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Tarkistus 483
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Ehdotus direktiiviksi
Liite I

Komission teksti Tarkistus

Liite poistetaan.

Or. en

Tarkistus 484
Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Muutetaan direktiivin 98/70/EY liitteet 
seuraavasti:

Muutetaan direktiivin 98/70/EY, sellaisena 
kuin se on muutettuna 
23. huhtikuuta 2009 annetulla 
direktiivillä 2009/30/EY, liitteet 
seuraavasti:

Or. en

Perustelu

Selvennys.

Tarkistus 485
Anne Delvaux, Romana Jordan

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 1 kohta – -a alakohta (uusi)
Direktiivi 98/70/EY
Liite IV – C osa – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

-a Korvataan 1 kohta seuraavasti:
”1. Biopolttoaineiden tuotannosta ja 
käytöstä aiheutuvat 
kasvihuonekaasupäästöt lasketaan 
seuraavasti:
E = eec + edl + eiluc + ep + etd + eu – esca –
eccs – eccr – eee

jossa
E = polttoaineen käytöstä aiheutuvat 
kokonaispäästöt;
eec = raaka-aineiden tuotannosta tai 
viljelystä aiheutuvat päästöt;
edl = suorista maankäytön muutoksista 
johtuvista hiilivarantojen muutoksista 
aiheutuvat annualisoidut päästöt;
eiluc = epäsuorista maankäytön 
muutoksista johtuvista hiilivarantojen 
muutoksista aiheutuvat annualisoidut 
päästöt;
ep = prosessipäästöt;
etd = kuljetuksesta ja jakelusta aiheutuvat 
päästöt;
eu = käytössä olevasta polttoaineesta 
aiheutuvat päästöt;
esca = paremmista maatalouskäytännöistä 
johtuvasta maaperän hiilikertymästä 
saatavat vähennykset päästöissä;
eccs = hiilidioksidin talteenotosta ja 
geologisesta varastoinnista saatavat 
vähennykset päästöissä;
eccr = hiilidioksidin talteenotosta ja 
korvaamisesta saatavat vähennykset 
päästöissä; sekä
eee = sähkön ja lämmön yhteistuotannosta 
saatavasta ylimääräisestä sähköstä 
saatavat vähennykset päästöissä.
Koneiden ja laitteiden valmistuksesta 
aiheutuvia päästöjä ei oteta huomioon.”
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Or. en

Perustelu

Epäsuoria maankäytön muutoksia koskevan tekijän (eiluc) sisällyttämisellä varmistetaan, että
epäsuorista maankäytön muutoksista aiheutuvat päästöt otetaan huomioon arvioitaessa 
kasvihuonekaasupäästövähennyksiä koskevien kriteerien noudattamista.

Tarkistus 486
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 1 kohta – -a alakohta (uusi)
Direktiivi 98/70/EY
Liite IV – C osa – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

-a Korvataan 1 kohta seuraavasti:
"1. Biopolttoaineiden tuotannosta ja 
käytöstä aiheutuvat 
kasvihuonekaasupäästöt lasketaan 
seuraavasti:
E = eec + edl + eiluc + ep + etd + eu – esca –
eccs – eccr – eee

jossa
E = polttoaineen käytöstä aiheutuvat 
kokonaispäästöt;
eec = raaka-aineiden tuotannosta tai 
viljelystä aiheutuvat päästöt;
el = suorista maankäytön muutoksista 
johtuvista hiilivarantojen muutoksista 
aiheutuvat annualisoidut päästöt;
eiluc = epäsuorista maankäytön 
muutoksista johtuvista hiilivarantojen 
muutoksista aiheutuvat annualisoidut 
päästöt;
ep = prosessipäästöt;
etd = kuljetuksesta ja jakelusta aiheutuvat 
päästöt;
eu = käytössä olevasta polttoaineesta 
aiheutuvat päästöt;
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esca = paremmista maatalouskäytännöistä 
johtuvasta maaperän hiilikertymästä 
saatavat vähennykset päästöissä;
eccs = hiilidioksidin talteenotosta ja 
geologisesta varastoinnista saatavat 
vähennykset päästöissä;
eccr = hiilidioksidin talteenotosta ja 
korvaamisesta saatavat vähennykset 
päästöissä; sekä
eee = sähkön ja lämmön yhteistuotannosta 
saatavasta ylimääräisestä sähköstä 
saatavat vähennykset päästöissä.
Koneiden ja laitteiden valmistuksesta 
aiheutuvia päästöjä ei oteta huomioon.”

Or. en

Tarkistus 487
Bas Eickhout, Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 1 kohta – -a alakohta (uusi)
Direktiivi 98/70/EY
Liite IV – C osa – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

-a Korvataan 1 kohta seuraavasti:
"1. Biopolttoaineiden tuotannosta ja 
käytöstä aiheutuvat 
kasvihuonekaasupäästöt lasketaan 
seuraavasti:
E = eec + edl + eiluc + ep + etd + eu – esca –
eccs – eccr – eee

jossa
E = polttoaineen käytöstä aiheutuvat 
kokonaispäästöt;
eec = raaka-aineiden tuotannosta tai 
viljelystä aiheutuvat päästöt;
el = maankäytön muutoksista johtuvista 
hiilivarantojen muutoksista aiheutuvat 
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annualisoidut päästöt;
eiluc = epäsuorista maankäytön 
muutoksista johtuvista hiilivarantojen 
muutoksista aiheutuvat annualisoidut 
päästöt;
ep = prosessipäästöt;
etd = kuljetuksesta ja jakelusta aiheutuvat 
päästöt;
eu = käytössä olevasta polttoaineesta 
aiheutuvat päästöt;
esca = paremmista maatalouskäytännöistä 
johtuvasta maaperän hiilikertymästä 
saatavat vähennykset päästöissä;
eccs = hiilidioksidin talteenotosta ja 
geologisesta varastoinnista saatavat 
vähennykset päästöissä;
eccr = hiilidioksidin talteenotosta ja 
korvaamisesta saatavat vähennykset
päästöissä; sekä
eee = sähkön ja lämmön yhteistuotannosta 
saatavasta ylimääräisestä sähköstä 
saatavat vähennykset päästöissä.
Koneiden ja laitteiden valmistuksesta 
aiheutuvia päästöjä ei oteta huomioon.”

Or. en

Tarkistus 488
Britta Reimers

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 1 kohta
Direktiivi 98/70/EY
Liite IV – C osa – 7, 8 ja 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

1) Muutetaan liitteessä IV oleva C osa 
seuraavasti:

Poistetaan.

a) Korvataan 7 kohta seuraavasti:
"7. Annualisoidut päästöt, jotka 
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aiheutuvat maankäytön muutoksista 
johtuvista hiilivarantojen muutoksista, el, 
lasketaan jakamalla kokonaispäästöt 
tasaisesti 20 vuodelle. Näiden päästöjen 
laskemisessa käytetään seuraavaa 
sääntöä:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,
jossa
el = maankäytön muutoksista johtuvista 
hiilivarantojen muutoksista aiheutuvat
annualisoidut päästöt (ilmaistuna 
hiilidioksidiekvivalenttimassana 
(grammoina) biopolttoaineen 
energiayksikköä (megajouleina) kohti);
CSR = vertailumaankäyttötapaan liittyvä 
hiilivaranto pinta-alayksikköä kohti 
(ilmaistuna hiilimassana (tonneina) 
pinta-alayksikköä kohti, mukaan lukien 
sekä maaperä että kasvillisuus). Vertailun 
pohjana on maankäyttö tammikuussa 
2008 tai 20 vuotta ennen raaka-aineen 
hankkimista, sen mukaan, kumpi 
ajankohdista on myöhäisempi;
CSA = tämänhetkiseen maankäyttöön 
liittyvä hiilivaranto pinta-alayksikköä 
kohti (ilmaistuna hiilimassana (tonneina) 
pinta-alayksikköä kohti, mukaan lukien 
sekä maaperä että kasvillisuus). Jos 
hiilivaranto kumuloituu yli vuoden 
mittaisen jakson aikana, CSA:lle 
määritetty arvo on arvioitu varanto pinta-
alayksikköä kohti 20 vuoden jälkeen tai 
sadon ollessa kypsä, sen mukaan, kumpi 
ajankohdista on aikaisempi; sekä
P =       viljelykasvin tuottavuus 
(ilmaistuna biopolttoaineen energiana 
pinta-alayksikköä kohti vuodessa).”
b) Poistetaan 8 ja 9 kohta.

