelinkertaisina energiasisältöönsä 
verrattuna ainoastaan, jos niiden 
tuotantoon käytetään juotavaksi 
kelpaamatonta vettä ja/tai vettä, jota ei voi 
käyttää kasteluun.

Or. en

Perustelu

Juomakelpoinen vesi ja kasteluvesi ovat jo nyt ongelma, ja niistä muodostuu 
lähitulevaisuudessa yksi merkittävimmistä maailmanlaajuisista ongelmista. Niitä ei tulisi 
tuhlata kehittymättömiin, alhaisella energian muuntamisen hyötysuhteella sähköä kaasuksi ja 
sähköä nesteeksi muuttaviin tekniikoihin.

Tarkistus 385
Gaston Franco, Dominique Vlasto

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – c alakohta – iii alakohta
Direktiivi 2009/28/EY
3 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – e alakohta – 1 alakohta – iii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iii a) lignoselluloosasta tuotettujen 
biopolttoaineiden osuuden on oltava 
vähintään yhtä suuri kuin 1 prosentti 
liikenteen energian loppukulutuksesta 
vuonna 2020

Or. fr
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Tarkistus 386
Gaston Franco, Dominique Vlasto

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – c alakohta – iii alakohta
Direktiivi 2009/28/EY
3 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – e alakohta – 1 alakohta – iii b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iii b) liitteen IX A osassa luetelluista 
aineista tuotettujen biopolttoaineiden 
osuuden on oltava vähintään 2 prosenttia 
liikenteen energian loppukulutuksesta 
vuonna 2020.

Or. fr

Tarkistus 387
Gilles Pargneaux

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – c alakohta – iii alakohta
Direktiivi 2009/28/EY
3 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – e alakohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Aineita, joita on tarkoituksellisesti 
muutettu, jotta niitä pidettäisiin jätteinä, 
ei oteta huomioon edellä i–iii kohdissa 
tarkoitetuissa luokissa.

Or. fr

Tarkistus 388
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – c alakohta – iii alakohta
Direktiivi 2009/28/EY
3 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – e alakohta – 2 alakohta 
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Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Ei ole tarpeen, jos on vain yksi moninkertaisen laskennan taso.

Tarkistus 389
Pilar Ayuso

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

Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei 
mitään raaka-aineita muuteta 
tarkoituksellisesti siten, että niiden 
katsottaisiin kuuluvan jätteisiin, ja 
ryhdyttävä asianmukaisiin toimiin 
petosten torjumiseksi.

Or. es

Tarkistus 390
Julie Girling

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – c alakohta – iii alakohta
Direktiivi 2009/28/EY
3 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – e alakohta – 2 alakohta 
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Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei 
mitään raaka-aineita muuteta 
tarkoituksellisesti.

Or. en

Tarkistus 391
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Komission teksti Tarkistus

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

Komissio esittää menettelyä, jonka 
mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, 
ettei mitään raaka-aineita muuteta 
tarkoituksellisesti, jotta ne kuuluisivat 
edellä ii–iii alakohdissa tarkoitettuihin 
luokkiin.

Or. en

Tarkistus 392
Gilles Pargneaux

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

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei
mitään raaka-aineita muuteta 
tarkoituksellisesti, jotta ne kuuluisivat 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
mikäli havaitaan petos, ryhdytään 
asianmukaisiin toimenpiteisiin.
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edellä i–iii alakohdissa tarkoitettuihin 
luokkiin.

Jäsenvaltioiden ja komission on 
varmistettava yhtenäisen eurooppalaisen 
rekisteröintijärjestelmän avulla, ettei 
edellä i–iii alakohdissa tarkoitettuihin 
luokkiin kuuluvia biopolttoaineita oteta 
huomioon moneen kertaan tässä 
artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden 
täyttämiseksi.
Jäsenvaltioiden ja komission on 
varmistettava i–iii alakohdissa 
tarkoitettuihin luokkiin kuuluvien 
biopolttoaineiden jäljitettävyys jätteistä 
annetussa direktiivissä 2008/98/EY 
säädetyn jätehuoltosuunnitelman avulla. 
Vastaava suunnitelma on kehitettävä 
myös maahantuotuja jätteitä varten.

Or. fr

Tarkistus 393
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltioiden on käytettävä 
riippumatonta Euroopan laajuista 
rekisteröintijärjestelmää kaikkien 
biopolttoaineiden ja erityisesti liitteessä IX 
lueteltujen tai lisäkannustimilla tuettavien 
tai erillisen tavoitteen EU:ssa tai 
kansallisella tasolla omaavien 
kehittyneiden biopolttoaineiden alkuperän 
ja jäljitettävyyden todentamiseen: kyseisen 
rekisterin tulee sisältää yhteinen 
tietokanta, joka vahvistaa kaikki 
biopolttoaineiden määrät niiden 
tuotantohetkestä aina loppukulutukseen 
asti. Rekisterillä on pyrittävä välttämään 
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epäluotettavat, päällekkäiset samojen 
määrien ilmoitukset kahdesta tai 
useammasta kansallisesta tai 
eurooppalaisesta järjestelmästä, sillä on 
rekisteröitävä biopolttoaineet niiden 
alkuperän mukaan ja on varmistettava, 
ettei mitään raaka-aineita muuteta 
tarkoituksellisesti, jotta ne kuuluisivat 
edellä i–iii alakohdissa tarkoitettuihin 
luokkiin.

Or. en

Tarkistus 394
Corinne Lepage

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

Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön 
Euroopan laajuinen erillinen 
rekisteröintijärjestelmä, jonka 
tarkoituksena on taata kaikkien 
liitteessä IX lueteltujen tai 
kannustinjärjestelmän piiriin 
hyväksyttävien kehittyneiden 
biopolttoaineiden alkuperä ja 
jäljitettävyys. Tämän rekisterin on 
perustuttava yhtenäisen tietokantaan, 
jonka avulla voidaan sertifioida 
kehittyneiden biopolttoaineiden määrät 
niiden alkuperästä aina niiden 
loppukulutukseen asti. Rekisterin 
tarkoituksena on nimenomaan välttää 
samojen määrien ilmoittaminen 
laittomasti kahdessa tai useammassa 
kansallisessa tai eurooppalaisessa 
järjestelmässä, varmistaa 
biopolttoaineiden jäljitettävyys niiden 
alkuperästä lähtien sekä taata, ettei 
mitään raaka-aineita muuteta 
tarkoituksellisesti, jotta ne kuuluisivat 
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edellä i–iii alakohdissa tarkoitettuihin 
luokkiin.

Or. fr

Tarkistus 395
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Nessa Childers

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

Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei 
mitään raaka-aineita muuteta 
tarkoituksellisesti, jotta ne kuuluisivat 
edellä i–iii alakohdissa tarkoitettuihin 
luokkiin. Komission on raportoitava 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
31. joulukuuta 2017 mennessä e 
alakohdan täytäntöönpanosta ja 
toimenpiteistä, joihin jäsenvaltiot ovat 
ryhtyneet varmistaakseen, että edellä i–
iii alakohdissa tarkoitettuihin luokkiin 
kuuluvia raaka-aineita ei muuteta 
tarkoituksellisesti.

Or. en

Tarkistus 396
Julie Girling

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

Komission teksti Tarkistus

Liitteessä IX olevaa raaka-aineiden 
luetteloa voidaan mukauttaa tieteen ja 
tekniikan kehitykseen, jotta voidaan 

Poistetaan.
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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. en

Perustelu

3 artikla sisältää direktiivin olennaisia osia. Näin ollen ne eivät sisälly delegoitujen 
säädösten soveltamisalaan.

Tarkistus 397
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Komission teksti Tarkistus

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.”

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 täytäntöönpanosäädöksiä 25 b 
artiklan mukaisesti liitteessä IX olevan 
raaka-aineiden luettelon muuttamisesta.”

Or. en

Tarkistus 398
Gaston Franco, Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – c alakohta – iii alakohta
Direktiivi 2009/28/EY
3 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – e alakohta – 3 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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.

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, edellyttäen että niissä 
kannustetaan innovoivien tekniikan 
alojen tutkimusta ja kehitystä 
jäsenvaltioissa ja otetaan huomioon tarve 
parantaa dieselpolttoaineiden 
huoltovarmuutta.

Or. fr

Tarkistus 399
Sari Essayah

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

Komission teksti Tarkistus

Jotta voidaan edistää teknologioita ja 
prosesseja, jotka tuottavat suuria 
kasvihuonekaasusäästöjä aiheuttamatta 
epäsuoria maankäytön muutoksia, niiden 
biopolttoaineiden ja bionesteiden 
energiasisältö, jotka saavuttavat 
vähintään 75 prosentin vähennyksen 
kasvihuonekaasupäästöihin ja jotka 
käyttävät raaka-aineita, joiden 
epäsuorasta maankäytön muutoksesta 
aiheutuvat arvioidut päästöt ovat nolla 
liitteen V B osassa kuvatulla tavalla, 
otetaan huomioon kaksinkertaisina 
kansallisessa laskentajärjestelmässä.
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Or. en

Tarkistus 400
Kriton Arsenis, Nessa Childers

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

Komission teksti Tarkistus

Tätä alakohtaa ei panna täytäntöön 
tiettyjen liitteessä IX säädettyjen jätteiden 
osalta ennen kuin EU on hyväksynyt 
kestävyyskriteerit.

Or. en

Tarkistus 401
Gilles Pargneaux

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

Komission teksti Tarkistus

Euroopan komissio esittää Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle yhteen 
sovitettuja ratkaisuja kaksinkertaista 
laskentaa koskeviin petostapauksiin, jotka 
liittyvät iii alakohdassa määriteltyjen 
kriteerien epäasianmukaiseen
soveltamiseen.

Or. fr

Tarkistus 402
Kriton Arsenis, Nessa Childers
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Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – c alakohta – iii a alakohta (uusi)
Direktiivi 2009/28/EY
3 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iii a) Lisätään e a alakohta seuraavasti:
”e a) Jäsenvaltiot voivat tässä kohdassa 
tarkoitetun tavoitteen noudattamiseksi 
saavuttaa viljakasveista ja muista paljon 
tärkkelystä sisältävistä viljelykasveista, 
sokerikasveista, öljykasveista ja muista 
maalla kasvatetuista energiakasveista 
peräisin olevan energian osuutta 
koskevan tavoitteen lisäämällä muuhun 
kuin biomassaan perustuvan uusiutuvan 
energian, kuten tuuli-, aurinko-, 
vuorovesi- ja geotermisen energian 
käyttöä, jos tämä lisäys ei sisälly 
4 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
toimitetuissa kansallisissa uusiutuvaa 
energiaa käsittelevissä 
toimintasuunnitelmassa oleviin 
ennusteisiin.”

Or. en

Tarkistus 403
Eija-Riitta Korhola

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

Komission teksti Tarkistus

c a) Lisätään 4 a kohta seuraavasti:
”4 a. Jokaisen jäsenvaltion on 
varmistettava, että uusiutuvista lähteistä 
peräisin olevan energian osuus ilmailussa 
on 31 päivään joulukuuta 2020 mennessä 
kaksi prosenttia energian 
loppukulutuksesta ilmailualalla. 
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Vähennys muodostuu seuraavasti:
a) 0,5 prosenttia viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2016;
b) 1 prosentti 31 päivään joulukuuta 2018 
mennessä.”

Or. en

Perustelu

Ilmailualalla on tärkeää tukea erityisesti kestäviä biopolttoaineita, koska tälle liikennealalle 
ei ole muita vaihtoehtoja. Ilmailualan biopolttoaineita koskeva erillinen tavoite auttaa 
saavuttamaan hiilidioksidipäästöjen vähennystavoitteet liikenteessä. Kyseinen tavoite on 
myös seurausta komission ”lentoreittialoitteesta”, jolla pyritään vuoteen 2020 mennessä 
tuottamaan 2 miljoonaa tonnia biopolttoaineita ilmailualalle.

Tarkistus 404
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

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

Komission teksti Tarkistus

c a) Lisätään 4 a kohta seuraavasti:
”4 a. Jotta 4 kohdassa asetettu tavoite 
voidaan saavuttaa, jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että vuoteen 2020 
mennessä uusiutuvan energian osuus 
ilmailualalla on vähintään 1 prosentin 
liikennealan energian 
kokonaiskulutuksesta.”

Or. en

Perustelu

Biopolttoaineet ovat paras keino vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ilmailualalla. 
Biolentopolttoaineet tulee sisällyttää tavoitteeseen, jossa energian kokonaiskulutuksesta 
10 prosenttia on peräisin uusiutuvista lähteistä. Kehittynyttä biopolttoaineteknologiaa 
tarvitaan tuotettaessa ilmailualaa varten laadukasta biopolttoainetta. Tällä hetkellä kyseinen 
teknologia tarvitsee lisäkannustimia laajemman kaupallisen tuotannon ja hyödyntämisen 
varmistamiseksi.
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Tarkistus 405
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
5 artikla – 5 kohta – toinen virke

Komission teksti Tarkistus

”Komissiolle siirretään valta antaa 
delegoituja säädöksiä 25 b artiklan 
mukaisesti liitteessä III lueteltujen 
liikenteen polttoaineiden energiasisältöjen 
mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan 
kehitykseen.”