Or. en

Tarkistus 489
Pilar Ayuso
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Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 1 kohta
Direktiivi 98/70/EY
Liite IV – C osa – 7, 8, 9 kohdat

Komission teksti Tarkistus

1) Muutetaan liitteessä IV oleva C osa 
seuraavasti:

Poistetaan.

a) Korvataan 7 kohta seuraavasti:
”7. Annualisoidut päästöt, jotka 
aiheutuvat maankäytön muutoksista 
johtuvista hiilivarantojen muutoksista, el, 
lasketaan jakamalla kokonaispäästöt 
tasaisesti 20 vuodelle. Näiden päästöjen 
laskemisessa käytetään seuraavaa 
sääntöä:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,
jossa
el = maankäytön muutoksista johtuvista 
hiilivarantojen muutoksista aiheutuvat 
annualisoidut päästöt (ilmaistuna 
hiilidioksidiekvivalenttimassana 
(grammoina) biopolttoaineen 
energiayksikköä (megajouleina) kohti);
CSR = vertailumaankäyttötapaan liittyvä 
hiilivaranto pinta-alayksikköä kohti 
(ilmaistuna hiilimassana (tonneina) 
pinta-alayksikköä kohti, mukaan lukien 
sekä maaperä että kasvillisuus). Vertailun 
pohjana on maankäyttö tammikuussa 
2008 tai 20 vuotta ennen raaka-aineen 
hankkimista, sen mukaan, kumpi 
ajankohdista on myöhäisempi;
CSA = tämänhetkiseen maankäyttöön 
liittyvä hiilivaranto pinta-alayksikköä 
kohti (ilmaistuna hiilimassana (tonneina) 
pinta-alayksikköä kohti, mukaan lukien 
sekä maaperä että kasvillisuus). Jos 
hiilivaranto kumuloituu yli vuoden 
mittaisen jakson aikana, CSA:lle 
määritetty arvo on arvioitu varanto pinta-
alayksikköä kohti 20 vuoden jälkeen tai 
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sadon ollessa kypsä, sen mukaan, kumpi 
ajankohdista on aikaisempi;
P = viljelykasvin tuottavuus (ilmaistuna 
biopolttoaineen energiana pinta-
alayksikköä kohti vuodessa).”
b) Poistetaan 8 ja 9 kohta.

Or. es

Tarkistus 490
Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 1 kohta
Direktiivi 98/70/EY
Liite IV – C osa – 7, 8 ja 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

1) Muutetaan liitteessä IV oleva C osa 
seuraavasti:

1) Muutetaan liitteessä IV oleva C osa 
seuraavasti:

a) Korvataan 7 kohta seuraavasti: a) Korvataan 7 kohta seuraavasti:

”7. Annualisoidut päästöt, jotka aiheutuvat 
maankäytön muutoksista johtuvista 
hiilivarantojen muutoksista, el, lasketaan 
jakamalla kokonaispäästöt tasaisesti 
20 vuodelle. Näiden päästöjen 
laskemisessa käytetään seuraavaa sääntöä:

”7. Annualisoidut päästöt, jotka aiheutuvat 
maankäytön muutoksista johtuvista 
hiilivarantojen muutoksista, el, lasketaan 
jakamalla kokonaispäästöt tasaisesti 
20 vuodelle. Näiden päästöjen 
laskemisessa käytetään seuraavaa sääntöä:

el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P, el = (CSR – CSA) × 0,1832/P – eB/2,
jossa jossa

el = maankäytön muutoksista johtuvista 
hiilivarantojen muutoksista aiheutuvat 
annualisoidut päästöt (ilmaistuna 
hiilidioksidiekvivalenttimassana 
(grammoina) biopolttoaineen 
energiayksikköä (megajouleina) kohti);

el = maankäytön muutoksista johtuvista 
hiilivarantojen muutoksista aiheutuvat 
annualisoidut päästöt (ilmaistuna 
hiilidioksidiekvivalenttimassana 
(grammoina) biopolttoaineen 
energiayksikköä (megajouleina) kohti);

CSR = vertailumaankäyttötapaan liittyvä 
hiilivaranto pinta-alayksikköä kohti 
(ilmaistuna hiilimassana (tonneina) pinta-
alayksikköä kohti, mukaan lukien sekä 
maaperä että kasvillisuus). Vertailun 
pohjana on maankäyttö tammikuussa 2008 

CSR = vertailumaankäyttötapaan liittyvä 
hiilivaranto pinta-alayksikköä kohti 
(ilmaistuna hiilimassana (tonneina) pinta-
alayksikköä kohti, mukaan lukien sekä 
maaperä että kasvillisuus). Vertailun 
pohjana on maankäyttö tammikuussa 2008 
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tai 20 vuotta ennen raaka-aineen 
hankkimista, sen mukaan, kumpi 
ajankohdista on myöhäisempi;

tai 20 vuotta ennen raaka-aineen 
hankkimista, sen mukaan, kumpi 
ajankohdista on myöhäisempi;

CSA = tämänhetkiseen maankäyttöön 
liittyvä hiilivaranto pinta-alayksikköä kohti 
(ilmaistuna hiilimassana (tonneina) pinta-
alayksikköä kohti, mukaan lukien sekä 
maaperä että kasvillisuus). Jos hiilivaranto 
kumuloituu yli vuoden mittaisen jakson 
aikana, CSA:lle määritetty arvo on arvioitu 
varanto pinta-alayksikköä kohti 20 vuoden 
jälkeen tai sadon ollessa kypsä, sen 
mukaan, kumpi ajankohdista on 
aikaisempi; ja

CSA = tämänhetkiseen maankäyttöön 
liittyvä hiilivaranto pinta-alayksikköä kohti 
(ilmaistuna hiilimassana (tonneina) pinta-
alayksikköä kohti, mukaan lukien sekä 
maaperä että kasvillisuus). Jos hiilivaranto 
kumuloituu yli vuoden mittaisen jakson 
aikana, CSA:lle määritetty arvo on arvioitu 
varanto pinta-alayksikköä kohti 20 vuoden 
jälkeen tai sadon ollessa kypsä, sen 
mukaan, kumpi ajankohdista on 
aikaisempi; 

P =        viljelykasvin tuottavuus 
(ilmaistuna biopolttoaineen energiana 
pinta-alayksikköä kohti vuodessa).”

P =       viljelykasvin tuottavuus (ilmaistuna 
biopolttoaineen energiana pinta-
alayksikköä kohti vuodessa); ja
eB = hyvitys 29 gCO2eq/MJ 
biopolttoaineesta, jos biomassa on saatu 
huonontuneesta ja sittemmin 
kunnostetusta maasta 8 kohdan 
edellytysten mukaisesti.”

b) Poistetaan 8 ja 9 kohta.

Or. en

Perustelu

Huonontuneen maan laadun parantaminen erityisesti rinteillä edistää osaltaan esimerkiksi 
maanvyörymän kaltaisten luonnonkatastrofien vaaran pienentämistä samalla kun maata 
käytetään myös hyödylliseen tarkoitukseen, eli kasviaineksen tuotantoon energiatuotantoa, 
myös biopolttoaineita varten. Hiilidioksidipäästövähennyksiä ei pidä tarkastella sellaisenaan, 
vaan on otettava huomioon myös esimerkiksi yleinen turvallisuus, kuten sellaisten 
luonnonkatastrofien vaaran vähentäminen, joilla olisi vakavia seurauksia.

Tarkistus 491
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 1 kohta – b a alakohta (uusi)
Direktiivi 98/70/EY
Liite IV – C osa – 19 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

b a) Lisätään alakohta seuraavasti:
”19 a. Raaka-aineiden hankinnasta tai 
viljelystä (eec), suorista maankäytön 
muutoksista (el) ja epäsuorista 
maankäytön muutoksista (eiluc) aiheutuvat 
päästöt katsotaan sivutuotteisiin 
kuuluviksi niiden energiasisällön 
perusteella. Sivutuotteisiin kuuluviksi 
katsottavia päästöjä on pidettävä 
päätuotteisiin kuuluvina päästöjen 
lisäpäästöinä.”

Or. en

Tarkistus 492
Anne Delvaux

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 1 kohta – b a alakohta (uusi)
Direktiivi 98/70/EY
Liite IV – C osa – 19 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) Lisätään alakohta seuraavasti:
”19 a. Epäsuorasta maankäytön 
muutoksesta aiheutuvat arvioitujen 
päästöjen, eiluc, katsotaan olevan nolla 
31. joulukuuta 2017 saakka ja ne 
lasketaan 1. tammikuuta 2018 alkaen 
liitteen V mukaisesti.”

Or. en

Perustelu

Tämän tekijän laskemiseen käytettävä menetelmä on määritettävä muiden menetelmien 
kanssa selkeyden ja viittausten helpottamisen vuoksi. On myös lisättävä epäsuorasta 
maankäytön muutoksesta aiheutuvia päästöjä koskevan tekijän sisällyttäminen vuodesta 2018 
alkaen.
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Tarkistus 493
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 1 kohta – b a alakohta (uusi)
Direktiivi 98/70/EY
Liite IV – C osa – 19 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) Lisätään alakohta seuraavasti:
”19 a. Epäsuorasta maankäytön 
muutoksesta aiheutuvat arvioidut päästöt, 
eiluc, lasketaan liitteen V mukaisesti.”

Or. en

Tarkistus 494
Erik Bánki

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 2 kohta
Direktiivi 98/70/EY
Liite V

Komission teksti Tarkistus

2) Lisätään liite V seuraavasti: Poistetaan.
”Liite V
Osa A. Biopolttoaineisiin liittyvästä 
epäsuorasta maankäytön muutoksesta 
aiheutuvat arvioidut päästöt

Raaka-
aineryhmä

Epäsuorasta 
maankäytön 
muutoksesta 
aiheutuvat 
arvioidut päästöt 
(gCO2eq/MJ)

Viljakasvit ja 
muut paljon 
tärkkelystä 
sisältävät 
viljelykasvit 

12
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Sokerikasvit 13

Öljykasvit 55

Osa B. Biopolttoaineet, joiden 
epäsuorasta maankäytön muutoksesta 
aiheutuvien arvioitujen päästöjen 
katsotaan olevan nolla
Seuraavista raaka-aineryhmistä 
tuotettuihin biopolttoaineisiin liittyvien 
epäsuorasta maankäytön muutoksesta 
aiheutuvien arvioitujen päästöjen 
katsotaan olevan nolla:
a) raaka-aineet, jotka eivät sisälly tämän 
liitteen osaan A;
b) raaka-aineet, joiden tuotanto on 
johtanut suoraan maankäytön 
muutokseen, eli muutokseen IPCC:n 
maankäyttöluokista metsämaa, 
ruohikkoalueet, kosteikot, rakennetut 
alueet tai muut maa-alueet luokkiin 
viljelymaa tai monivuotisten kasvien 
viljelymaa. Tällaisessa tapauksessa 
suorasta maankäytön muutoksesta 
aiheutuvien päästöjen arvo (el) olisi 
laskettava liitteessä IV olevan C osan 
7 kohdan mukaisesti.”

Or. en

Perustelu

Katso 7 a artiklan 6 kohdan ja 7 b artiklan 2 kohdan perustelut.

Tarkistus 495
Pilar Ayuso

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 2 kohta
Direktiivi 98/70/EY
Liite V

Komission teksti Tarkistus

2) Lisätään liite V seuraavasti: Poistetaan.
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”Liite V
Osa A. Biopolttoaineisiin ja bionesteisiin 
liittyvästä epäsuorasta maankäytön 
muutoksesta aiheutuvat arvioidut päästöt

Raaka-
aineryhmä

Epäsuorasta 
maankäytön 
muutoksesta 
aiheutuvat 
arvioidut päästöt 
(gCO2eq/MJ)

Viljakasvit ja 
muut paljon 
tärkkelystä 
sisältävät 
viljelykasvit

12

Sokerikasvit 13

Öljykasvit 55

Osa B. Biopolttoaineet, joiden 
epäsuorasta maankäytön muutoksesta 
aiheutuvien arvioitujen päästöjen 
katsotaan olevan nolla
Seuraavista raaka-aineryhmistä 
tuotettuihin biopolttoaineisiin ja 
bionesteisiin liittyvien epäsuorasta 
maankäytön muutoksesta aiheutuvien 
arvioitujen päästöjen katsotaan olevan 
nolla:
a) raaka-aineet, jotka eivät sisälly tämän 
liitteen osaan A;
b) raaka-aineet, joiden tuotanto on 
johtanut suoraan maankäytön 
muutokseen, eli muutokseen IPCC:n 
maankäyttöluokista metsämaa, 
ruohikkoalueet, kosteikot, rakennetut 
alueet tai muut maa-alueet luokkiin 
viljelymaa tai monivuotisten kasvien 
viljelymaa. Tällaisessa tapauksessa 
suorasta maankäytön muutoksesta 
aiheutuvien päästöjen arvo (el) olisi 
laskettava liitteessä V olevan C osan 
7 kohdan mukaisesti.”

Or. es
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Tarkistus 496
Christa Klaß

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 2 kohta
Direktiivi 98/70/EY
Liite V – A osa

Komission teksti Tarkistus

Osa A. Biopolttoaineisiin liittyvästä 
epäsuorasta maankäytön muutoksesta 
aiheutuvat arvioidut päästöt

Osa A. Biopolttoaineisiin liittyvästä 
epäsuorasta maankäytön muutoksesta 
aiheutuvat arvioidut päästöt

Raaka-
aineryhmä

Epäsuorasta 
maankäytön 
muutoksesta 
aiheutuvat 
arvioidut päästöt 
(gCO2eq/MJ)

Viljellyistä kasvitärkkelyksistä, sokereista 
ja/tai rasvahapoista muuntamalla 
tuotetuilla biopolttoaineilla katsotaan 
olevan epäsuorasta maankäytön 
muutoksesta aiheutuvia epäsuoria 
päästöjä, jotka komissio vahvistaa 
vuosittain.

Viljakasvit ja 
muut paljon 
tärkkelystä 
sisältävät 
viljelykasvit 

12 Epäsuorasta maankäytön muutoksesta 
aiheutuvat päästöt arvioidaan seuraavien 
sääntöjen mukaisesti:

Sokerikasvit 13 Epäsuorasta maankäytön muutoksesta 
johtuvista hiilivarantojen muutoksista 
aiheutuvat vuotuiset kokonaispäästöt 
arvioidaan seuraavan säännön 
mukaisesti:

Öljykasvit 55 Egross iluc global = (LUCglobal - ∑ 
dLUC) x ((CSRW - CSAW) x 3,664)

jossa
LUCglobal = Maankäytön 
kokonaismuutos biopolttoaineen 
tuotantovuotta edeltävänä vuonna 
(vertailuvuosi) (arvioidaan pinta-
alayksiköinä (ha));
∑ dLUCglobal = Kumuloitunut suoran 
maankäytön kokonaismuutos 
biopolttoaineen tuotantoa varten 
edellisenä vuonna (arvioidaan pinta-
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alayksiköinä (ha));
CSRW = edellinen hiilivaranto (arvioitu 
hiilimassana (tonneina), mukaan lukien 
sekä maaperä että kasvillisuus) edellisenä 
vuotena uusista viljelyalueista 
maailmassa.
CSAW = tämänhetkinen hiilivaranto 
(ilmaistuna hiilimassana (tonneina) 
mukaan lukien sekä maaperä että 
kasvillisuus) edellisenä vuotena uusista 
viljelyalueista maailmassa. Jos 
hiilivaranto kertyy yli yhden vuoden ajan, 
CSAW:n arvo on arvioitu varanto pinta-
alayksikköä kohti 20 vuotta myöhemmin 
tai sadon ollessa kypsä, sen mukaan, 
kumpi ajankohdista on aikaisempi;
Epäsuorasta maankäytön muutoksesta 
johtuvista hiilivarantojen muutoksista 
aiheutuvat vuotuiset nettopäästöt 
lasketaan seuraavan säännön mukaisesti:
Enet iluc global = Egross iluc global –
(20% x Egross iluc global)
jossa
Enet iluc global = epäsuorista 
maankäytön muutoksista johtuvista 
hiilivarantojen muutoksista aiheutuvat 
vuotuiset kasvuhuonekaasupäästöt 
(arvioituna 
hiilidioksidiekvivalenttimassana 
(tonneina)), josta vähennetään 
20 prosenttia arvioiden 
epävarmuustekijöiden kompensoimiseksi;
Epäsuorasta maankäytön muutoksesta 
aiheutuvat päästöt biopolttoaineesta 
saatavaa energiayksikköä kohden 
arvioidaan seuraavan säännön 
mukaisesti:
eiluc = ((FSbiofuels x Enet iluc global) / 
Enbiofuel global) x 1000
jossa
FSbiofuels = Biopolttoaineiksi edellisenä 
vuonna muunnettujen raaka-aineiden 
(viljeltyjen kasvitärkkelysten, sokerien 
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ja/tai rasvahappojen osuus arvioituna 
massana (tonneina)) osuus jaettuna 
vertailuvuotta edeltävän vuoden viljellyllä 
kokonaissadolla (arvioituna massana 
(tonneina));
Enbiofuels = Edellisen vuoden 
biopolttoaineiden kokonaistuotannon 
energiasisältö (arvioituna alemman 
lämpöarvon perusteella energiasisältönä 
(gigajouleina)).
1000 = muuntokerroin t/GJ:stä g/MJ:een

Or. en

Perustelu

Sisällytetään liitteen IV C osan 7 kohtaan sisältyvän menettelyn kaltainen menettely 
epäsuorasta maankäytön muutoksesta aiheutuvien päästöjen arvioimiseksi biopolttoaineiden 
tuotantoon käytettyjen raaka-aineiden perusteella.

Tarkistus 497
Bas Eickhout, 

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 2 kohta
Direktiivi 98/70/EY
Liite V – A osa – taulukko – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Muut kuin ravintona 
käytettävät energiakasvit

15

Or. en

Tarkistus 498
Christa Klaß

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 2 kohta
Direktiivi 98/70/EY
Liite V – B osa – a kohta
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Komission teksti Tarkistus

a) raaka-aineet, jotka eivät sisälly tämän 
liitteen osaan A;

a) raaka-aineet, jotka eivät sisälly tämän 
liitteen osaan A, sekä raaka-aineet, jotka 
sisältyvät tämän liitteen osaan A ja joiden 
osalta epäsuorasta maankäytön 
muutoksesta aiheutuvia arvioituja 
päästöjä ei ole vahvistettu vertailuvuoden 
osalta.

Or. en

Perustelu

Sisällytetään liitteen IV C osan 7 kohtaan sisältyvän menettelyn kaltainen menettely 
epäsuorasta maankäytön muutoksesta aiheutuvien päästöjen arvioimiseksi biopolttoaineiden 
tuotantoon käytettyjen raaka-aineiden perusteella.