”Komissiolle siirretään valta antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä 25 b artiklan 
mukaisesti liitteessä III lueteltujen 
liikenteen polttoaineiden energiasisältöjen 
mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan 
kehitykseen.”

Or. en

Tarkistus 406
Elisabetta Gardini

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
5 artikla – 5 kohta – toinen virke

Komission teksti Tarkistus

”Komissiolle siirretään valta antaa 
delegoituja säädöksiä 25 b artiklan 
mukaisesti liitteessä III lueteltujen 
liikenteen polttoaineiden energiasisältöjen 
mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan 
kehitykseen.”

”Komissiolle siirretään valta antaa 
delegoituja säädöksiä 25 b artiklan 
mukaisesti liitteessä III lueteltujen 
liikenteen polttoaineiden energiasisältöjen 
mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan 
kehitykseen. Uudet energiasisältöjen arvot 
voidaan ottaa huomioon direktiivin 
2009/28/EY liitteessä III lisäämällä 
alhaisempi lämmityksen panos koko 
bioenergiatehokkuuden osuudelle 
perustuen vankkoihin tieteellisiin 
periaatteisiin, ja arvot ilmoitettuina yhden
desimaalin tarkkuudella.”
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Or. en

Perustelu

Tästä syystä jokainen yksittäinen biopolttoaine on arvioitava tapauskohtaisesti ja perustaen 
sen bioenergiatehokkuus vankkoihin tieteellisiin periaatteisiin.

Tarkistus 407
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Nessa Childers, Britta Thomsen

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

Komission teksti Tarkistus

-a) Korvataan 1 kohdan ensimmäisen 
alakohdan johdanto-osa seuraavasti:
"1. Riippumatta siitä, onko raaka-aineet 
tuotettu yhteisön alueella vai sen 
ulkopuolella, biopolttoaineista ja 
bionesteistä peräisin oleva energia 
otetaan huomioon a, b ja c alakohtaa 
sovellettaessa ainoastaan, jos ne täyttävät 
2–6 kohdassa asetetut kestävyyskriteerit 
eivätkä ylitä 3 artiklan 4 kohdan 
d alakohdassa asetettuja osuuksia:”

Or. en

Tarkistus 408
Christa Klaß

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

Komission teksti Tarkistus

-a) poistetaan 17 artiklan 1 kohdan 
2 alakohta;
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Or. de

Perustelu

Uskottavien kestävää kehitystä edistävien järjestelmien käyttöönotto edellyttää yhtäläisesti 
sekä perinteisten että kehittyneiden biopolttoaineiden käytön tiukkaa ja yhtenäistä valvontaa 
kaikissa jäsenvaltioissa. Tietyille jätteille ja tähteille myönnettävät poikkeukset johtaisivat 
sellaisista raaka-aineista valmistettujen biopolttoaineiden erityiseen tukemiseen, jotka eivät 
täytä kestävälle kehitykselle asetettuja vaatimuksia. 

Tarkistus 409
Sabine Wils

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

Komission teksti Tarkistus

-a) Lisätään 1 kohtaan alakohta 
seuraavasti:
”Liitteessä X esitetään ohjeellinen luettelo 
jätteistä ja jätetuotteista, joita voidaan 
käyttää biopolttoaineiden tuotantoon. 
Komission on [yksi vuosi tämän 
direktiivin voimaantulopäivän jälkeen] 
25 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla 
neuvoa-antavalla menettelyllä 
hyväksyttävällä 
täytäntöönpanosäädöksellä vahvistettava 
luettelo jätekoodeista, jotka vastaavat 
kutakin liitteessä X luetteloitua raaka-
ainetta. Jätekoodien on vastattava 
komission päätöksen 2000/532/EY 
liitteessä esitetyn yhdenmukaistetun 
jäteluettelon koodeja.”

Or. en

Tarkistus 410
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
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Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 5 kohta – -a alakohta (uusi)
Direktiivi 2009/28/EY
17 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-a) Lisätään 1 kohtaan alakohta 
seuraavasti:
”Sovellettaessa a, b, ja c alakohtaa 
huomioon otettava viljakasveista ja 
muista paljon tärkkelystä sisältävistä 
viljelykasveista, sokerikasveista ja 
öljykasveista tai erillisiltä 
energiakasviviljelmiltä 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 411
Erik Bánki

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 5 kohta – a alakohta
Direktiivi 2009/28/EY
17 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Perustelu

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

Tarkistus 412
Gaston Franco, Dominique Vlasto

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 5 kohta – a alakohta
Direktiivi 2009/28/EY
17 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

”2. Edellä olevaa 1 kohtaa sovellettaessa 
huomioon otettavan biopolttoaineiden ja 
bionesteiden käytöstä saatavan 
vähennyksen kasvihuonekaasupäästöissä
on oltava vähintään 50 prosenttia niiden 
biopolttoaineiden ja bionesteiden osalta, 
jotka on tuotettu laitoksissa, jotka aloittavat 
toimintansa 1 päivän heinäkuuta 2014 
jälkeen. Laitoksen katsotaan olevan 
toiminnassa, jos siellä on tapahtunut 
biopolttoaineiden tai bionesteiden 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 mahdollisuuksia lieventää 
ilmastonmuutosta sekoittamalla biopolttoaineita polttoaineisiin.

Tarkistus 413
Sabine Wils
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Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 5 kohta – a alakohta
Direktiivi 2009/28/EY
17 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 414
Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 5 kohta – a alakohta
Direktiivi 2009/28/EY
17 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Perustelu

Koska tämä direktiivi tulee voimaan aikaisintaan vuoden 2013 lopussa, puoli vuotta ei ole 
tarpeeksi pitkä aika saatavilla olevan teknologian mukauttamiseksi tämän direktiivin 
vaatimuksiin. Lisäksi teollisuus ei ole valmis toimimaan, koska direktiivissä 2009/28/EY 
mainittiin, että kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksen on oltava vähintään 60 prosenttia 
niiden biopolttoaineiden osalta, jotka on tuotettu laitoksissa, joissa tuotanto on alkanut 1 
päivänä tammikuuta 2017 tai sen jälkeen.

Tarkistus 415
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 5 kohta – a alakohta
Direktiivi 2009/28/EY
17 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 ja 
bionesteiden 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 416
Erik Bánki

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 5 kohta – a alakohta
Direktiivi 2009/28/EY
17 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Niiden laitosten osalta, jotka ovat olleet 
toiminnassa ennen 1 päivää heinäkuuta 

Edellä olevaa 1 kohtaa sovellettaessa 
biopolttoaineiden ja bionesteiden käytöstä 
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2014, edellä olevaa 1 kohtaa sovellettaessa 
biopolttoaineiden ja bionesteiden käytöstä 
saatavan vähennyksen 
kasvihuonekaasupäästöissä on oltava 
vähintään 35 prosenttia 31 päivään 
joulukuuta 2017 saakka ja vähintään 50 
prosenttia 1 päivästä tammikuuta 2018 
alkaen.

saatavan vähennyksen 
kasvihuonekaasupäästöissä on oltava 
1 päivästä tammikuuta 2017 alkaen
vähintään 50 prosenttia (mutta vain, kun 
kasvihuonekaasupäästöjä on enintään 
41,9 gCO22e/MJ). Tammikuun 1 päivästä 
2018 alkaen kyseisten 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennysten 
on oltava vähintään 60 prosenttia (mutta 
vain, kun kasvihuonekaasupäästöjä on 
enintään 33,52 gCO22eq/MJ) sellaisissa 
laitoksissa tuotettujen biopolttoaineiden ja 
bionesteiden osalta, joiden tuotanto on 
alkanut 1 päivänä tammikuuta 2017 tai 
sen jälkeen.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 417
Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 5 kohta – a alakohta
Direktiivi 2009/28/EY
17 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 ja bionesteiden 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 ja bionesteiden käytöstä 
saatavan vähennyksen 
kasvihuonekaasupäästöissä on oltava 
vähintään 35 prosenttia 31 päivään 
joulukuuta 2017 saakka ja vähintään 
50 prosenttia 1 päivästä tammikuuta 2018 
alkaen.
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Perustelu

Koska tämä direktiivi tulee voimaan aikaisintaan vuoden 2013 lopussa, puoli vuotta ei ole 
tarpeeksi pitkä aika saatavilla olevan teknologian mukauttamiseksi tämän direktiivin 
vaatimuksiin. Lisäksi teollisuus ei ole valmis toimimaan, koska direktiivissä 2009/28/EY 
mainittiin, että kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksen on oltava vähintään 60 prosenttia 
niiden biopolttoaineiden osalta, jotka on tuotettu laitoksissa, joissa tuotanto on alkanut 1 
päivänä tammikuuta 2017 tai sen jälkeen.

Tarkistus 418
Erik Bánki

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 5 kohta – b alakohta
Direktiivi 2009/28/EY
17 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) Korvataan 3 kohdan toinen alakohta 
seuraavasti:

Poistetaan.

”Komissiolle siirretään valta antaa 
delegoituja säädöksiä 25 b artiklan 
mukaisesti kriteereistä ja 
maantieteellisistä alueista ensimmäisen 
alakohdan c alakohdan soveltamisalaan 
kuuluvan ruohoalueen määrittämiseksi.”

Or. en

Perustelu

Komissio pyrkii saamaan vallan delegoitujen säädösten antamiseen kysymyksistä, jotka 
vaikuttavat koko biopolttoainealaan. Siksi niiden olisi pysyttävä tavallisen 
lainsäätämisjärjestyksen piirissä.

Tarkistus 419
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 5 kohta – b alakohta
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Direktiivi 2009/28/EY
17 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) Korvataan 3 kohdan toinen alakohta 
seuraavasti:

Poistetaan.

”Komissiolle siirretään valta antaa 
delegoituja säädöksiä 25 b artiklan 
mukaisesti kriteereistä ja 
maantieteellisistä alueista ensimmäisen 
alakohdan c alakohdan soveltamisalaan 
kuuluvan ruohoalueen määrittämiseksi.”

Or. en

Tarkistus 420
Jo Leinen

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 5 kohta – b a alakohta (uusi)
Direktiivi 2009/28/EY
17 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

b a) Korvataan 4 kohta seuraavasti:
”4. Edellä olevan 1 kohdan a, b ja c 
alakohtaa 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 jokin seuraavista, 
riippumatta siitä, onko kyseisellä maalla 
edelleen tämä maankäyttöstatus:
a) kosteikko eli pysyvästi tai suuren osan 
vuotta veden peittämä tai kyllästämä maa;
b) muut luonnollisesti uusiutuneet metsät;
c) istutetut metsät.”

Or. en
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Tarkistus 421
Christa Klaß

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

Komission teksti Tarkistus

b a) lisätään 5 a kohta seuraavasti:
”5 a. Kun otetaan huomioon 1 kohdan a, 
b ja c alakohdissa säädetyt määräykset, 
biopolttoaineiden ja bionesteiden 
sekoitussuhdetavoitteen mukaisessa 
valmistuksessa käytettävät raaka-aineet 
eivät ole peräisin maista, joiden 4 ja 
5 kohdassa tarkoitetut viljelypinta-alat 
ovat muuttuneet merkittävästi raaka-
aineiden valmistusvuonna.”

Or. de

Perustelu

Yli 70 prosenttia biopolttoaineiden ja bionesteiden käytössä syntyvistä 
kasvihuonekaasupäästöistä on peräisin sademetsä- ja suoalueiden maankäytön muutoksista. 
Maankäytön muutoksien yhteydessä valmistettavia biopolttoaineita ei siksi tulisi huomioida. 
Tällä tavalla voitaisiin vähentää sekä näissä maissa syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä että 
maankäytön muutosten yhteydessä epäsuorasti syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä. 

Tarkistus 422
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Komission teksti Tarkistus

b a) Lisätään kohta seuraavasti:
”5 a. 1 kohdan a–c alakohdan 
tarkoituksia varten huomioon otettujen 
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biopolttoaineiden ja bionesteiden 
valmistuksessa käytettävien raaka-
aineiden viljelyssä painopiste on 
asetettava kesannointiin.”

Or. lt

Tarkistus 423
Vladko Todorov Panayotov

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

Komission teksti Tarkistus

b a) Lisätään 5 a kohta seuraavasti:
”5 a. Edellä olevaa 1 kohtaa sovellettaessa 
huomioon otettavia biopolttoaineita ja 
bionesteitä ei saa valmistaa raaka-
aineesta, joka on peräisin maatalous- ja 
hakkuujätteistä, ellei voida esittää 
todisteita siitä, että tämä ei johda 
maatalous- ja ekosysteemitoimintojen 
heikentymiseen. Maatalousjätteiden 
määrä, joka on jätettävä maahan 
maataloudellisista ja ekologisista syistä, 
on vahvistettava alueellisten ja 
tarvittaessa alueiden osien ympäristö- ja 
maatalousmaantieteellisten 
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-
aineesta, joka on peräisin hakkuujätteistä, 
ellei voida esittää todisteita siitä, että tämä 
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ei johda ekosysteemitoimintojen 
heikentymiseen.”