Tarkistus 499
Jo Leinen

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

Komission teksti Tarkistus

b a) raaka-aineet, joita ei ole saatettu 
markkinoille, ja jotka on tuotettu 
paikallisesti käytettäväksi maatilan 
sisäisesti maantieajoneuvoissa tai 
liikkuvissa työkoneissa.

Or. en

Tarkistus 500
Anne Delvaux, Romana Jordan

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 1 kohta – -a alakohta (uusi)
Direktiivi 2009/28/EY
Liite V – C osa – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

-a Korvataan 1 kohta seuraavasti:
"1. Biopolttoaineiden tuotannosta ja 
käytöstä aiheutuvat 
kasvihuonekaasupäästöt lasketaan 
seuraavasti:
E = eec + edl + eiluc + ep + etd + eu – esca –
eccs – eccr – eee

jossa
E = polttoaineen käytöstä aiheutuvat 
kokonaispäästöt;
eec = raaka-aineiden tuotannosta tai 
viljelystä aiheutuvat päästöt;
edl = suorista maankäytön muutoksista 
johtuvista hiilivarantojen muutoksista 
aiheutuvat annualisoidut päästöt;
eiluc = epäsuorista maankäytön 
muutoksista johtuvista hiilivarantojen 
muutoksista aiheutuvat annualisoidut 
päästöt;
ep = prosessipäästöt;
etd = kuljetuksesta ja jakelusta aiheutuvat 
päästöt;
eu = käytössä olevasta polttoaineesta 
aiheutuvat päästöt;
esca = paremmista maatalouskäytännöistä 
johtuvasta maaperän hiilikertymästä 
saatavat vähennykset päästöissä;
eccs = hiilidioksidin talteenotosta ja 
geologisesta varastoinnista saatavat 
vähennykset päästöissä;
eccr = hiilidioksidin talteenotosta ja 
korvaamisesta saatavat vähennykset 
päästöissä; ja
eee = sähkön ja lämmön yhteistuotannosta 
saatavasta ylimääräisestä sähköstä 
saatavat vähennykset päästöissä.
Koneiden ja laitteiden valmistuksesta 
aiheutuvia päästöjä ei oteta huomioon.”
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Or. en

Perustelu

Epäsuoria maankäytön muutoksia koskevan tekijän (eiluc) sisällyttämisellä varmistetaan, että
epäsuorista maankäytön muutoksista aiheutuvat päästöt otetaan huomioon arvioitaessa 
kasvihuonekaasupäästövähennyksiä koskevien kriteerien noudattamista.

Tarkistus 501
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 1 kohta – -a alakohta (uusi)
Direktiivi 2009/28/EY
Liite V – C osa – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

-a Korvataan 1 kohta seuraavasti:
"1. Biopolttoaineiden tuotannosta ja 
käytöstä aiheutuvat 
kasvihuonekaasupäästöt lasketaan 
seuraavasti:
E = eec + edl + eiluc + ep + etd + eu – esca –
eccs – eccr – eee

jossa
E = polttoaineen käytöstä aiheutuvat 
kokonaispäästöt;
eec = raaka-aineiden tuotannosta tai 
viljelystä aiheutuvat päästöt;
el = suorista maankäytön muutoksista 
johtuvista hiilivarantojen muutoksista 
aiheutuvat annualisoidut päästöt;
eiluc = epäsuorista maankäytön 
muutoksista johtuvista hiilivarantojen 
muutoksista aiheutuvat annualisoidut 
päästöt;
ep = prosessipäästöt;
etd = kuljetuksesta ja jakelusta aiheutuvat 
päästöt;
eu = käytössä olevasta polttoaineesta 
aiheutuvat päästöt;
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esca = paremmista maatalouskäytännöistä 
johtuvasta maaperän hiilikertymästä 
saatavat vähennykset päästöissä;
eccs = hiilidioksidin talteenotosta ja 
geologisesta varastoinnista saatavat 
vähennykset päästöissä;
eccr = hiilidioksidin talteenotosta ja 
korvaamisesta saatavat vähennykset 
päästöissä; ja
eee = sähkön ja lämmön yhteistuotannosta 
saatavasta ylimääräisestä sähköstä 
saatavat vähennykset päästöissä.
Koneiden ja laitteiden valmistuksesta 
aiheutuvia päästöjä ei oteta huomioon.”

Or. en

Tarkistus 502
Bas Eickhout, Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 1 kohta – -a alakohta (uusi)
Direktiivi 2009/28/EY
Liite V – C osa – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

-a Korvataan 1 kohta seuraavasti:
"1. Biopolttoaineiden tuotannosta ja 
käytöstä aiheutuvat 
kasvihuonekaasupäästöt lasketaan 
seuraavasti:
E = eec + edl + eiluc + ep + etd + eu – esca –
eccs – eccr – eee

jossa
E = polttoaineen käytöstä aiheutuvat 
kokonaispäästöt;
eec = raaka-aineiden tuotannosta tai 
viljelystä aiheutuvat päästöt;
el = maankäytön muutoksista johtuvista 
hiilivarantojen muutoksista aiheutuvat 
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annualisoidut päästöt;
eiluc = epäsuorista maankäytön 
muutoksista johtuvista hiilivarantojen 
muutoksista aiheutuvat annualisoidut 
päästöt;
ep = prosessipäästöt;
etd = kuljetuksesta ja jakelusta aiheutuvat 
päästöt;
eu = käytössä olevasta polttoaineesta 
aiheutuvat päästöt;
esca = paremmista maatalouskäytännöistä 
johtuvasta maaperän hiilikertymästä 
saatavat vähennykset päästöissä;
eccs = hiilidioksidin talteenotosta ja 
geologisesta varastoinnista saatavat 
vähennykset päästöissä;
eccr = hiilidioksidin talteenotosta ja 
korvaamisesta saatavat vähennykset 
päästöissä; ja
eee = sähkön ja lämmön yhteistuotannosta 
saatavasta ylimääräisestä sähköstä 
saatavat vähennykset päästöissä.
Koneiden ja laitteiden valmistuksesta 
aiheutuvia päästöjä ei oteta huomioon.”

Or. en

Tarkistus 503
Britta Reimers

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 1 kohta
Direktiivi 98/70/EY
Liite V – C osa – 7, 8 ja 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

1) Muutetaan liitteessä V oleva C osa 
seuraavasti:

Poistetaan.

a) Korvataan 7 kohta seuraavasti:
”7. Annualisoidut päästöt, jotka 
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aiheutuvat maankäytön muutoksista 
johtuvista hiilivarantojen muutoksista, el, 
lasketaan jakamalla kokonaispäästöt 
tasaisesti 20 vuodelle. Näiden päästöjen 
laskemisessa käytetään seuraavaa 
sääntöä:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,
jossa
el = maankäytön muutoksista johtuvista 
hiilivarantojen muutoksista aiheutuvat 
annualisoidut päästöt (ilmaistuna 
hiilidioksidiekvivalenttimassana 
(grammoina) biopolttoaineen 
energiayksikköä (megajouleina) kohti);
CSR = vertailumaankäyttötapaan liittyvä 
hiilivaranto pinta-alayksikköä kohti 
(ilmaistuna hiilimassana (tonneina) 
pinta-alayksikköä kohti, mukaan lukien 
sekä maaperä että kasvillisuus). Vertailun 
pohjana on maankäyttö tammikuussa 
2008 tai 20 vuotta ennen raaka-aineen 
hankkimista, sen mukaan, kumpi 
ajankohdista on myöhäisempi;
CSA = tämänhetkiseen maankäyttöön 
liittyvä hiilivaranto pinta-alayksikköä 
kohti (ilmaistuna hiilimassana (tonneina) 
pinta-alayksikköä kohti, mukaan lukien 
sekä maaperä että kasvillisuus). Jos 
hiilivaranto kumuloituu yli vuoden 
mittaisen jakson aikana, CSA:lle 
määritetty arvo on arvioitu varanto pinta-
alayksikköä kohti 20 vuoden jälkeen tai 
sadon ollessa kypsä, sen mukaan, kumpi 
ajankohdista on aikaisempi; ja
P =       viljelykasvin tuottavuus 
(ilmaistuna biopolttoaineen tai bionesteen 
energiana pinta-alayksikköä kohti 
vuodessa).”
b) Poistetaan 8 ja 9 kohta.

Or. en
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Tarkistus 504
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 1 kohta
Direktiivi 98/70/EY
Liite V – C osa – 7, 8, 9 osat

Komission teksti Tarkistus

1) Muutetaan liitteessä V oleva C osa 
seuraavasti:

Poistetaan.

a) Korvataan 7 kohta seuraavasti:
”7. Annualisoidut päästöt, jotka 
aiheutuvat maankäytön muutoksista 
johtuvista hiilivarantojen muutoksista, el, 
lasketaan jakamalla kokonaispäästöt 
tasaisesti 20 vuodelle. Näiden päästöjen 
laskemisessa käytetään seuraavaa 
sääntöä:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,
jossa
el = maankäytön muutoksista johtuvista 
hiilivarantojen muutoksista aiheutuvat 
annualisoidut päästöt (ilmaistuna 
hiilidioksidiekvivalenttimassana 
(grammoina) biopolttoaineen 
energiayksikköä (megajouleina) kohti);
CSR = vertailumaankäyttötapaan liittyvä 
hiilivaranto pinta-alayksikköä kohti 
(ilmaistuna hiilimassana (tonneina) 
pinta-alayksikköä kohti, mukaan lukien 
sekä maaperä että kasvillisuus). Vertailun 
pohjana on maankäyttö tammikuussa 
2008 tai 20 vuotta ennen raaka-aineen 
hankkimista, sen mukaan, kumpi 
ajankohdista on myöhäisempi;
CSA = tämänhetkiseen maankäyttöön 
liittyvä hiilivaranto pinta-alayksikköä 
kohti (ilmaistuna hiilimassana (tonneina) 
pinta-alayksikköä kohti, mukaan lukien 
sekä maaperä että kasvillisuus). Jos 
hiilivaranto kumuloituu yli vuoden 
mittaisen jakson aikana, CSA:lle 
määritetty arvo on arvioitu varanto pinta-
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alayksikköä kohti 20 vuoden jälkeen tai 
sadon ollessa kypsä, sen mukaan, kumpi 
ajankohdista on aikaisempi;
P = viljelykasvin tuottavuus (ilmaistuna 
biopolttoaineen tai bionesteen energiana 
pinta-alayksikköä kohti vuodessa).”
b) Poistetaan 8 ja 9 kohta.

Or. es

Tarkistus 505
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 1 kohta
Direktiivi 98/70/EY
Liite V – C osa – 7, 8 ja 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

1) Muutetaan liitteessä V oleva C osa 
seuraavasti:

Poistetaan.

a) Korvataan 7 kohta seuraavasti:
”7. Annualisoidut päästöt, jotka 
aiheutuvat maankäytön muutoksista 
johtuvista hiilivarantojen muutoksista, el, 
lasketaan jakamalla kokonaispäästöt 
tasaisesti 20 vuodelle. Näiden päästöjen 
laskemisessa käytetään seuraavaa 
sääntöä:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,
jossa
el = maankäytön muutoksista johtuvista 
hiilivarantojen muutoksista aiheutuvat 
annualisoidut päästöt (ilmaistuna 
hiilidioksidiekvivalenttimassana 
(grammoina) biopolttoaineen 
energiayksikköä (megajouleina) kohti);
CSR = vertailumaankäyttötapaan liittyvä 
hiilivaranto pinta-alayksikköä kohti 
(ilmaistuna hiilimassana (tonneina) 
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pinta-alayksikköä kohti, mukaan lukien 
sekä maaperä että kasvillisuus). Vertailun 
pohjana on maankäyttö tammikuussa 
2008 tai 20 vuotta ennen raaka-aineen 
hankkimista, sen mukaan, kumpi 
ajankohdista on myöhäisempi;
CSA = tämänhetkiseen maankäyttöön 
liittyvä hiilivaranto pinta-alayksikköä 
kohti (ilmaistuna hiilimassana (tonneina) 
pinta-alayksikköä kohti, mukaan lukien 
sekä maaperä että kasvillisuus). Jos 
hiilivaranto kumuloituu yli vuoden 
mittaisen jakson aikana, CSA:lle 
määritetty arvo on arvioitu varanto pinta-
alayksikköä kohti 20 vuoden jälkeen tai 
sadon ollessa kypsä, sen mukaan, kumpi 
ajankohdista on aikaisempi; ja
P =       viljelykasvin tuottavuus 
(ilmaistuna biopolttoaineen tai bionesteen 
energiana pinta-alayksikköä kohti 
vuodessa).”
b) Poistetaan 8 ja 9 kohta.

Or. en

Tarkistus 506
Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 1 kohta
Direktiivi 98/70/EY
Liite V – C osa – 7, 8 ja 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

1) Muutetaan liitteessä V oleva C osa 
seuraavasti:

1) Muutetaan liitteessä V oleva C osa 
seuraavasti:

a) Korvataan 7 kohta seuraavasti: a) Korvataan 7 kohta seuraavasti:

”7. Annualisoidut päästöt, jotka aiheutuvat 
maankäytön muutoksista johtuvista 
hiilivarantojen muutoksista, el, lasketaan 
jakamalla kokonaispäästöt tasaisesti 
20 vuodelle. Näiden päästöjen 

”7. Annualisoidut päästöt, jotka aiheutuvat 
maankäytön muutoksista johtuvista 
hiilivarantojen muutoksista, el, lasketaan 
jakamalla kokonaispäästöt tasaisesti 
20 vuodelle. Näiden päästöjen 
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laskemisessa käytetään seuraavaa sääntöä: laskemisessa käytetään seuraavaa sääntöä:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P, el = (CSR – CSA) × 0,1832/P – eB/2,

jossa jossa
el = maankäytön muutoksista johtuvista 
hiilivarantojen muutoksista aiheutuvat 
annualisoidut päästöt (ilmaistuna 
hiilidioksidiekvivalenttimassana 
(grammoina) biopolttoaineen 
energiayksikköä (megajouleina) kohti);

el = maankäytön muutoksista johtuvista 
hiilivarantojen muutoksista aiheutuvat 
annualisoidut päästöt (ilmaistuna 
hiilidioksidiekvivalenttimassana 
(grammoina) biopolttoaineen 
energiayksikköä (megajouleina) kohti);

CSR = vertailumaankäyttötapaan liittyvä 
hiilivaranto pinta-alayksikköä kohti 
(ilmaistuna hiilimassana (tonneina) pinta-
alayksikköä kohti, mukaan lukien sekä 
maaperä että kasvillisuus). Vertailun 
pohjana on maankäyttö tammikuussa 2008 
tai 20 vuotta ennen raaka-aineen 
hankkimista, sen mukaan, kumpi 
ajankohdista on myöhäisempi;

CSR = vertailumaankäyttötapaan liittyvä 
hiilivaranto pinta-alayksikköä kohti 
(ilmaistuna hiilimassana (tonneina) pinta-
alayksikköä kohti, mukaan lukien sekä 
maaperä että kasvillisuus). Vertailun 
pohjana on maankäyttö tammikuussa 2008 
tai 20 vuotta ennen raaka-aineen 
hankkimista, sen mukaan, kumpi 
ajankohdista on myöhäisempi;

CSA = tämänhetkiseen maankäyttöön 
liittyvä hiilivaranto pinta-alayksikköä kohti 
(ilmaistuna hiilimassana (tonneina) pinta-
alayksikköä kohti, mukaan lukien sekä 
maaperä että kasvillisuus). Jos hiilivaranto 
kumuloituu yli vuoden mittaisen jakson 
aikana, CSA:lle määritetty arvo on arvioitu 
varanto pinta-alayksikköä kohti 20 vuoden 
jälkeen tai sadon ollessa kypsä, sen 
mukaan, kumpi ajankohdista on 
aikaisempi; ja

CSA = tämänhetkiseen maankäyttöön 
liittyvä hiilivaranto pinta-alayksikköä kohti 
(ilmaistuna hiilimassana (tonneina) pinta-
alayksikköä kohti, mukaan lukien sekä 
maaperä että kasvillisuus). Jos hiilivaranto 
kumuloituu yli vuoden mittaisen jakson 
aikana, CSA:lle määritetty arvo on arvioitu 
varanto pinta-alayksikköä kohti 20 vuoden 
jälkeen tai sadon ollessa kypsä, sen 
mukaan, kumpi ajankohdista on 
aikaisempi; 

P = viljelykasvin tuottavuus (ilmaistuna 
biopolttoaineen energiana pinta-
alayksikköä kohti vuodessa).”

P =       viljelykasvin tuottavuus (ilmaistuna 
biopolttoaineen energiana pinta-
alayksikköä kohti vuodessa); ja

eB = hyvitys 29 gCO2eq/MJ 
biopolttoaineesta, jos biomassa on saatu 
huonontuneesta ja sittemmin 
kunnostetusta maasta 8 kohdan 
edellytysten mukaisesti.”

b) Poistetaan 8 ja 9 kohta.

Or. en

Perustelu

Huonontuneen maan laadun parantaminen erityisesti rinteillä edistää osaltaan esimerkiksi 



AM\937598FI.doc 29/98 PE513.035v01-00

FI

maanvyörymän kaltaisten luonnonkatastrofien vaaran pienentämistä samalla kun maata 
käytetään myös hyödylliseen tarkoitukseen, eli kasviaineksen tuotantoon energiatuotantoa, 
myös biopolttoaineita varten. Hiilidioksidipäästövähennyksiä ei pidä tarkastella sellaisenaan, 
vaan on otettava huomioon myös esimerkiksi yleinen turvallisuus, kuten sellaisten 
luonnonkatastrofien vaaran vähentäminen, joilla olisi vakavia seurauksia.