Or. en

Perustelu

Maatalous- ja hakkuujätteet ovat viljelykasvilajien ravinteiden lähde ja ne suojaavat 
maaperää eroosiolta ja biologisen monimuotoisuuden vähenemiseltä. Nämä ekologiset 
toiminnot voivat heiketä, jos sadonkorjuun aikana poistetaan liiallisia määriä tuotettuja 
maatalousjätteitä. Tällaisten jätteiden saatavuus biopolttoaineiden tuotantoa varten vaihtelee 
alueellisten olosuhteiden mukaan.

Tarkistus 424
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

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

Komission teksti Tarkistus

b a) Lisätään 5 a kohta seuraavasti:
”5 a. Edellä olevassa 1 kohdassa 
tarkoitettujen biopolttoaineiden ja 
bionesteiden valmistukseen käytettyjen
raaka-aineiden on oltava sellaisten 
kestävien maanhoitokäytänteiden 
mukaisesti tuotettuja, joiden avulla 
ylläpidetään ekosysteemien 
hiilivarantojen kasvua, turvataan 
biologinen monimuotoisuus, suojellaan 
maan hedelmällisyyttä ja maaperän 
orgaanista hiiltä, ehkäistään maaperän 
eroosiota ja edistetään veden laadun sekä 
ravinnemäärien ja mineraalitasapainon 
säilyttämistä.”

Or. en

Tarkistus 425
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb
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Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 5 kohta – b a alakohta (uusi)
Direktiivi 2009/28/EY
17 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

b a) Korvataan 6 kohta seuraavasti:
”6. Edellä olevan 1 kohdan a, b ja 
c alakohtaa sovellettaessa huomioon 
otettavat biopolttoaineet ja bionesteet, 
jotka on saatu sellaisista yhteisössä
viljellyistä maatalouden raaka-aineista, 
joiden on noudatettava yhteisen 
maatalouspolitiikan suoria 
tukijärjestelmiä koskevissa yhteisissä 
säännöissä ja tietyissä viljelijöiden 
tukijärjestelmissä luetelluissa säädöksissä 
vahvistettuja vaatimuksia ja normeja sekä 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 
6 artiklan 1 kohdan nojalla määriteltyjä 
hyvän maatalouden ja ympäristön 
vähimmäisvaatimuksia, täyttävät 
17 artiklan 3–5 kohdassa asetetut 
kestävyyskriteerit.”

Or. en

Tarkistus 426
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 5 kohta – b a alakohta (uusi)
Direktiivi 2009/28/EY
17 artikla – 6 kohta – 1 a, 1 b ja 1 c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) Lisätään 6 kohtaan alakohdat 
seuraavasti:
”Edellä olevan 1 kohdan a, b ja 
c alakohtaa sovellettaessa huomioon 
otettavia biopolttoaineita ja bionesteitä ei 
saa valmistaa jätteistä tai jätetuotteista, 
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jos se heikentäisi jätteistä ja tiettyjen 
direktiivien kumoamisesta annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2008/98/EY soveltamista ja 
tavoitteita.
Edellä olevan 1 kohdan a, b ja 
c alakohtaa sovellettaessa huomioon 
otettavia biopolttoaineita ja bionesteitä ei 
saa valmistaa jätteistä tai jätetuotteista, 
joita koskevat direktiivin 2008/98/EY 11 
artiklan 2 kohdan mukaiset 
uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen 
liittyvät tavoitteet tai jäsenvaltioiden 
kyseisen direktiivin 22 artiklan mukaan 
biojätteen osalta hyväksymät toimenpiteet.
Jäsenvaltioiden direktiivin 2008/98/EY 
V luvun säännösten mukaan 
vahvistamissa jätehuoltosuunnitelmissa ja 
jätteen syntymisen ehkäisemistä 
koskevissa ohjelmissa on otettava 
huomioon jätteen ja jätetuotteiden käyttö 
biopolttoaineiden ja bionesteiden 
tuotantoon.”

Or. en

Tarkistus 427
Sabine Wils

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

Komission teksti Tarkistus

5 a. Lisätään 18 artiklaan 2 a kohta 
seuraavasti:
”2 a. Eurostat kerää ja julkaisee 
yksityiskohtaisia kauppaan liittyviä tietoja 
ravintona käytettävistä viljelykasveista 
tuotetuista biopolttoaineista, kuten 
viljakasveihin ja muihin paljon 
tärkkelystä sisältäviin viljelykasveihin, 
sokerikasveihin ja öljykasveihin 
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perustuvista tuotteista. Saataville 
asetettavat kauppatiedot on eriteltävä 
etanolin ja biodieselin osalta, koska tällä 
hetkellä julkaistavissa tiedoissa etanolin 
ja biodieselin tuonti ja vienti esitetään 
kootusti ja yhdistetysti biopolttoaineita 
koskevissa tiedoissa. Tuontia ja vientiä 
koskevissa tiedoissa on määritettävä EU:n 
jäsenvaltioihin tuotavien ja niiden 
kuluttamien biopolttoaineiden tyyppi ja 
määrät. Tiedoissa on ilmoitettava myös 
alkuperämaa tai maa, joka vie kyseisiä 
tuotteita EU:hun. Bioraaka-aineiden tai 
puolijalostettujen tuotteiden tuontia ja 
vientiä koskevia tietoja on parannettava 
Eurostatin keräämillä ja julkaisemilla 
tiedoilla, jotka koskevat raaka-aineiden 
tuontia ja vientiä, niiden tyyppiä ja 
alkuperämaata, myös sisäisesti tai osittain 
kaupattuja raaka-aineita.”

Or. en

Tarkistus 428
Sabine Wils

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

Komission teksti Tarkistus

5 b. Lisätään 18 artiklaan 2 b kohta 
seuraavasti:
”2 b. Eurostat kerää ja julkaisee 
yksityiskohtaisia työllisyystietoja koskien 
lukuja, kestoa ja palkkoja, jotka liittyvät 
EU:n biopolttoainealan luomiin 
välittömiin, välillisiin ja 
seurannaistyöpaikkoihin. Komission tulisi 
kehittää työpaikkojen määrittämiseksi 
yhteinen menetelmätapa, joka arvioisi ja 
seuraisi järjestelmällisesti työllisyyslukuja 
jäsenvaltioissa ja EU:ssa. Työllisyysluvut 
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tulee eritellä etanolin ja biodieselin alojen 
osalta ja tehdä selvitys, joka määrittää 
työpaikan sijoittumisen biopolttoaineen 
toimitusketjussa. Biopolttoaineen 
työllistämistiedot eivät nykyään sisälly 
virallisiin tilastotietoihin ja päättäjien 
saatavilla olevat työllistämisarviot 
vaihtelevat riippuen tietyssä 
tutkimuksessa sovelletusta määritelmästä 
tai menetelmästä, käytetystä työpaikkojen 
laskentatavasta ja siitä, missä määrin 
tutkimukset yhdistävät 
maataloustoiminnan ja biopolttoainealan. 
Muodollinen prosessi, jota 
työllisyyslukujen saamiseksi tuetaan 
tiedoilla ja avoimilla perusteilla, 
parantaisi tietojen saatavuutta.”

Or. en

Tarkistus 429
Erik Bánki

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

Komission teksti Tarkistus

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

”Komissio voi katsoa sanotun 
rajoittamatta 21 a artiklan soveltamista,
että vapaaehtoiset kansalliset tai 
kansainväliset järjestelmät, joissa asetetaan 
vaatimukset biomassatuotteiden 
tuotannolle, sisältävät 17 artiklan 2 kohdan 
soveltamisen kannalta tarkkaa tietoa tai 
osoittavat, että biopolttoaine- tai bioneste-
erät täyttävät 17 artiklan 3–5 kohdassa 
asetetut kestävyyskriteerit. Komissio voi 
katsoa, että nämä järjestelmät sisältävät 
tarkat tiedot, joita tarvitaan tiedotettaessa 
toimenpiteistä, joihin on ryhdytty sellaisten 
alueiden suojelemiseksi, jotka tarjoavat 
kriittisissä tilanteissa tärkeitä 
ekosysteemipalveluita (kuten valuma-
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tiedotettaessa maaperän, vesien ja ilman 
suojelemiseksi toteutetuista toimenpiteistä, 
huonontuneiden maiden kunnostamisesta, 
liiallisen vedenkulutuksen välttämisestä 
alueilla, joiden vesivarat ovat niukat, 
ja 17 artiklan 7 kohdan toisessa 
alakohdassa tarkoitetuista tekijöistä. 
Komissio voi myös tunnustaa sellaiset 
harvinaisten, uhanalaisten tai erittäin 
uhanalaisten ekosysteemien tai lajien 
suojelualueet, jotka tunnustetaan 
kansainvälisissä sopimuksissa tai jotka 
kuuluvat hallitustenvälisten järjestöjen tai 
Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton 
laatimiin luetteloihin, 17 artiklan 3 kohdan 
b alakohdan ii alakohdassa tarkoitetuiksi 
alueiksi.

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

Or. en

Tarkistus 430
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 6 a kohta (uusi)
Direktiivi 2009/28/EY
18 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

6 a. Korvataan 18 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 suojelee riittävästi 
kolmansien osapuolten oikeuksia.
Kolmannet osapuolet ovat paikallis- ja 
alkuperäisyhteisöjä tai muita henkilöitä, 
joita toiminta koskee, sikäli kuin heillä on 
omistus- tai käyttöoikeus maahan, josta 
biopolttoaineiden ja bionesteiden 
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tuottamiseen käytetyt raaka-aineet ovat 
peräisin.
Sopimuksen tai järjestelmän ei katsota 
täyttävän ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitettuja vaatimuksia, ellei siinä 
vaadita:
a) Kolmansien osapuolten oikeuksien 
suojaamista
i) Ennen kuin toiminta saa sopimuksen 
tai järjestelmän hyväksynnän, kolmansien 
osapuolten oikeudet tutkitaan. Tutkimus 
dokumentoidaan.
ii) Osapuolilta saadaan ennen toiminnan 
aloittamista vapaaehtoinen ja tietoon 
perustuva ennakkosuostumus.
iii) Kolmansien osapuolten oikeuksia 
noudatetaan.
iv) Kolmansille osapuolille, joiden 
oikeuksiin toiminta vaikuttaa haitallisesti, 
myönnetään riittävät hyvitykset.
b) Luotettavuudelle ja riippumattomille 
tarkastuksille asetettuja 
vähimmäisvaatimuksia
v) Tarkastajat valtuutetaan merkittävien 
kansainvälisten vaatimusten mukaan.
vi) Eturistiriidat tarkastajien ja talouden
toimijoiden välillä määritetään, 
käsitellään ja ratkaistaan selvillä ja 
tehokkailla menettelyillä.
vii) Kenttätarkastuksia toteutetaan 
vähintään kerran vuodessa selvillä, 
dokumentoiduilla, julkaistuilla 
menettelyillä. Tarkastukset 
dokumentoidaan.
viii) Kolmansia osapuolia voidaan kuulla 
tarkastusten aikana. Kuulemiset 
dokumentoidaan.
ix) Noudattamattajättämiseen liittyvät 
tilanteet määritetään ja ratkaistaan 
selvillä ja tehokkailla menetelmillä. 
Kyseiset menetelmät sisältävät määräajat 
vaatimusten noudattamiselle ja johtavat 
yksittäisen toiminnan tai biopolttoaine- tai 
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bioneste-lähetysten poissulkemiseen 
sopimuksesta tai järjestelmästä, jos 
vaatimustenmukaisuutta ei saavuteta 
määräajan puitteissa.
c) Vähimmäisvaatimuksia avoimuudelle
x) Sopimus tai järjestelmä julkaistaan 
verkkosivustolla. Kaikki sopimuksen tai 
järjestelmän osat kootaan yhteen 
asiakirjaan.
xi) Sopimukseen tai järjestelmään 
sisältyvä luettelo talouden toimijoista 
julkaistaan samalla verkkosivustolla 
yhdessä merkittävistä todistuksista 
otettujen kopioiden kanssa.
xii) Komission 4 kohdan mukaisesti 
tekemät päätökset julkaistaan samoilla 
verkkosivuilla.
Kaikkien kohdissa x–xii tarkoitettujen 
asiakirjojen käännösten on oltava 
erityisesti kolmansien osapuolten 
saatavilla niiden maiden virallisilla 
kielillä, joista raaka-aineet ovat peräisin.
Kohdissa i–iii ja viii tarkoitettujen toimien 
yhteydessä kolmansia osapuolia voivat 
tukea heidän edustajansa.
Kohdissa i, vii ja viii tarkoitetut asiakirjat 
on säilytettävä vähintään viisi vuotta, ja 
niiden on oltava komission saatavissa 
pyynnöstä.
Sopimuksen tai järjestelmän on 
sisällettävä määräykset, joiden nojalla 
komissio voi harjoittaa19 artiklan 6 
d kohdan ensimmäisessä kohdassa 
tarkoitettua säädösvaltaa.
Kasvihuonekaasupäästövähennysten 
mittausjärjestelmien on lisäksi täytettävä 
liitteessä V esitetyt menetelmiä koskevat 
vaatimukset. Edellä 17 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 
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niihin on voitava hakea asianmukaisesti 
muutosta.”

Or. en

Tarkistus 431
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 6 b kohta (uusi)
Direktiivi 2009/28/EY
18 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6 b. Korvataan 18 artiklan 6 kohta 
seuraavasti:
”6. 6 a kohdassa tarkoitetusti edellä 
olevan 4 kohdan mukaiset päätökset 
tehdään 25 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä 
noudattaen, ottaen huomioon yleisöltä 
6 a kohdan mukaisesti saadut huomiot. 
Tällaiset päätökset tehdään enintään 
viideksi vuodeksi 6 d kohdan soveltamista 
rajoittamatta.
Kun komissio aikoo tehdä edellä olevan 
4 kohdan mukaisen päätöksen, se 
julkaisee sopimuksen tai järjestelmän 
24 artiklassa tarkoitetulla 
avoimuusfoorumilla. Kaikki sopimuksen 
tai järjestelmän osat on koottava yhteen 
asiakirjaan. Komissio julkaisee 
ilmoituksen, jossa se kehottaa ihmisiä 
esittämään kyseistä sopimusta tai 
järjestelmää koskevia huomautuksia. 
Huomautusten esittämiseen on varattava 
vähintään kahden kuukauden määräaika 
ilmoituspäivästä alkaen.
Komissio julkaisee avoimuusfoorumilla 
kertomuksen sopimuksesta tai 
järjestelmästä. Kertomusta 
valmistellessaan komissio voi kysyä 
asiantuntija-apua kolmansilta osapuolilta. 
Kehen tahansa kertomuksen valmisteluun 
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osallistuvaan henkilöön kohdistuva 
eturistiriita on tunnistettava ja 
ratkaistava.
Kun 4 kohdan mukainen päätös on tehty, 
sopimus tai järjestelmä julkaistaan 
avoimuusfoorumilla. Kaikki sopimuksen 
tai järjestelmän osat on koottava yhteen 
asiakirjaan.
4 kohdan mukaisesti tehdyissä 
päätöksissä on osoitettava, että kuka 
tahansa luonnollinen tai oikeushenkilö 
voi esittää komissiolle perusteltuja 
huolenaiheitaan, jotka liittyvät 
sopimuksen tai järjestelmän toimintaan. 
Komission on vastattava kahden 
kuukauden kuluessa, aikooko se ryhtyä 
lisätoimiin.
Jos saatavilla olevat tiedot asettavat 
kyseenalaiseksi, täyttääkö sopimus tai 
järjestelmä, jonka osalta 4 kohdan 
mukainen päätös on tehty, edelleen 
5 kohdassa asetetut vaatimukset, 
komission on arvioitava sopimuksen tai 
järjestelmän käytännön toimintaa. Tätä 
varten komissiolle siirretään valta päästä 
kaikkiin tärkeisiin asiakirjoihin, joita 
sopimuksen tai järjestelmän toimintaa 
varten on laadittu tai säilytetty.
Jos alustavat todisteet osoittavat vakavia 
puutteita sopimuksen tai järjestelmän 
toiminnassa, komissio keskeyttää 
välittömästi 4 kohdan mukaisen 
päätöksen täytäntöönpanon 25 artiklan 
b kohdassa tarkoitetulla neuvoa-antavalla 
menettelyllä hyväksyttävällä 
täytäntöönpanosäädöksellä. Keskeytys 
peruutetaan mainitulla tavalla, jos 
komissio arvioi, että puutteet on korjattu.”

Or. en

Tarkistus 432
Sabine Wils
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Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 6 c kohta (uusi)
Direktiivi 2009/28/EY
18 artikla – 9 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 c. Lisätään 18 artiklaan 9 a kohta 
seuraavasti:
”9 a. Komissio toimittaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle viimeistään 
[yhden vuoden 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 ja järjestelmien 
toiminnasta saatuihin käytännön 
kokemuksiin. Kertomuksessa on otettava 
huomioon keskeiset kansainväliset 
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 
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
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– 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.
Komissio antaa tarvittaessa kertomus 
huomioon ottaen ehdotuksen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle tämän 
direktiivin vapaaehtoisia järjestelmiä 
koskevien säännösten muuttamisesta
tarkoituksenaan parhaiden käytäntöjen 
edistäminen.”

Or. en

Tarkistus 433
Jo Leinen

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 6 a kohta (uusi)
Direktiivi 2009/28/EY
18 artikla – 9 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Lisätään 18 artiklaan 9 a kohta 
seuraavasti:
”9 a. Komissiolle siirretään valta antaa 
delegoituja säädöksiä 25 b artiklan 
mukaisesti, jotta voidaan estää raaka-
aineiden virheellinen luokittelu jätteeksi, 
kun se ei ole direktiivin 2008/98/EY 
4 artiklan tai vertailukelpoisen jätteen 
syntymisen ehkäisemistä koskevien 
ohjelmien ja jätehuoltosuunnitelmien 
mukaista. Delegoidut säädökset annetaan 
31. joulukuuta 2015 mennessä, jolloin 
ratkeaa, mitä raaka-aineita ei pidetä 
jätteenä tässä direktiivissä.”
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Or. en

Tarkistus 434
Bas Eickhout

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 435
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Nessa Childers

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

Komission teksti Tarkistus

-a) Korvataan 1 kohta seuraavasti:
”1. Biopolttoaineiden ja bionesteiden 
käytöstä saatavat 
kasvihuonekaasupäästövähennykset 
lasketaan 17 artiklan 2 kohtaa 
sovellettaessa seuraavasti:
a) jos tuotantoketjulle on liitteessä V 
olevassa A tai B osassa määritetty 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennysten 
oletusarvo, mukaan luettuna liitteessä 
VIII tarkoitetut epäsuoraa maankäytön 
muutosta koskevat arvot, ja jos liitteessä V 
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 
laskettu liitteessä V olevassa C osassa 
määritellyn menetelmän mukaisesti; tai
c) käyttämällä arvoa, joka on saatu 
laskemalla liitteessä V olevan C osan 
1 kohdassa tarkoitetun kaavan muuttujien 
summa, jossa liitteessä V olevan D tai 
E osan mukaisia eriteltyjä oletusarvoja 
voidaan käyttää tiettyjen muuttujien 
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osalta ja liitteessä V olevassa C osassa 
vahvistetun menetelmän mukaisesti 
laskettuja todellisia arvoja voidaan 
käyttää kaikkien muiden muuttujien 
osalta lukuun ottamatta eiluc-arvoa, jonka 
osalta on käytettävä liitteessä VIII 
tarkoitettuja arvoja.”

Or. en

Tarkistus 436
Anne Delvaux

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

Komission teksti Tarkistus

-a) Korvataan 1 kohdan a alakohta 
seuraavasti:
”a) jos tuotantoketjulle on liitteessä V 
olevassa A tai B osassa määritetty 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennysten 
oletusarvo ja jos kyseisten 
biopolttoaineiden tai bionesteiden 
liitteessä V olevan C osan 7 kohdan 
mukaisesti laskettu edl-arvo on nolla tai 
alle nolla käyttämällä kyseistä oletusarvoa 
ja lisäämällä epäsuorasta maankäytön 
muutoksesta aiheutuvat päästöt 
liitteessä V olevan C osan 19 a kohdan 
mukaisesti;”

Or. en

Perustelu

Epäsuorasta maankäytön muutoksesta aiheutuvat päästöt lisätään biopolttoaineista syntyvien 
kasvihuonekaasupäästöjen laskentaan vuodesta 2018 alkaen.

Tarkistus 437
Anne Delvaux, Romana Jordan
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Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 7 kohta – -a alakohta (uusi)
Direktiivi 2009/28/EY
19 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 438
Anne Delvaux, Romana Jordan

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 7 kohta – -aa alakohta (uusi)
Direktiivi 2009/28/EY
19 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 kohdissa tarkoitetut laskelmat 
sisältävät epäsuorista maankäytön 
muutoksista aiheutuvat päästöt liitteen 
VIII mukaisesti, jos 3 artiklan 4 kohdan 
d alakohdassa määritelty suurin osuus 
ylittyy.”

Or. en
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Perustelu

Vertailu epäsuoran maankäytön päästöjen lisäämisestä biopolttoaineista peräisin olevien 
kasvihuonekaasupäästöjen laskentaan suurimman osuuden ylittyessä.

Tarkistus 439
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 7 kohta – b alakohta
Direktiivi 2009/28/EY
19 artikla – 5 kohta – toinen virke

Komission teksti Tarkistus

b) Korvataan 5 kohdan viimeinen virke 
seuraavasti:

Poistetaan.

”Tätä varten komissiolle siirretään valta 
antaa delegoituja säädöksiä 25 b artiklan 
mukaisesti.”

Or. en

Tarkistus 440
Erik Bánki

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 7 kohta – c alakohta
Direktiivi 2009/28/EY
19 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

c) Korvataan 6 kohta seuraavasti: Poistetaan.
”Komissiolle siirretään valta antaa 
delegoituja säädöksiä 25 b artiklan 
mukaisesti liitteen VIII mukauttamisesta 
tieteen ja tekniikan kehitykseen muun 
muassa tarkistamalla ehdotettuja 
viljelykasviryhmien epäsuoran 
maankäytön muutoksen arvoja; ottamalla 
käyttöön uusia arvoja muilla 
jaottelutasoilla (eli raaka-aineiden 
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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

Liitteessä VIII määritetyillä epäsuoran maankäytön muutoksen tekijöillä ei ole vakaata 
tieteellistä perustaa, minkä vuoksi ne pitäisi poistaa.

Tarkistus 441
Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 7 kohta – c alakohta
Direktiivi 2009/28/EY
19 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

c) Korvataan 6 kohta seuraavasti: Poistetaan.
”Komissiolle siirretään valta antaa 
delegoituja säädöksiä 25 b artiklan 
mukaisesti liitteen VIII mukauttamisesta 
tieteen ja tekniikan kehitykseen muun 
muassa tarkistamalla ehdotettuja 
viljelykasviryhmien epäsuoran 
maankäytön muutoksen arvoja; ottamalla 
käyttöön uusia 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. fr
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Tarkistus 442
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 7 kohta – c alakohta
Direktiivi 2009/28/EY
19 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

c) Korvataan 6 kohta seuraavasti: Poistetaan.
”Komissiolle siirretään valta antaa 
delegoituja säädöksiä 25 b artiklan 
mukaisesti liitteen VIII mukauttamisesta 
tieteen ja tekniikan kehitykseen muun 
muassa tarkistamalla ehdotettuja 
viljelykasviryhmien epäsuoran 
maankäytön muutoksen arvoja; ottamalla 
käyttöön uusia 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

Tarkistus 443
Julie Girling

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 7 kohta – c alakohta
Direktiivi 2009/28/EY
19 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

c) Korvataan 6 kohta seuraavasti: Poistetaan.
”Komissiolle siirretään valta antaa 
delegoituja säädöksiä 25 b artiklan 
mukaisesti liitteen VIII mukauttamisesta 
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tieteen ja tekniikan kehitykseen muun 
muassa tarkistamalla ehdotettuja 
viljelykasviryhmien epäsuoran 
maankäytön muutoksen arvoja; ottamalla 
käyttöön uusia 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

Tämä 19 artiklan 5 kohta sisältää direktiivin olennaisia osia. Näin ollen ne eivät sisälly 
delegoitujen säädösten soveltamisalaan.

Tarkistus 444
Pilar Ayuso

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 7 kohta – c alakohta
Direktiivi 2009/28/EY
19 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

c) Korvataan 6 kohta seuraavasti: c) Poistetaan 6 kohta.

”Komissiolle siirretään valta antaa 
delegoituja säädöksiä 25 b artiklan 
mukaisesti liitteen VIII mukauttamisesta 
tieteen ja tekniikan kehitykseen muun 
muassa tarkistamalla ehdotettuja 
viljelykasviryhmien epäsuoran 
maankäytön muutoksen arvoja; ottamalla 
käyttöön uusia 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 
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lignoselluloosasta tuotetuille raaka-
aineille.”

Or. es

Tarkistus 445
Christa Klaß

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 7 kohta – c alakohta
Direktiivi 2009/28/EY
19 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

”Komissiolle siirretään valta antaa 
delegoituja säädöksiä 25 b artiklan 
mukaisesti liitteen VIII mukauttamisesta 
tieteen ja tekniikan kehitykseen muun 
muassa tarkistamalla ehdotettuja 
viljelykasviryhmien epäsuoran maankäytön 
muutoksen arvoja; ottamalla käyttöön 
uusia 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.”

”6. Komissiolle siirretään valta antaa 
delegoituja säädöksiä 25 b artiklan 
mukaisesti liitteen VIII mukauttamisesta 
tieteen ja tekniikan kehitykseen 
vahvistamalla epäsuoran maankäytön 
muutoksen arvoja kullekin 
lainsäädäntövuodelle liitteen VIII 
mukaisesti; ottamalla käyttöön uusia 
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

Epäsuoran maankäytön muutoksen arvojen vahvistaminen vuosittain.