Tarkistus 507
Riikka Pakarinen

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 1 kohta – b a alakohta (uusi)
Direktiivi 2009/28/EY
Liite V – C osa – 11 kohta

Komission teksti Tarkistus

b a) lisätään 11 kohtaan alakohta 
seuraavasti:
”Mikäli polttoaineen tuotantolaitoksessa 
käytetään muualla tuotettua uusiutuvaa 
sähköä, joka on 15 artiklassa mainitun 
alkuperätakuun piirissä, kyseisen sähkön 
kasvihuonekaasupäästötason oletetaan 
olevan nolla. Myös tuotantolaitoksessa 
tuotetun uusiutuvan sähkön 
kasvihuonekaasupäästötason oletetaan 
olevan nolla.”

Or. en

Perustelu

Olisi syytä kannustaa tuotantolaitoksia käyttämään uusiutuvaa sähköä energianlähteenä, 
mikäli laitos käyttää muualla tuotettua energiaa. Tämä hyödyttää myös alueen uusiutuvan 
energian laitoksia, sillä tällöin uusiutuvan sähkön kysyntä lisääntyy.

Tarkistus 508
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 1 kohta – b a alakohta (uusi)
Direktiivi 2009/28/EY
Liite V – C osa – 16 kohta
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Komission teksti Tarkistus

b a) Korvataan 16 kohta seuraavasti:
16. Sähkön ja lämmön yhteistuotannosta 
saatavan ylimääräisen sähkön tai 
ylimääräisen lämmön avulla saatavat 
päästövähennykset […] otetaan 
huomioon, jos kyseessä on ylimääräinen 
sähkö tai ylimääräinen lämpö, joka on 
tuotettu yhteistuotantoa käyttävillä 
polttoaineen tuotantojärjestelmillä, paitsi 
jos yhteistuotantoon käytetty polttoaine on 
muu sivutuote kuin viljelykasvien tähde. 
Tätä ylimääräistä sähköä tai ylimääräistä 
lämpöä laskettaessa sähkön ja lämmön 
yhteistuotantoyksikön kokona pidetään 
pienintä mahdollista kokoa, joka on 
tarpeen, jotta yhteistuotantoyksikkö voi 
toimittaa polttoaineen tuottamiseen 
tarvittavan lämmön tai sähkön. Tähän 
ylimääräiseen sähköön tai lämpöön 
liittyvän kasvihuonekaasupäästöjen 
vähenemisen katsotaan olevan yhtä suuri 
kuin se kasvihuonekaasun määrä, joka 
aiheutuisi, jos sama määrä sähköä tai 
lämpöä tuotettaisiin voimalassa, joka 
käyttää samaa polttoainetta kuin 
yhteistuotantolaitos.

Or. en

Perustelu

Direktiivin 2004/8/EC tavoitteena on vähentää primäärienergian kysyntää edistämällä 
sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksia, kun ylimääräisellä lämmöllä on kysyntää. Pohjois-
Euroopassa on todellakin kysyntää ylimääräiselle lämmölle. Direktiivin mukaan tehokkaat 
sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitokset on tunnustettava osaksi biopolttoainetuotantoa. 
Kohdentamismenetelmää on siis laajennettava siten, että se kattaa myös hyödyllisen 
ylimääräisen lämmön uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin päästöjen 
laskentakriteereissä.

Tarkistus 509
Anne Delvaux
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Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 1 kohta – b a alakohta (uusi)
Direktiivi 2009/28/EY
Liite V – C osa – 19 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) Lisätään alakohta seuraavasti:
”19 a. Epäsuorasta maankäytön 
muutoksesta aiheutuvat arvioitujen 
päästöjen, eiluc, katsotaan olevan nolla 
31. joulukuuta 2017 saakka ja ne 
lasketaan 1. tammikuuta 2018 alkaen 
liitteen VIII mukaisesti.”

Or. en

Perustelu

Tämän tekijän laskemiseen käytettävä menetelmä on määritettävä muiden menetelmien 
kanssa selkeyden ja viittausten helpottamisen vuoksi. On myös lisättävä epäsuorasta 
maankäytön muutoksesta aiheutuvia päästöjä koskevan tekijän sisällyttäminen vuodesta 2018 
alkaen.

Tarkistus 510
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Britta Thomsen

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 1 kohta – b a alakohta (uusi)
Direktiivi 2009/28/EY
Liite V – C osa – 19 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) Lisätään alakohta seuraavasti:
”19 a. Epäsuorasta maankäytön 
muutoksesta aiheutuvat arvioidut päästöt, 
eiluc, lasketaan liitteen VIII mukaisesti.”

Or. en

Tarkistus 511
Britta Reimers
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Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 2 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
Liite VIII

Komission teksti Tarkistus

2) Lisätään liite VIII seuraavasti: Poistetaan.
”Liite VIII
Osa A. Biopolttoaineisiin liittyvästä 
epäsuorasta maankäytön muutoksesta 
aiheutuvat arvioidut päästöt

Raaka-
aineryhmä

Epäsuorasta 
maankäytön 
muutoksesta 
aiheutuvat 
arvioidut päästöt 
(gCO2eq/MJ)

Viljakasvit ja 
muut paljon 
tärkkelystä 
sisältävät 
viljelykasvit 

12

Sokerikasvit 13

Öljykasvit 55

Osa B. Biopolttoaineet, joiden 
epäsuorasta maankäytön muutoksesta 
aiheutuvien arvioitujen päästöjen 
katsotaan olevan nolla
Seuraavista raaka-aineryhmistä 
tuotettuihin biopolttoaineisiin liittyvien 
epäsuorasta maankäytön muutoksesta 
aiheutuvien arvioitujen päästöjen 
katsotaan olevan nolla:
a) raaka-aineet, jotka eivät sisälly tämän 
liitteen osaan A;
b) raaka-aineet, joiden tuotanto on 
johtanut suoraan maankäytön 
muutokseen, eli muutokseen IPCC:n 
maankäyttöluokista metsämaa, 
ruohikkoalueet, kosteikot, rakennetut 
alueet tai muut maa-alueet luokkiin 
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viljelymaa tai monivuotisten kasvien 
viljelymaa. Tällaisessa tapauksessa 
suorasta maankäytön muutoksesta 
aiheutuvien päästöjen arvo (el) olisi 
laskettava liitteessä IV olevan C osan 
7 kohdan mukaisesti.”

Or. en

Perustelu

Niin kauan kun maankäytön muutoksia ja epäsuoria vaikutuksia koskeva tiede on 
kehittymätöntä (kuten 3 artiklassa todetaan) on epäjohdonmukaista soveltaa epäsuorasta 
maankäytön muutoksesta johtuvia tekijöitä laskentaan.

Tarkistus 512
Erik Bánki

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 2 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
Liite VIII

Komission teksti Tarkistus

2) Lisätään liite VIII seuraavasti: Poistetaan.
”Liite VIII
Osa A. Biopolttoaineisiin liittyvästä 
epäsuorasta maankäytön muutoksesta 
aiheutuvat arvioidut päästöt

Raaka-
aineryhmä

Epäsuorasta 
maankäytön 
muutoksesta 
aiheutuvat 
arvioidut päästöt 
(gCO2eq/MJ)

Viljakasvit ja 
muut paljon 
tärkkelystä 
sisältävät 
viljelykasvit 

12

Sokerikasvit 13

Öljykasvit 55
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Osa B. Biopolttoaineet, joiden 
epäsuorasta maankäytön muutoksesta 
aiheutuvien arvioitujen päästöjen 
katsotaan olevan nolla
Seuraavista raaka-aineryhmistä 
tuotettuihin biopolttoaineisiin liittyvien 
epäsuorasta maankäytön muutoksesta 
aiheutuvien arvioitujen päästöjen 
katsotaan olevan nolla:
a) raaka-aineet, jotka eivät sisälly tämän 
liitteen osaan A;
b) raaka-aineet, joiden tuotanto on 
johtanut suoraan maankäytön 
muutokseen, eli muutokseen IPCC:n 
maankäyttöluokista metsämaa, 
ruohikkoalueet, kosteikot, rakennetut 
alueet tai muut maa-alueet luokkiin 
viljelymaa tai monivuotisten kasvien 
viljelymaa. Tällaisessa tapauksessa 
suorasta maankäytön muutoksesta 
aiheutuvien päästöjen arvo (el) olisi 
laskettava liitteessä IV olevan C osan 
7 kohdan mukaisesti.”

Or. en

Tarkistus 513
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 2 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
Liite VIII

Komission teksti Tarkistus

2) Lisätään liite VIII seuraavasti: Poistetaan.
”Liite VIII
Osa A. Biopolttoaineisiin liittyvästä 
epäsuorasta maankäytön muutoksesta 
aiheutuvat arvioidut päästöt

Raaka- Epäsuorasta 



AM\937598FI.doc 35/98 PE513.035v01-00

FI

aineryhmä maankäytön 
muutoksesta 
aiheutuvat 
arvioidut päästöt 
(gCO2eq/MJ)

Viljakasvit ja 
muut paljon 
tärkkelystä 
sisältävät 
viljelykasvit 

12

Sokerikasvit 13

Öljykasvit 55

Osa B. Biopolttoaineet, joiden 
epäsuorasta maankäytön muutoksesta 
aiheutuvien arvioitujen päästöjen 
katsotaan olevan nolla
Seuraavista raaka-aineryhmistä 
tuotettuihin biopolttoaineisiin liittyvien 
epäsuorasta maankäytön muutoksesta 
aiheutuvien arvioitujen päästöjen 
katsotaan olevan nolla:
a) raaka-aineet, jotka eivät sisälly tämän 
liitteen osaan A;
b) raaka-aineet, joiden tuotanto on 
johtanut suoraan maankäytön 
muutokseen, eli muutokseen IPCC:n 
maankäyttöluokista metsämaa, 
ruohikkoalueet, kosteikot, rakennetut 
alueet tai muut maa-alueet luokkiin 
viljelymaa tai monivuotisten kasvien 
viljelymaa. Tällaisessa tapauksessa 
suorasta maankäytön muutoksesta 
aiheutuvien päästöjen arvo (el) olisi 
laskettava liitteessä IV olevan C osan 
7 kohdan mukaisesti.”