Tarkistus 446
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 7 kohta – c a alakohta (uusi)
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Direktiivi 2009/28/EY
19 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) Lisätään 6 a kohta seuraavasti:
”6 a. Jo tehtyjen investointien 
suojelemiseksi koskien 1 päivänä 
heinäkuuta 2014 tai ennen sitä 
toiminnassa olleita laitoksia tämän 
direktiivin liitteessä VIII tarkoitettuja 
epäsuorasta maankäytön muutoksesta 
aiheutuvia päästöjä ei oteta huomioon 
1 kohdassa suoritetuissa laskelmissa 
viljakasveista ja muista paljon tärkkelystä 
sisältävistä viljelykasveista, 
sokerikasveista, öljykasveista ja muista 
maalla kasvatetuista energiakasveista 
peräisin olevien biopolttoaineiden 
kokonaiskulutuksen osuuden osalta 
ennen 31 päivää joulukuuta 2017.”

Or. en

Tarkistus 447
Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 7 kohta – d alakohta
Direktiivi 2009/28/EY
19 artikla – 7 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) Korvataan 7 kohdan ensimmäinen 
alakohta seuraavasti:

Poistetaan.

«7. Komissiolle siirretään valta antaa 
delegoituja säädöksiä 25 b artiklan 
mukaisesti liitteen V 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.”
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Or. fr

Tarkistus 448
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 7 kohta – d alakohta
Direktiivi 2009/28/EY
19 artikla – 7 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) korvataan 7 kohdan ensimmäinen 
alakohta seuraavasti:

Poistetaan.

”7. Komissiolle siirretään valta antaa 
delegoituja säädöksiä 25 b artiklan 
mukaisesti liitteen V 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 449
Pilar Ayuso

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 7 kohta – e a alakohta (uusi)
Direktiivi 2009/28/EY
19 artikla – 8 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) Lisätään kohta seuraavasti:
”8 a. Komissiolle siirretään valta antaa 
delegoituja säädöksiä 25 b artiklan 
mukaisesti niiden yksityiskohtaisten 
määritelmien, myös teknisten 
määritelmien, vahvistamisesta, joita 



AM\937597FI.doc 65/91 PE513.034v01-00

FI

edellytetään liitteen V C osan 9 kohdassa 
esitettyjen luokkien osalta.”

Or. es

Tarkistus 450
Pilar Ayuso

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 7 kohta – e b alakohta (uusi)
Direktiivi 2009/28/EY
19 artikla – 8 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e b) Lisätään 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 
maalla, samankaltaisena hyvityksenä 
kuin jo on esitetty liitteen V C osan 
8 kohdassa esitetyin edellytyksin saadun 
biomassan osalta.”

Or. es

Tarkistus 451
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
21 artikla

Komission teksti Tarkistus

8. Poistetaan 21 artikla. 8. Poistetaan 21 artiklan 2 kohta.
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Or. en

Tarkistus 452
Erik Bánki

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 8 a kohta (uusi)
Direktiivi 2009/28/EY
21 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a. Lisätään artikla seuraavasti:
”21 a artikla
Biopolttoaineet ja bionesteet, joiden 
epäsuorasta maankäytön muutoksesta 
aiheutuvat päästöt ovat nolla
1. Biopolttoaineiden ja bionesteiden 
epäsuorasta maankäytön muutoksesta 
aiheutuvien arvioitujen päästöjen 
katsotaan olevan nolla seuraavissa 
tapauksissa:
a) tavanomaiset biopolttoaineet sellaiseen 
määrään asti, joka vastaa enintään 
5 prosenttia energian loppukulutuksesta 
liikenteessä vuonna 2020 ja sen jälkeen;
b) tavanomaiset biopolttoaineet, jotka 
ylittävät tämän kohdan a alakohdassa 
määritetyn määrän, jos ne tuotetaan 
liitteessä VIII määritetystä biomassasta, 
joka ei aiheuta epäsuoraa maankäytön 
muutosta;
c) kehittyneet biopolttoaineet.
2. Komission on 31 päivään 
joulukuuta 2014 mennessä määritettävä 
ja julkaistava kansallisia järjestelmiä 
koskevat ohjeet sertifiointien antamisesta 
biomassasta, joka ei aiheuta epäsuoraa 
maankäytön muutosta, kyseisen 
biomassan kasvattajille tai tuottajille. 
Jokaisen jäsenvaltion on esitettävä 
31 päivään joulukuuta 2014 mennessä 
kansallinen järjestelmänsä sertifiointien 
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antamisesta biomassasta, joka ei aiheuta 
epäsuoraa maankäytön muutosta, 
kyseisen biomassan kasvattajille tai 
tuottajille, ja komission on arvioitava 
kansalliset järjestelmät ja erityisesti 
jäsenvaltioiden suunnittelemien toimien 
asianmukaisuus, kun otetaan huomioon, 
että kyseiset sertifioinnit on liitettävä 
komission hyväksymiin vapaaehtoisiin 
kestävyysjärjestelmiin.”

Or. en

Perustelu

Tavanomaisilla biopolttoaineilla ei ole tällä hetkellä EU:ssa säädettyyn tasoon asti mitään 
vaikutusta epäsuoraan maankäytön muutokseen, kuten komissio on tunnustanut. Kaikki 
tavanomaisen biopolttoaineen lisämäärät olisi kuitenkin tuotettava biomassasta, jolla ei ole 
vaikutusta epäsuoraan maankäytön muutokseen liitteen VIII määritelmän mukaisesti.

Tarkistus 453
Britta Reimers

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Korvataan 22 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:

Poistetaan.

”2. Arvioidessaan biopolttoaineiden 
käytöstä saatavia kasvihuonekaasujen 
nettomääräisiä vähennyksiä jäsenvaltio 
voi 1 kohdassa tarkoitetuissa 
kertomuksissa käyttää liitteessä V 
olevassa A ja B osassa annettuja 
tyypillisiä arvoja ja lisätä niihin liitteessä 
VIII esitetyt epäsuorasta maankäytön 
muutoksesta aiheutuvat arvioidut 
päästöt.”

Or. en
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Tarkistus 454
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Korvataan 22 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:

Poistetaan.

”2. Arvioidessaan biopolttoaineiden 
käytöstä saatavia kasvihuonekaasujen 
nettomääräisiä vähennyksiä jäsenvaltio 
voi 1 kohdassa tarkoitetuissa 
kertomuksissa käyttää liitteessä V 
olevassa A ja B osassa annettuja 
tyypillisiä arvoja ja lisätä niihin liitteessä 
VIII esitetyt epäsuorasta maankäytön 
muutoksesta aiheutuvat arvioidut 
päästöt.”

Or. es

Tarkistus 455
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Korvataan 22 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:

9. Poistetaan 22 artiklan 2 kohta.

”2. Arvioidessaan biopolttoaineiden 
käytöstä saatavia kasvihuonekaasujen 
nettomääräisiä vähennyksiä jäsenvaltio 
voi 1 kohdassa tarkoitetuissa 
kertomuksissa käyttää liitteessä V 
olevassa A ja B osassa annettuja 
tyypillisiä arvoja ja lisätä niihin liitteessä 
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VIII esitetyt epäsuorasta maankäytön 
muutoksesta aiheutuvat arvioidut 
päästöt.”

Or. en

Tarkistus 456
Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 11 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
25 b artikla

Komission teksti Tarkistus

11. Lisätään 25 b artikla seuraavasti: Poistetaan.
”25 b artikla
Siirretyn säädösvallan käyttäminen
1. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä tässä artiklassa 
säädetyin edellytyksin.
2. Tämän direktiivin 3 artiklan 4 kohdan 
d alakohdassa, 5 artiklan 5 kohdassa, 
17 artiklan 3 kohdan c alakohdan 
kolmannessa alakohdassa, 19 artiklan 5 
kohdassa, 19 artiklan 6 kohdassa ja 19 
artiklan 7 kohdassa tarkoitettu vallan 
siirto komissiolle tapahtuu 
määräämättömäksi ajaksi tämän 
direktiivin voimaantulopäivästä.
3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 3 artiklan 
4 kohdan d alakohdassa, 5 artiklan 5 
kohdassa, 17 artiklan 3 kohdan c 
alakohdan kolmannessa alakohdassa, 19 
artiklan 5 kohdassa, 19 artiklan 6 
kohdassa ja 19 artiklan 7 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, 



PE513.034v01-00 70/91 AM\937597FI.doc

FI

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 3 artiklan 4 kohdan d 
alakohdan, 5 artiklan 5 kohdan, 17 
artiklan 3 kohdan c alakohdan 
kolmannen alakohdan, 19 artiklan 5 
kohdan, 19 artiklan 6 kohdan ja 19 
artiklan 7 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

Tarkistus 457
Julie Girling

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 11 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
25 b artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tämän direktiivin 3 artiklan 4 kohdan d 
alakohdassa, 5 artiklan 5 kohdassa, 
17 artiklan 3 kohdan c alakohdan 
kolmannessa alakohdassa, 19 artiklan 5 
kohdassa, 19 artiklan 6 kohdassa ja 19 

2. Tämän direktiivin 5 artiklan 5 kohdassa, 
17 artiklan 3 kohdan c alakohdan 
kolmannessa alakohdassa, 19 artiklan 6 
kohdassa ja 19 artiklan 7 kohdassa 
tarkoitettu vallan siirto komissiolle 
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artiklan 7 kohdassa tarkoitettu vallan siirto 
komissiolle tapahtuu määräämättömäksi 
ajaksi tämän direktiivin
voimaantulopäivästä.

tapahtuu viideksi vuodeksi [tämän 
muutossäädöksen voimaantulopäivästä, 
jonka julkaisutoimisto täyttää]. 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 yhtenevä Euroopan parlamentin delegoituja säädöksiä koskevan vakioilmaisun 
kanssa.

Tarkistus 458
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 11 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
25 b artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tämän direktiivin 3 artiklan 4 kohdan d 
alakohdassa, 5 artiklan 5 kohdassa, 
17 artiklan 3 kohdan c alakohdan 
kolmannessa alakohdassa, 19 artiklan 5 
kohdassa, 19 artiklan 6 kohdassa ja 19 
artiklan 7 kohdassa tarkoitettu vallan siirto 
komissiolle tapahtuu määräämättömäksi 
ajaksi tämän direktiivin 
voimaantulopäivästä.

2. Tämän direktiivin 3 artiklan 4 kohdan d 
alakohdassa, 5 artiklan 5 kohdassa 
tarkoitettu vallan siirto komissiolle 
tapahtuu viideksi vuodeksi tämän 
direktiivin voimaantulopäivästä ja ajan 
jatkaminen sen jälkeen on mahdollista.

Or. en
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Tarkistus 459
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 11 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
25 b artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tämän direktiivin 3 artiklan 4 kohdan 
d alakohdassa, 5 artiklan 5 kohdassa, 
17 artiklan 3 kohdan c alakohdan 
kolmannessa alakohdassa, 19 artiklan 
5 kohdassa, 19 artiklan 6 kohdassa ja 
19 artiklan 7 kohdassa tarkoitettu vallan 
siirto komissiolle tapahtuu 
määräämättömäksi ajaksi tämän 
direktiivin voimaantulopäivästä.

2. Tämän direktiivin 5 artiklan 5 kohdassa, 
17 artiklan 3 kohdan c alakohdan 
kolmannessa alakohdassa, 19 artiklan 
5 kohdassa, 19 artiklan 6 kohdassa ja 
19 artiklan 7 kohdassa tarkoitettu vallan 
siirto komissiolle tapahtuu viideksi 
vuodeksi tämän direktiivin 
voimaantulopäivästä.

Or. it

Tarkistus 460
Pilar Ayuso

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 11 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
25 b artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tämän direktiivin 3 artiklan 4 kohdan d 
alakohdassa, 5 artiklan 5 kohdassa, 
17 artiklan 3 kohdan c alakohdan 
kolmannessa alakohdassa, 19 artiklan 5 
kohdassa, 19 artiklan 6 kohdassa ja
19 artiklan 7 kohdassa tarkoitettu vallan 
siirto komissiolle tapahtuu 
määräämättömäksi ajaksi tämän direktiivin 
voimaantulopäivästä.

2. Tämän direktiivin 2 artiklan 
o a kohdassa, 5 artiklan 5 kohdassa, 
17 artiklan 3 kohdan c alakohdan 
kolmannessa alakohdassa, 19 artiklan 
5 kohdassa, 19 artiklan 7 kohdassa ja 
19 artiklan 8 kohdassa tarkoitettu vallan 
siirto komissiolle tapahtuu 
määräämättömäksi ajaksi tämän direktiivin 
voimaantulopäivästä.

Or. es
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Tarkistus 461
Pilar Ayuso

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 11 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
25 b artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 3 artiklan 
4 kohdan d alakohdassa, 5 artiklan 5 
kohdassa, 17 artiklan 3 kohdan c alakohdan 
kolmannessa alakohdassa, 19 artiklan 5 
kohdassa, 19 artiklan 6 kohdassa ja 
19 artiklan 7 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 2 artiklan 
o a kohdassa, 5 artiklan 5 kohdassa, 
17 artiklan 3 kohdan c alakohdan 
kolmannessa alakohdassa, 19 artiklan 
5 kohdassa, 19 artiklan 7 kohdassa ja
19 artiklan 8 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

Tarkistus 462
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 11 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
25 b artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 3 artiklan 
4 kohdan d alakohdassa, 5 artiklan 5 
kohdassa, 17 artiklan 3 kohdan c 
alakohdan kolmannessa alakohdassa, 19 

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 3 artiklan 4 
kohdan d alakohdassa ja 5 artiklan 5 
kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
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artiklan 5 kohdassa, 19 artiklan 6 
kohdassa ja 19 artiklan 7 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.

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 463
Julie Girling

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 11 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
25 b artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 3 artiklan 
4 kohdan d alakohdassa, 5 artiklan 5 
kohdassa, 17 artiklan 3 kohdan c alakohdan 
kolmannessa alakohdassa, 19 artiklan 5 
kohdassa, 19 artiklan 6 kohdassa ja 
19 artiklan 7 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 5 artiklan 5 
kohdassa, 17 artiklan 3 kohdan c alakohdan 
kolmannessa alakohdassa, 19 artiklan 6 
kohdassa ja 19 artiklan 7 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 464
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 11 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
25 b artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 3 artiklan 
4 kohdan d alakohdassa, 5 artiklan 
5 kohdassa, 17 artiklan 3 kohdan 
c alakohdan kolmannessa alakohdassa, 
19 artiklan 5 kohdassa, 19 artiklan 
6 kohdassa ja 19 artiklan 7 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 5 artiklan 
5 kohdassa, 17 artiklan 3 kohdassa ja 
19 artiklan 5 kohdassa, 19 artiklan 
6 kohdassa ja 19 artiklan 7 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. it

Tarkistus 465
Pilar Ayuso

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 11 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
25 b artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä olevan 3 artiklan 4 kohdan d 
alakohdan, 5 artiklan 5 kohdan, 17 artiklan 
3 kohdan c alakohdan kolmannen 
alakohdan, 19 artiklan 5 kohdan, 19 
artiklan 6 kohdan ja 19 artiklan 7 kohdan 
nojalla annettu delegoitu säädös tulee 

5. Edellä olevan 2 artiklan o a kohdan, 
5 artiklan 5 kohdan, 17 artiklan 3 kohdan 
c alakohdan kolmannen alakohdan, 
19 artiklan 5 kohdan, 19 artiklan 7 kohdan 
ja 19 artiklan 8 kohdan nojalla annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, 
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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.

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 466
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 11 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
25 b artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä olevan 3 artiklan 4 kohdan d 
alakohdan, 5 artiklan 5 kohdan, 17 artiklan 
3 kohdan c alakohdan kolmannen 
alakohdan, 19 artiklan 5 kohdan, 19 
artiklan 6 kohdan ja 19 artiklan 7 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 3 artiklan 4 kohdan d 
alakohdan, 5 artiklan 5 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
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Tarkistus 467
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 11 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
25 b artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä olevan 3 artiklan 4 kohdan 
d alakohdan, 5 artiklan 5 kohdan, 
17 artiklan 3 kohdan c alakohdan 
kolmannen alakohdan, 19 artiklan 
5 kohdan, 19 artiklan 6 kohdan ja 
19 artiklan 7 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 5 artiklan 5 kohdan, 
17 artiklan 3 kohdan c alakohdan 
kolmannen alakohdan, 19 artiklan 
5 kohdan, 19 artiklan 6 kohdan ja 
19 artiklan 7 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. it

Tarkistus 468
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio antaa 31 päivään joulukuuta 
2017 mennessä Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomuksen, jossa arvioidaan
parhaan ja viimeisimmän saatavilla 
olevan tieteellisen näytön pohjalta, kuinka 

Komissio antaa [yhden vuoden kuluttua 
tämän direktiivin voimaantulopäivän 
jälkeen] Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomuksen, jossa arvioidaan 
perinteisten ja kehittyneiden
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hyvin tällä direktiivillä käyttöön otetuilla 
toimenpiteillä on onnistuttu rajoittamaan 
biopolttoaineiden ja bionesteiden
tuotantoon liittyvästä epäsuorasta 
maankäytön muutoksesta aiheutuvia
kasvihuonekaasupäästöjä. Kertomukseen 
liitetään tarvittaessa lainsäädäntöehdotus, 
joka perustuu parhaaseen saatavilla 
olevaan tieteelliseen näyttöön ja jossa 
esitetään epäsuorasta maankäytön 
muutoksesta aiheutuvia arvioituja 
päästöjä koskevien tekijöiden 
sisällyttämistä asianmukaisiin 
kestävyyskriteereihin siten, että niitä 
sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2021 
alkaen, sekä arviointi maata 
käyttämättömistä raaka-aineista ja muista 
kuin ravintona käytettävistä 
viljelykasveista tuotetuille 
biopolttoaineille direktiivin 2009/28/EY 
3 artiklan 4 kohdan d alakohdassa 
asetettujen kannustimien toimivuudesta.

biopolttoaineiden ja bionesteiden 
myönteisiä ja kielteisiä ympäristöllisiä, 
sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia. 
Kertomuksen on perustuttava uusimpaan 
käytettävissä olevaan tutkimustietoon.

Kertomuksessa tarkastellaan 
biopolttoaineiden ja bionesteiden 
ympäristöllisiä vaikutuksia muun muassa
kasvihuonekaasupäästöihin, biologiseen 
monimuotoisuuteen, maaperään ja sen 
käyttöön.
Arvioitaessa biopolttoaineiden ja 
bionesteiden taloudellisia vaikutuksia 
kertomuksessa on otettava huomioon 
eurooppalaisten kuluttajien ja 
veronmaksajien myötä syntyvät suorat ja 
välilliset kustannukset, jotka aiheutuvat 
erityisesti tukijärjestelmistä ja 
polttoaineen hinnoista sekä biopolttoaine-
ja bionestealalle suoraan muodostuneista 
työpaikoista.
Biopolttoaineiden ja bionesteiden 
sosiaalisten vaikutusten tarkastelussa on 
keskityttävä kolmansien osapuolten 
kanssa jaettaviin etuihin ja riskeihin 
alueilla, joilta raaka-aineet ovat peräisin, 
eli erityisesti alkuperäis- ja 
paikallisyhteisöihin. Sosiaalisen 
kestävyyden osalta olemassa olevien 
sääntöjen käyttö ja tehokkuus, muun 
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muassa säädettyjen vapaaehtoisten 
järjestelmien tunnustaminen on myös 
tarkastelun alla.
Kertomuksessa on biopolttoaineiden ja 
bionesteiden ympäristöllisten, sosiaalisten 
ja taloudellisten vaikutusten arvioinnin 
yhteydessä tarkasteltava kestävien raaka-
aineiden teknistä ja taloudellista 
toteutettavuutta sekä hyötyjä, jotka on 
menetetty, kun raaka-aineet on muutettu 
toisenlaiseen käyttöön, erityisesti 
elintarvike- ja rehutuotannon, tuotteiden 
tai luonnollisten lannoitteiden osalta. 
Lisäksi on tarkasteltava perinteisten ja 
kehittyneiden biopolttoaineiden ja 
bionesteiden koko elinkaarta. 
Kertomuksessa on analysoitava 
fossiilisten polttoaineiden käyttöä 
kussakin elinkaaren vaiheessa, etenkin 
lannoitetuotannon sekä prosessoinnissa ja 
liikenteessä käytetyn energian osalta, jotta 
voidaan arvioida sekä perinteisten että 
kehittyneiden biopolttoaineiden ja 
bionesteiden energiantuotannon 
hyötysuhdetta ja todentaa 
biopolttoaineiden ja bionesteiden vaikutus 
energiavarmuuteen.
Komissio tekee tarvittaessa kertomukseen 
liittyviä ehdotuksia Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

Or. en

Tarkistus 469
Bas Eickhout, Dan Jørgensen

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio antaa 31 päivään joulukuuta 
2017 mennessä Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomuksen, jossa arvioidaan 
parhaan ja viimeisimmän saatavilla 

Komissio antaa 31 päivään joulukuuta 
2015 mennessä Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomuksen, jossa arvioidaan 
edistymistä sertifiointijärjestelmän 
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olevan tieteellisen näytön pohjalta, kuinka 
hyvin tällä direktiivillä käyttöön otetuilla 
toimenpiteillä on onnistuttu rajoittamaan 
biopolttoaineiden ja bionesteiden
tuotantoon liittyvästä epäsuorasta 
maankäytön muutoksesta aiheutuvia 
kasvihuonekaasupäästöjä. Kertomukseen 
liitetään tarvittaessa lainsäädäntöehdotus,
joka perustuu parhaaseen saatavilla 
olevaan tieteelliseen näyttöön ja jossa 
esitetään epäsuorasta maankäytön 
muutoksesta aiheutuvia arvioituja 
päästöjä koskevien tekijöiden 
sisällyttämistä asianmukaisiin 
kestävyyskriteereihin siten, että niitä 
sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2021 
alkaen, sekä arviointi maata 
käyttämättömistä raaka-aineista ja muista 
kuin ravintona käytettävistä 
viljelykasveista tuotetuille biopolttoaineille 
direktiivin 2009/28/EY 3 artiklan 4 kohdan 
d alakohdassa asetettujen kannustimien 
toimivuudesta.

kehittämisessä biopolttoaineiden ja 
bionesteiden raaka-aineille, joiden 
tuottamiseen liittyy alhainen epäsuorasta 
maankäytön muutoksesta aiheutuvien 
päästöjen ja niiden vaikutuksen riski, kun 
sovelletaan nollaan arvioituja epäsuorasta 
maankäytön muutoksesta aiheutuvia 
päästöjä laskettaessa elinkaarenaikaisia 
kasvihuonekaasupäästöjä direktiivien 
2009/30/EY ja 2009/28/EY mukaisesti. 
Kertomukseen liitetään tarvittaessa 
lainsäädäntöehdotus sekä arviointi maata 
käyttämättömistä raaka-aineista ja muista 
kuin ravintona käytettävistä 
viljelykasveista tuotetuille biopolttoaineille 
direktiivin 2009/28/EY 3 artiklan 4 kohdan 
d alakohdassa asetettujen kannustimien 
toimivuudesta.

Or. en

Tarkistus 470
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio antaa 31 päivään joulukuuta 
2017 mennessä Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomuksen, jossa arvioidaan 
parhaan ja viimeisimmän saatavilla olevan 
tieteellisen näytön pohjalta, kuinka hyvin 
tällä direktiivillä käyttöön otetuilla 
toimenpiteillä on onnistuttu rajoittamaan 
biopolttoaineiden ja bionesteiden 
tuotantoon liittyvästä epäsuorasta 
maankäytön muutoksesta aiheutuvia 
kasvihuonekaasupäästöjä. Kertomukseen 
liitetään tarvittaessa lainsäädäntöehdotus, 

Komissio antaa 31 päivään joulukuuta 
2017 mennessä Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomuksen, jossa arvioidaan 
parhaan ja viimeisimmän saatavilla olevan 
tieteellisen näytön pohjalta, kuinka hyvin 
tällä direktiivillä käyttöön otetuilla 
toimenpiteillä on onnistuttu rajoittamaan 
biopolttoaineiden ja bionesteiden 
tuotantoon liittyvästä epäsuorasta 
maankäytön muutoksesta aiheutuvia 
kasvihuonekaasupäästöjä. Kertomukseen 
liitetään tarvittaessa lainsäädäntöehdotus, 
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joka perustuu parhaaseen saatavilla 
olevaan tieteelliseen näyttöön ja jossa 
esitetään epäsuorasta maankäytön 
muutoksesta aiheutuvia arvioituja 
päästöjä koskevien tekijöiden 
sisällyttämistä asianmukaisiin 
kestävyyskriteereihin siten, että niitä 
sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2021 
alkaen, sekä arviointi maata 
käyttämättömistä raaka-aineista ja muista 
kuin ravintona käytettävistä 
viljelykasveista tuotetuille biopolttoaineille 
direktiivin 2009/28/EY 3 artiklan 4 kohdan 
d alakohdassa asetettujen kannustimien 
toimivuudesta.

joka perustuu parhaaseen saatavilla 
olevaan tieteelliseen näyttöön, joka koskee 
asianmukaisten kestävyyskriteereiden 
vahvistamista maata käyttämättömistä 
raaka-aineista ja muista kuin ravintona 
käytettävistä viljelykasveista tuotetuille 
biopolttoaineille direktiivin 2009/28/EY 3 
artiklan 4 kohdan d alakohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 471
Pilar Ayuso

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio antaa 31 päivään joulukuuta 
2017 mennessä Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomuksen, jossa arvioidaan 
parhaan ja viimeisimmän saatavilla olevan 
tieteellisen näytön pohjalta, kuinka hyvin 
tällä direktiivillä käyttöön otetuilla 
toimenpiteillä on onnistuttu rajoittamaan 
biopolttoaineiden ja bionesteiden 
tuotantoon liittyvästä epäsuorasta 
maankäytön muutoksesta aiheutuvia 
kasvihuonekaasupäästöjä. Kertomukseen 
liitetään tarvittaessa lainsäädäntöehdotus, 
joka perustuu parhaaseen saatavilla 
olevaan tieteelliseen näyttöön ja jossa 
esitetään epäsuorasta maankäytön 
muutoksesta aiheutuvia arvioituja 
päästöjä koskevien tekijöiden 
sisällyttämistä asianmukaisiin 
kestävyyskriteereihin siten, että niitä 
sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2021 

Komissio antaa 31 päivään joulukuuta 
2018 mennessä Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomuksen, jossa arvioidaan 
parhaan ja viimeisimmän saatavilla olevan 
tieteellisen näytön pohjalta, kuinka hyvin 
tällä direktiivillä käyttöön otetuilla 
toimenpiteillä on onnistuttu rajoittamaan 
biopolttoaineiden ja bionesteiden 
tuotantoon liittyvästä epäsuorasta 
maankäytön muutoksesta aiheutuvia 
kasvihuonekaasupäästöjä.
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alkaen, sekä arviointi maata 
käyttämättömistä raaka-aineista ja muista 
kuin ravintona käytettävistä 
viljelykasveista tuotetuille 
biopolttoaineille direktiivin 2009/28/EY 
3 artiklan 4 kohdan d alakohdassa 
asetettujen kannustimien toimivuudesta.