Or. en

Tarkistus 514
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 2 kohta



PE513.035v01-00 36/98 AM\937598FI.doc

FI

Direktiivi 2009/28/EY
Liite VIII

Komission teksti Tarkistus

2) Lisätään liite VIII seuraavasti: Poistetaan.
”Liite VIII
Osa A. Biopolttoaineisiin ja bionesteisiin 
liittyvästä epäsuorasta maankäytön 
muutoksesta aiheutuvat arvioidut päästöt

Raaka-
aineryhmä

Epäsuorasta 
maankäytön 
muutoksesta 
aiheutuvat 
arvioidut päästöt 
(gCO2eq/MJ)

Viljakasvit ja 
muut paljon 
tärkkelystä 
sisältävät 
viljelykasvit

12

Sokerikasvit 13

Öljykasvit 55

Osa B. Biopolttoaineet, joiden 
epäsuorasta maankäytön muutoksesta 
aiheutuvien arvioitujen päästöjen 
katsotaan olevan nolla
Seuraavista raaka-aineryhmistä 
tuotettuihin biopolttoaineisiin ja 
bionesteisiin liittyvien epäsuorasta 
maankäytön muutoksesta aiheutuvien 
arvioitujen päästöjen katsotaan olevan 
nolla:
a) raaka-aineet, jotka eivät sisälly tämän 
liitteen osaan A;
b) raaka-aineet, joiden tuotanto on 
johtanut suoraan maankäytön 
muutokseen, eli muutokseen IPCC:n 
maankäyttöluokista metsämaa, 
ruohikkoalueet, kosteikot, rakennetut 
alueet tai muut maa-alueet luokkiin 
viljelymaa tai monivuotisten kasvien 
viljelymaa. Tällaisessa tapauksessa 
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suorasta maankäytön muutoksesta 
aiheutuvien päästöjen arvo (el) olisi 
laskettava liitteessä V olevan C osan 
7 kohdan mukaisesti.”

Or. es

Tarkistus 515
Christa Klaß

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 2 kohta
Direktiivi 98/70/EY
Liite VIII – A osa

Komission teksti Tarkistus

Osa A. Biopolttoaineisiin liittyvästä 
epäsuorasta maankäytön muutoksesta 
aiheutuvat arvioidut päästöt

Osa A. Biopolttoaineisiin liittyvästä 
epäsuorasta maankäytön muutoksesta 
aiheutuvat arvioidut päästöt

Raaka-
aineryhmä

Epäsuorasta 
maankäytön 
muutoksesta 
aiheutuvat 
arvioidut päästöt 
(gCO2eq/MJ)

Viljellyistä kasvitärkkelyksistä, sokereista 
ja/tai rasvahapoista muuntamalla 
tuotetuilla biopolttoaineilla katsotaan 
olevan epäsuorasta maankäytön 
muutoksesta aiheutuvia epäsuoria 
päästöjä, jotka komissio vahvistaa 
vuosittain.

Viljakasvit ja 
muut paljon 
tärkkelystä 
sisältävät 
viljelykasvit 

12 Epäsuorasta maankäytön muutoksesta 
aiheutuvat päästöt arvioidaan seuraavien 
sääntöjen mukaisesti:

Sokerikasvit 13 Epäsuorasta maankäytön muutoksesta 
johtuvista hiilivarantojen muutoksista 
aiheutuvat vuotuiset kokonaispäästöt 
arvioidaan seuraavan säännön 
mukaisesti:

Öljykasvit 55 Egross iluc global = (LUCglobal - ∑ 
dLUC) x ((CSRW - CSAW) x 3,664)

jossa
LUCglobal = Maankäytön 
kokonaismuutos biopolttoaineen 
tuotantovuotta edeltävänä vuonna 
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(vertailuvuosi) (arvioidaan pinta-
alayksiköinä (ha));
∑ dLUCglobal = Kumuloitunut suoran 
maankäytön kokonaismuutos 
biopolttoaineen tuotantoa varten 
edellisenä vuonna (arvioidaan pinta-
alayksiköinä (ha));
CSRW = edellinen hiilivaranto (arvioitu 
hiilimassana (tonneina), mukaan lukien 
sekä maaperä että kasvillisuus) edellisenä 
vuotena uusista viljelyalueista 
maailmassa.
CSAW = tämänhetkinen hiilivaranto 
(ilmaistuna hiilimassana (tonneina) 
mukaan lukien sekä maaperä että 
kasvillisuus) edellisenä vuotena uusista 
viljelyalueista maailmassa. Jos 
hiilivaranto kertyy yli yhden vuoden ajan, 
CSAW:n arvo on arvioitu varanto pinta-
alayksikköä kohti 20 vuotta myöhemmin 
tai sadon ollessa kypsä, sen mukaan, 
kumpi ajankohdista on aikaisempi;
Epäsuorasta maankäytön muutoksesta 
johtuvista hiilivarantojen muutoksista 
aiheutuvat vuotuiset nettopäästöt 
lasketaan seuraavan säännön mukaisesti:
Enet iluc global = Egross iluc global –
(20% x Egross iluc global)
jossa
Enet iluc global = epäsuorista 
maankäytön muutoksista johtuvista 
hiilivarantojen muutoksista aiheutuvat 
vuotuiset kasvuhuonekaasupäästöt 
(arvioituna 
hiilidioksidiekvivalenttimassana 
(tonneina)), josta vähennetään 
20 prosenttia arvioiden 
epävarmuustekijöiden kompensoimiseksi;
Epäsuorasta maankäytön muutoksesta 
aiheutuvat päästöt biopolttoaineesta 
saatavaa energiayksikköä kohden 
arvioidaan seuraavan säännön 
mukaisesti:
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eiluc = ((FSbiofuels x Enet iluc global) / 
Enbiofuel global) x 1000
jossa
FSbiofuels = Biopolttoaineiksi edellisenä 
vuonna muunnettujen raaka-aineiden 
(viljeltyjen kasvitärkkelysten, sokerien 
ja/tai rasvahappojen osuus arvioituna 
massana (tonneina)) osuus jaettuna 
vertailuvuotta edeltävän vuoden viljellyllä 
kokonaissadolla (arvioituna massana 
(tonneina));
Enbiofuels = Edellisen vuoden 
biopolttoaineiden kokonaistuotannon 
energiasisältö (arvioituna alemman 
lämpöarvon perusteella energiasisältönä 
(gigajouleina)).
1000 = muuntokerroin t/GJ:stä g/MJ:een

Or. en

Perustelu

Sisällytetään liitteen V 7 kohtaan sisältyvän menettelyn kaltainen menettely epäsuorasta 
maankäytön muutoksesta aiheutuvien päästöjen arvioimiseksi biopolttoaineiden tuotantoon 
käytettyjen raaka-aineiden perusteella.

Tarkistus 516
Bas Eickhout

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 2 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
Liite VIII – A osa – taulukko – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Muut kuin ravintona 
käytettävät energiakasvit

15

Or. en
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Tarkistus 517
Christa Klaß

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 2 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
Liite VIII – B osa – a kohta

Komission teksti Tarkistus

a) raaka-aineet, jotka eivät sisälly tämän 
liitteen osaan A;

a) raaka-aineet, jotka eivät sisälly tämän 
liitteen osaan A, sekä raaka-aineet, jotka 
sisältyvät tämän liitteen osaan A ja joiden 
osalta epäsuorasta maankäytön 
muutoksesta aiheutuvia arvioituja 
päästöjä ei ole vahvistettu vertailuvuoden 
osalta.

Or. en

Perustelu

Sisällytetään liitteen V 7 kohtaan sisältyvän menettelyn kaltainen menettely epäsuorasta 
maankäytön muutoksesta aiheutuvien päästöjen arvioimiseksi biopolttoaineiden tuotantoon 
käytettyjen raaka-aineiden perusteella.

Tarkistus 518
Jo Leinen

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

Komission teksti Tarkistus

b a) raaka-aineet, joita ei ole saatettu 
markkinoille, ja jotka on tuotettu 
paikallisesti käytettäväksi maatilan 
sisäisesti maantieajoneuvoissa tai 
liikkuvissa työkoneissa.