Or. es

Tarkistus 472
Sophie Auconie

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio antaa 31 päivään joulukuuta 
2017 mennessä Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomuksen, jossa arvioidaan 
parhaan ja viimeisimmän saatavilla olevan 
tieteellisen näytön pohjalta, kuinka hyvin 
tällä direktiivillä käyttöön otetuilla 
toimenpiteillä on onnistuttu rajoittamaan 
biopolttoaineiden ja bionesteiden 
tuotantoon liittyvästä epäsuorasta 
maankäytön muutoksesta aiheutuvia 
kasvihuonekaasupäästöjä. Kertomukseen 
liitetään tarvittaessa lainsäädäntöehdotus, 
joka perustuu parhaaseen saatavilla 
olevaan tieteelliseen näyttöön ja jossa 
esitetään epäsuorasta maankäytön 
muutoksesta aiheutuvia arvioituja päästöjä 
koskevien tekijöiden sisällyttämistä 
asianmukaisiin kestävyyskriteereihin siten, 
että niitä sovelletaan 1 päivästä 
tammikuuta 2021 alkaen, sekä arviointi 
maata käyttämättömistä raaka-aineista ja 
muista kuin ravintona käytettävistä 
viljelykasveista tuotetuille 
biopolttoaineille direktiivin 2009/28/EY 
3 artiklan 4 kohdan d alakohdassa 
asetettujen kannustimien toimivuudesta.

Komissio antaa 31 päivään joulukuuta 
2017 mennessä Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomuksen, jossa arvioidaan 
parhaan ja viimeisimmän saatavilla olevan 
tieteellisen näytön pohjalta, kuinka hyvin 
tällä direktiivillä käyttöön otetuilla 
toimenpiteillä on onnistuttu rajoittamaan 
biopolttoaineiden ja bionesteiden 
tuotantoon liittyvästä epäsuorasta 
maankäytön muutoksesta aiheutuvia 
kasvihuonekaasupäästöjä. Kertomukseen 
liitetään tarvittaessa lainsäädäntöehdotus, 
joka perustuu parhaaseen saatavilla 
olevaan tieteelliseen näyttöön ja jossa 
esitetään epäsuorasta maankäytön 
muutoksesta aiheutuvia arvioituja päästöjä 
koskevien tekijöiden sisällyttämistä 
asianmukaisiin kestävyyskriteereihin siten, 
että niitä sovelletaan 1 päivästä 
tammikuuta 2021 alkaen.

Or. fr
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Tarkistus 473
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio antaa 31 päivään joulukuuta 
2017 mennessä Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomuksen, jossa arvioidaan 
parhaan ja viimeisimmän saatavilla olevan 
tieteellisen näytön pohjalta, kuinka hyvin 
tällä direktiivillä käyttöön otetuilla 
toimenpiteillä on onnistuttu rajoittamaan 
biopolttoaineiden ja bionesteiden 
tuotantoon liittyvästä epäsuorasta 
maankäytön muutoksesta aiheutuvia 
kasvihuonekaasupäästöjä. Kertomukseen 
liitetään tarvittaessa lainsäädäntöehdotus, 
joka perustuu parhaaseen saatavilla 
olevaan tieteelliseen näyttöön ja jossa 
esitetään epäsuorasta maankäytön 
muutoksesta aiheutuvia arvioituja 
päästöjä koskevien tekijöiden 
sisällyttämistä asianmukaisiin 
kestävyyskriteereihin siten, että niitä 
sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2021 
alkaen, sekä arviointi maata 
käyttämättömistä raaka-aineista ja muista 
kuin ravintona käytettävistä 
viljelykasveista tuotetuille 
biopolttoaineille direktiivin 2009/28/EY 
3 artiklan 4 kohdan d alakohdassa 
asetettujen kannustimien toimivuudesta.

Komissio antaa 31 päivään joulukuuta 
2017 mennessä Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomuksen, jossa arvioidaan 
parhaan ja viimeisimmän saatavilla olevan 
tieteellisen näytön pohjalta, kuinka hyvin 
tällä direktiivillä käyttöön otetuilla 
toimenpiteillä on onnistuttu rajoittamaan 
biopolttoaineiden ja bionesteiden 
tuotantoon liittyvästä epäsuorasta 
maankäytön muutoksesta aiheutuvia 
kasvihuonekaasupäästöjä. Kertomukseen 
sisällytetään vaikutustenarviointianalyysi 
puutalouspolitiikkaan perustuvien 
biopolttoaineiden tuotannosta ja puun 
saatavuudesta. Kertomukseen liitetään 
tarvittaessa lainsäädäntöehdotus, joka 
perustuu parhaaseen saatavilla olevaan 
tieteelliseen näyttöön ja jossa esitetään 
kestävyyskriteerien sisällyttämistä maata 
käyttämättömistä raaka-aineista tuotettujen 
biopolttoaineiden tuotannon 
kannustamiseksi direktiivin 2009/28/EY 
3 artiklan 4 kohdan d alakohdan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 474
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla



PE513.034v01-00 84/91 AM\937597FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

Komissio antaa 31 päivään joulukuuta 
2017 mennessä Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomuksen, jossa 
arvioidaan parhaan ja viimeisimmän 
saatavilla olevan tieteellisen näytön 
pohjalta, kuinka hyvin tällä direktiivillä
käyttöön otetuilla toimenpiteillä on 
onnistuttu rajoittamaan biopolttoaineiden
ja bionesteiden tuotantoon liittyvästä
epäsuorasta maankäytön muutoksesta 
aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä. 
Kertomukseen liitetään tarvittaessa 
lainsäädäntöehdotus, joka perustuu 
parhaaseen saatavilla olevaan tieteelliseen 
näyttöön ja jossa esitetään epäsuorasta 
maankäytön muutoksesta aiheutuvia 
arvioituja päästöjä koskevien tekijöiden 
sisällyttämistä asianmukaisiin 
kestävyyskriteereihin siten, että niitä 
sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2021 
alkaen, sekä arviointi maata 
käyttämättömistä raaka-aineista ja muista 
kuin ravintona käytettävistä 
viljelykasveista tuotetuille biopolttoaineille 
direktiivin 2009/28/EY 3 artiklan 4 kohdan 
d alakohdassa asetettujen kannustimien 
toimivuudesta.

1. 25 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla 
neuvoa-antavalla menettelyllä komissio 
selvittää 31 päivään joulukuuta 2017 
mennessä parhaan tieteellisen näytön
epäsuorasta maankäytön muutoksesta
aiheutuvista kasvihuonekaasupäästöistä 
yhdistettynä biopolttoaineiden ja 
bionesteiden tuotantoon.

2. Komissio antaa 31 päivään joulukuuta 
2018 mennessä Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle kertomuksen, joka sisältää 
parhaan ja viimeisimmän saatavilla 
olevan tieteellisen näytön pohjalta arvion 
kustannustehokkaiden maata 
käyttämättömistä raaka-aineista ja muista 
kuin ravintona käytettävistä 
viljelykasveista tuotettujen 
biopolttoaineiden saatavuudesta vuoteen 
2020 mennessä ja biopolttoaineiden ja 
bionesteiden tuotantoon liittyvästä 
epäsuorasta maankäytön muutoksesta 
aiheutuvista kasvihuonekaasupäästöistä. 
Kertomukseen liitetään tarvittaessa 
lainsäädäntöehdotus, joka perustuu 
parhaaseen saatavilla olevaan tieteelliseen 
näyttöön ja jossa esitetään epäsuorasta 
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maankäytön muutoksesta aiheutuvia 
arvioituja päästöjä koskevien tekijöiden 
sisällyttämistä asianmukaisiin 
kestävyyskriteereihin siten, että niitä 
sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2021 
alkaen, sekä arviointi maata 
käyttämättömistä raaka-aineista ja muista 
kuin ravintona käytettävistä 
viljelykasveista tuotetuille biopolttoaineille 
direktiivin 2009/28/EY 3 artiklan 4 kohdan 
d ja e alakohdassa asetettujen kannustimien 
toimivuudesta.

Or. en

Tarkistus 475
Horst Schnellhardt

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio antaa 31 päivään joulukuuta
2017 mennessä Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomuksen, jossa arvioidaan 
parhaan ja viimeisimmän saatavilla olevan 
tieteellisen näytön pohjalta, kuinka hyvin 
tällä direktiivillä käyttöön otetuilla 
toimenpiteillä on onnistuttu rajoittamaan 
biopolttoaineiden ja bionesteiden 
tuotantoon liittyvästä epäsuorasta 
maankäytön muutoksesta aiheutuvia 
kasvihuonekaasupäästöjä. Kertomukseen 
liitetään tarvittaessa lainsäädäntöehdotus, 
joka perustuu parhaaseen saatavilla 
olevaan tieteelliseen näyttöön ja jossa 
esitetään epäsuorasta maankäytön 
muutoksesta aiheutuvia arvioituja päästöjä 
koskevien tekijöiden sisällyttämistä 
asianmukaisiin kestävyyskriteereihin siten, 
että niitä sovelletaan 1 päivästä 
tammikuuta 2021 alkaen, sekä arviointi 
maata käyttämättömistä raaka-aineista ja 
muista kuin ravintona käytettävistä 
viljelykasveista tuotetuille biopolttoaineille 

Komissio antaa 31 päivään joulukuuta
2020 mennessä Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomuksen, jossa arvioidaan 
tieteellisellä menetelmällä hankitun
parhaan näytön pohjalta, kuinka hyvin tällä 
direktiivillä käyttöön otetuilla 
toimenpiteillä on onnistuttu rajoittamaan 
biopolttoaineiden ja bionesteiden 
tuotantoon liittyvästä epäsuorasta 
maankäytön muutoksesta aiheutuvia 
kasvihuonekaasupäästöjä. Kertomukseen 
liitetään tarvittaessa lainsäädäntöehdotus, 
joka perustuu parhaaseen tieteellisellä 
menetelmällä hankittuun näyttöön ja jossa 
esitetään epäsuorasta maankäytön 
muutoksesta aiheutuvia arvioituja päästöjä 
koskevien tekijöiden sisällyttämistä 
asianmukaisiin kestävyyskriteereihin siten, 
että niitä sovelletaan 1 päivästä
tammikuuta 2021 alkaen, sekä arviointi 
maata käyttämättömistä raaka-aineista ja 
muista kuin ravintona käytettävistä 
viljelykasveista tuotetuille biopolttoaineille 
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direktiivin 2009/28/EY 3 artiklan 4 kohdan 
d alakohdassa asetettujen kannustimien 
toimivuudesta.

direktiivin 2009/28/EY 3 artiklan 4 kohdan 
d alakohdassa asetettujen kannustimien 
toimivuudesta. Ensimmäisessä artiklassa 
tarkoitettujen epäsuorasta maankäytön 
muutoksesta aiheutuvia arvioituja 
päästöjä koskevien tekijöiden 
soveltaminen biopolttoaineita tuottaviin 
laitoksiin, jotka on otettu käyttöön ennen 
vuotta 2017, ei saa johtaa laitoksissa 
tuotettujen biopolttoaineiden 
luokittelemiseen niin, etteivät ne enää 
vastaa kestävyyskriteereitä. Edellytyksenä 
on kuitenkin oltava, että näillä 
biopolttoaineilla saavutetaan vähintään 
päästöjen 45 prosentin säästö. Tätä 
säädöstä on sovellettava kaikkiin 
biopolttoainetta tuottaviin laitoksiin 
vuoden 2017 loppuun mennessä. 

Or. de

Perustelu

Lainsäädännön tukena käytettävä tieteellinen näyttö on saatava tieteellisellä menetelmällä. 
Asiantuntijalausunnot ovat siksi välttämättömiä. Jotta maankäytön muutosten yhteydessä 
epäsuorasti syntyvät kasvihuonekaasuvaikutukset voitaisiin lisätä kestävälle kehitykselle 
asetettuihin vaatimuksiin, niiden on ensin todistettava markkinakelpoisuutensa. Tässä 
yhteydessä lakiin on kirjattava riittävät yhteisön säännöstöä koskevat lausekkeet. 

Tarkistus 476
Julie Girling

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio antaa 31 päivään joulukuuta 
2017 mennessä Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomuksen, jossa arvioidaan 
parhaan ja viimeisimmän saatavilla olevan 
tieteellisen näytön pohjalta, kuinka hyvin 
tällä direktiivillä käyttöön otetuilla 
toimenpiteillä on onnistuttu rajoittamaan 
biopolttoaineiden ja bionesteiden 
tuotantoon liittyvästä epäsuorasta 
maankäytön muutoksesta aiheutuvia 
kasvihuonekaasupäästöjä. Kertomukseen 

Komissio antaa 31 päivään joulukuuta 
2018 mennessä Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomuksen, jossa arvioidaan 
parhaan ja viimeisimmän saatavilla olevan 
tieteellisen näytön pohjalta, kuinka hyvin 
tällä direktiivillä käyttöön otetuilla 
toimenpiteillä on onnistuttu rajoittamaan 
biopolttoaineiden ja bionesteiden 
tuotantoon liittyvästä epäsuorasta 
maankäytön muutoksesta aiheutuvia 
kasvihuonekaasupäästöjä. Kertomukseen 
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liitetään tarvittaessa lainsäädäntöehdotus, 
joka perustuu parhaaseen saatavilla 
olevaan tieteelliseen näyttöön ja jossa 
esitetään epäsuorasta maankäytön 
muutoksesta aiheutuvia arvioituja päästöjä 
koskevien tekijöiden sisällyttämistä 
asianmukaisiin kestävyyskriteereihin siten, 
että niitä sovelletaan 1 päivästä 
tammikuuta 2021 alkaen, sekä arviointi 
maata käyttämättömistä raaka-aineista ja 
muista kuin ravintona käytettävistä 
viljelykasveista tuotetuille biopolttoaineille 
direktiivin 2009/28/EY 3 artiklan 4 kohdan 
d alakohdassa asetettujen kannustimien 
toimivuudesta.

liitetään tarvittaessa lainsäädäntöehdotus, 
joka perustuu parhaaseen saatavilla 
olevaan tieteelliseen näyttöön ja jossa 
esitetään epäsuorasta maankäytön 
muutoksesta aiheutuvia arvioituja päästöjä 
koskevien tekijöiden sisällyttämistä 
asianmukaisiin kestävyyskriteereihin siten, 
että niitä sovelletaan 1 päivästä 
tammikuuta 2021 alkaen, sekä arviointi 
maata käyttämättömistä raaka-aineista ja 
muista kuin ravintona käytettävistä 
viljelykasveista tuotetuille biopolttoaineille 
direktiivin 2009/28/EY 3 artiklan 4 kohdan 
d alakohdassa asetettujen kannustimien 
toimivuudesta.

Or. en

Tarkistus 477
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio antaa 31 päivään joulukuuta 
2017 mennessä Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomuksen, jossa arvioidaan 
parhaan ja viimeisimmän saatavilla olevan 
tieteellisen näytön pohjalta, kuinka hyvin 
tällä direktiivillä käyttöön otetuilla 
toimenpiteillä on onnistuttu rajoittamaan 
biopolttoaineiden ja bionesteiden 
tuotantoon liittyvästä epäsuorasta 
maankäytön muutoksesta aiheutuvia 
kasvihuonekaasupäästöjä. Kertomukseen 
liitetään tarvittaessa lainsäädäntöehdotus, 
joka perustuu parhaaseen saatavilla 
olevaan tieteelliseen näyttöön ja jossa 
esitetään epäsuorasta maankäytön 
muutoksesta aiheutuvia arvioituja päästöjä 
koskevien tekijöiden sisällyttämistä 
asianmukaisiin kestävyyskriteereihin siten, 
että niitä sovelletaan 1 päivästä 
tammikuuta 2021 alkaen, sekä arviointi 

Komissio antaa 31 päivään joulukuuta 
2017 mennessä Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomuksen, jossa arvioidaan 
parhaan ja viimeisimmän saatavilla olevan 
tieteellisen näytön pohjalta, kuinka hyvin 
tällä direktiivillä käyttöön otetuilla 
toimenpiteillä on onnistuttu rajoittamaan 
biopolttoaineiden ja bionesteiden 
tuotantoon liittyvästä epäsuorasta 
maankäytön muutoksesta aiheutuvia 
kasvihuonekaasupäästöjä. Kertomukseen 
liitetään tarvittaessa lainsäädäntöehdotus, 
joka perustuu parhaaseen saatavilla 
olevaan tieteelliseen näyttöön ja jossa 
esitetään epäsuorasta maankäytön 
muutoksesta aiheutuvia arvioituja päästöjä 
koskevien tekijöiden sisällyttämistä 
asianmukaisiin kestävyyskriteereihin siten, 
että niitä sovelletaan 1 päivästä 
tammikuuta 2021 alkaen, sekä arviointi 
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maata käyttämättömistä raaka-aineista ja 
muista kuin ravintona käytettävistä 
viljelykasveista tuotetuille biopolttoaineille 
direktiivin 2009/28/EY 3 artiklan 
4 kohdan d alakohdassa asetettujen 
kannustimien toimivuudesta.

maata käyttämättömistä raaka-aineista ja 
muista kuin ravintona käytettävistä 
viljelykasveista tuotetuille biopolttoaineille 
asetettujen kannustimien toimivuudesta.

Or. it

Tarkistus 478
Gaston Franco, Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio antaa 31 päivään joulukuuta 
2017 mennessä Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomuksen, jossa arvioidaan 
parhaan ja viimeisimmän saatavilla olevan 
tieteellisen näytön pohjalta, kuinka hyvin 
tällä direktiivillä käyttöön otetuilla 
toimenpiteillä on onnistuttu rajoittamaan 
biopolttoaineiden ja bionesteiden 
tuotantoon liittyvästä epäsuorasta 
maankäytön muutoksesta aiheutuvia 
kasvihuonekaasupäästöjä. Kertomukseen 
liitetään tarvittaessa lainsäädäntöehdotus, 
joka perustuu parhaaseen saatavilla 
olevaan tieteelliseen näyttöön ja jossa 
esitetään epäsuorasta maankäytön 
muutoksesta aiheutuvia arvioituja 
päästöjä koskevien tekijöiden 
sisällyttämistä asianmukaisiin 
kestävyyskriteereihin siten, että niitä 
sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2021 
alkaen, sekä arviointi maata 
käyttämättömistä raaka-aineista ja muista 
kuin ravintona käytettävistä 
viljelykasveista tuotetuille 
biopolttoaineille direktiivin 2009/28/EY 3 
artiklan 4 kohdan d alakohdassa 
asetettujen kannustimien toimivuudesta.

Komissio antaa 31 päivään joulukuuta 
2017 mennessä Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomuksen, jossa arvioidaan 
parhaan ja viimeisimmän saatavilla olevan 
tieteellisen näytön pohjalta, kuinka hyvin 
tällä direktiivillä käyttöön otetuilla 
toimenpiteillä on onnistuttu

- rajoittamaan biopolttoaineiden ja 
bionesteiden tuotantoon liittyvästä 
epäsuorasta maankäytön muutoksesta 
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aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä
- kannustamaan innovoivan tekniikan 
tutkimusta ja kehitystä jäsenvaltioissa ja 
ottamaan huomioon tarve parantaa 
dieselpolttoaineiden huoltovarmuutta.
Kertomukseen liitetään tarvittaessa 
lainsäädäntöehdotus, joka perustuu 
parhaaseen saatavilla olevaan 
tieteelliseen näyttöön ja jossa esitetään 
epäsuorasta maankäytön muutoksesta 
aiheutuvia arvioituja päästöjä koskevien 
tekijöiden sisällyttämistä asianmukaisiin 
kestävyyskriteereihin siten, että niitä 
sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2021 
alkaen, sekä arviointi maata 
käyttämättömistä raaka-aineista ja muista 
kuin ravintona käytettävistä 
viljelykasveista tuotetuille 
biopolttoaineille direktiivin 2009/28/EY 
3 artiklan 4 kohdan d alakohdassa 
asetettujen kannustimien toimivuudesta.

Or. fr

Perustelu

Tässä tarkistuksessa tuodaan esille kolme tavoitetta, joista yksi on kehittyneiden 
biopolttoaineiden jalansijan kasvattaminen markkinoilla; on siis asianmukaista ja 
hyödyllistä, että toimien tehokkuutta koskevassa Euroopan komission kertomuksessa 
tarkastellaan myös tätä tarkistukseen liittyvää keskeistä kysymystä.

Tarkistus 479
Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio antaa 31 päivään joulukuuta 
2017 mennessä Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomuksen, jossa arvioidaan 
parhaan ja viimeisimmän saatavilla olevan 
tieteellisen näytön pohjalta, kuinka hyvin 
tällä direktiivillä käyttöön otetuilla 

Komissio antaa 31 päivään joulukuuta 
2017 mennessä Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomuksen, jossa arvioidaan 
parhaan ja viimeisimmän saatavilla olevan 
tieteellisen näytön pohjalta, kuinka hyvin 
tällä direktiivillä käyttöön otetuilla 
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toimenpiteillä on onnistuttu rajoittamaan 
biopolttoaineiden ja bionesteiden 
tuotantoon liittyvästä epäsuorasta 
maankäytön muutoksesta aiheutuvia 
kasvihuonekaasupäästöjä. Kertomukseen 
liitetään tarvittaessa lainsäädäntöehdotus, 
joka perustuu parhaaseen saatavilla 
olevaan tieteelliseen näyttöön ja jossa 
esitetään epäsuorasta maankäytön 
muutoksesta aiheutuvia arvioituja päästöjä 
koskevien tekijöiden sisällyttämistä 
asianmukaisiin kestävyyskriteereihin siten, 
että niitä sovelletaan 1 päivästä 
tammikuuta 2021 alkaen, sekä arviointi 
maata käyttämättömistä raaka-aineista ja 
muista kuin ravintona käytettävistä 
viljelykasveista tuotetuille biopolttoaineille 
direktiivin 2009/28/EY 3 artiklan 4 kohdan 
d alakohdassa asetettujen kannustimien 
toimivuudesta.

toimenpiteillä on onnistuttu rajoittamaan 
biopolttoaineiden ja bionesteiden 
tuotantoon liittyvästä epäsuorasta 
maankäytön muutoksesta aiheutuvia 
kasvihuonekaasupäästöjä. Mainitussa 
kertomuksessa analysoidaan 
biopolttoaineiden tuotannon vaikutusta 
puuteollisuuteen, puun saatavuuteen ja 
biomassaa hyödyntäviin aloihin.
Kertomukseen liitetään tarvittaessa 
lainsäädäntöehdotus, joka perustuu 
parhaaseen saatavilla olevaan tieteelliseen 
näyttöön ja jossa esitetään epäsuorasta 
maankäytön muutoksesta aiheutuvia 
arvioituja päästöjä koskevien tekijöiden 
sisällyttämistä asianmukaisiin 
kestävyyskriteereihin siten, että niitä 
sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2021 
alkaen, sekä arviointi maata 
käyttämättömistä raaka-aineista ja muista 
kuin ravintona käytettävistä 
viljelykasveista tuotetuille biopolttoaineille 
direktiivin 2009/28/EY 3 artiklan 4 kohdan 
d alakohdassa asetettujen kannustimien 
toimivuudesta.

Or. fr

Tarkistus 480
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Nessa Childers, Mario Pirillo, Britta 
Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Sijoittajien on otettava huomioon, että 
biopolttoaineiden tuotantotekniikat ovat 
vielä kehitysvaiheessa ja lisätoimenpiteitä 
kielteisten vaikutusten lieventämiseksi 
voidaan hyväksyä myöhemmin.

Or. en
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Tarkistus 481
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään [12 kuukautta tämän 
direktiivin hyväksymisestä]. Niiden on 
viipymättä toimitettava komissiolle 
kirjallisina nämä säännökset.

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään [kahden vuoden 
kuluttua sen hyväksymisestä]. Niiden on 
viipymättä toimitettava komissiolle 
kirjallisina nämä säännökset.

Or. en

Tarkistus 482
Jean-Pierre Audy

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tämä direktiivi tulee voimaan 
kahdentenakymmenentenä päivänä sen 
jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.

Tämä direktiivi tulee voimaan 
kahdentenakymmenentenä päivänä sen 
jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä. Direktiivin 
on oltava saatavilla konsolidoidussa 
muodossa kolmen kuukauden kuluessa 
sen voimaantulosta.

Or. fr