Or. en
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Tarkistus 519
Erik Bánki

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 2 a kohta (uusi)
Direktiivi 2009/28/EY
Liite VIII a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a) Lisätään liite VIII a seuraavasti:
”A. Biomassa, joka ei aiheuta epäsuoraa 
maankäytön muutosta, on komission 
hyväksymässä kansallisessa 
järjestelmässä hyväksyttyjen menetelmien 
yksityiskohtien mukaisesti
1. toisena yksivuotisena kasvina viljeltyä 
biomassaa alueella, jota ei ole käytetty 
aiemmin toisen yksivuotisen kasvin 
kasvattamiseen;
2. biomassa, joka saadaan sadon 
kasvusta, jota ei tapahtuisi ilman 
biopolttoainealan kysyntää tämän liitteen 
osan B eritelmien mukaisesti;
B. Satojen tehostamisanalyysit
1. Kansallisessa järjestelmässä voidaan 
sertifioida biomassa biomassaksi, joka ei 
aiheuta epäsuoraa maankäytön muutosta, 
yhtenä määränä kunkin sellaisen viljellyn 
kasvityypin osalta, joka käytti vähintään 
1 prosentin kyseisen jäsenvaltion (tai 
kolmannen maan, joka haluaa esittää 
kansallisen järjestelmän) peltomaasta 
siihen määrään asti, jolla kyseisen kasvin 
osassa B.4 määritetty vetoisuus ylittää 
kyseisen kasvin osassa B.3 määritetyn 
vetoisuuden.
2. Kunkin sellaisen viljelyn kasvin osalta, 
joka käytti vähintään 1 prosentin kyseisen 
jäsenvaltion (tai kolmannen maan, joka 
haluaa esittää kansallisen järjestelmän) 
peltomaasta vuonna 2008, valtion on 
laskettava kasvin sadon kasvu alueellaan 
laskemalla yhdistetty sato käyttämällä 
kolmen vuoden jatkuvaa perustason 
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keskiarvoa ja lopullista kolmen vuoden 
jatkuvaa keskiarvoa.
a) Kolmen vuoden perustason jatkuva 
keskiarvo on kyseisen kasvin 
keskimääräinen vetoisuus hehtaaria kohti 
vuosina 1997, 1998 ja 1999.
b) Lopullinen kolmen vuoden jatkuva 
keskiarvo on kyseisen kasvin 
keskimääräinen vetoisuus hehtaaria kohti 
vuosina 2006, 2007 ja 2008.
c) Implisiittinen vuosisato on sadon kasvu 
(ilmaistuna prosenttiosuutena), joka 
saataisiin sadon kasvusta perustason 
kolmen vuoden jatkuvasta keskiarvosta 
lopulliseen kolmen vuoden jatkuvaan 
keskiarvoon yhdeksän vuoden aikana. Jos 
tästä laskennasta on tuloksena nolla tai 
negatiivinen luku, kyseisen kasvin 
implisiittinen vuosisato on nolla.
3. Kunkin jäsenvaltion (tai kolmannen 
maan, joka haluaa esittää kansallisen 
järjestelmän) on laadittava taulukko 
kustakin viljellystä kasvityypistä, joka 
käytti vähintään 1 prosentin kyseisen 
valtion peltomaasta vuonna 2008, jolloin 
vuoden 2007 sadon oletetaan olevan 
lopullinen kyseisen kasvin kolmen vuoden 
jatkuva keskiarvo, ja sitten odotetut sadot 
lasketaan kyseiselle kasville jokaiselta 
vuodelta vuodesta 2008 vuoteen 2020 
lisäämällä satoa joka vuosi kyseisen 
kasvin implisiittisen vuosisadon verran. 
Tätä asiaankuuluvan vuoden arvioitua 
satoa käyttämällä jäsenvaltion (tai muun 
valtion, joka haluaa esittää kansallisen 
järjestelmän) on kerrottava tämä arvioitu 
sato kyseisellä kasvilla tuona vuonna 
viljellyn peltomaan todellisella 
viljelyalalla.
4. Kasvin todellinen sato jokaisena 
vuonna on jäsenvaltion (tai muun valtion, 
joka haluaa esittää kansallisen 
järjestelmän) lopullinen määritys kyseisen 
kasvin keskimääräisestä sadosta 
hehtaaria kohti sen alueella. Tätä 
asiaankuuluvan vuoden todellista satoa 
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käyttämällä valtion on kerrottava tämä 
todellinen sato kyseisellä kasvilla tuona 
vuonna viljellyn peltomaan todellisella 
viljelyalalla.”

Or. en

Perustelu

Katso johdanto-osan 4 ja 4 a (uusi) kappaleen perustelut.

Tarkistus 520
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 2 a kohta (uusi)
Direktiivi 2009/28/EY
Liite VIII a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a) Lisätään liite VIIIa seuraavasti:
Liite VIIIa
Seuraavat biopolttoaineet katsotaan 
kehittyneiksi biopolttoaineiksi:
biologinen materiaali, jonka 
merkitykselliseen vaihtoehtoiseen 
käyttöön liittyy huomattavia metaani- tai 
typpioksiduulipäästöjä ilman että syntyy 
hyödynnettävissä olevaa energiaa.

Or. sv

Tarkistus 521
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 3 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
Liite IX
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Komission teksti Tarkistus

3) Lisätään liite IX seuraavasti: Poistetaan.
”Liite IX
Osa A. Raaka-aineet, joiden vaikutus 
3 artiklan 4 kohdassa asetetun tavoitteen 
saavuttamiseen lasketaan nelinkertaisena 
niiden energiasisältöön verrattuna
a) Levät
b) Sekalaisen yhdyskuntajätteen 
biomassaosuus, mutta ei lajiteltu 
kotitalousjäte, johon sovelletaan jätteistä 
ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta 
19 päivänä marraskuuta 2008 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2008/98/EY 11 artiklan 
2 kohdan a alakohdassa asetettuja 
kierrätystavoitteita
c) Teollisuusjätteen biomassaosuus
d) Olki
e) Eläinten lanta ja jätevesiliete
f) Palmuöljytehtaiden jäte ja tyhjät 
palmuhedelmätertut
g) Mäntypiki
h) Raaka glyseroli
i) Sokeriruokojäte
j) Rypäleiden puristejäännökset ja 
viinisakka
k) Pähkinänkuoret
l) Kuoret
m) Tähkät
n) Puunkuori, oksat, lehdet, sahanpuru ja 
kutterilastut
Osa B. Raaka-aineet, joiden vaikutus 
3 artiklan 4 kohdassa asetetun tavoitteen 
saavuttamiseen lasketaan 
kaksinkertaisena niiden energiasisältöön 
verrattuna
a) Käytetty ruokaöljy
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b) Eläinrasvat, jotka on luokiteltu 
luokkiin 1 ja 2 muiden kuin 
ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä 
saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä 
annetun asetuksen (EY) N:o 1774/2002 
mukaisesti
c) Muiden kuin ruokakasvien selluloosa
d) Lignoselluloosa, lukuun ottamatta 
sahatukkeja ja vaneritukkeja

Or. de

Perustelu

Liite IX (uusi) määritellään uudelleen erillisessä tarkistuksessa.

Tarkistus 522
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 3 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
Liite IX

Komission teksti Tarkistus

3) Lisätään liite IX seuraavasti: Poistetaan.
”Liite IX
Osa A. Raaka-aineet, joiden vaikutus 
3 artiklan 4 kohdassa asetetun tavoitteen 
saavuttamiseen lasketaan nelinkertaisena 
niiden energiasisältöön verrattuna
a) Levät
b) Sekalaisen yhdyskuntajätteen 
biomassaosuus, mutta ei lajiteltu 
kotitalousjäte, johon sovelletaan jätteistä 
ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta 
19 päivänä marraskuuta 2008 annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2008/98/EY 11 artiklan 
2 kohdan a alakohdassa asetettuja 
kierrätystavoitteita
c) Teollisuusjätteen biomassaosuus
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d) Olki
e) Eläinten lanta ja jätevesiliete
f) Palmuöljytehtaiden jäte ja tyhjät 
palmuhedelmätertut
g) Mäntypiki
h) Raaka glyseroli
i) Sokeriruokojäte
j) Rypäleiden puristejäännökset ja 
viinisakka
k) Pähkinänkuoret
l) Kuoret
m) Tähkät
n) Puunkuori, oksat, lehdet, sahanpuru ja 
kutterilastut
Osa B. Raaka-aineet, joiden vaikutus
3 artiklan 4 kohdassa asetetun tavoitteen 
saavuttamiseen lasketaan 
kaksinkertaisena niiden energiasisältöön 
verrattuna
o) Käytetty ruokaöljy
p) Eläinrasvat, jotka on luokiteltu 
luokkiin 1 ja 2 muiden kuin 
ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä 
saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä 
annetun asetuksen (EY) N:o 1774/2002 
mukaisesti
q) Muiden kuin ruokakasvien selluloosa
r) Lignoselluloosa, lukuun ottamatta 
sahatukkeja ja vaneritukkeja”

Or. it

Tarkistus 523
Erik Bánki

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 3 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
Liite IX
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Komission teksti Tarkistus

3) Lisätään liite IX seuraavasti: Poistetaan.
”Liite IX
Osa A. Raaka-aineet, joiden vaikutus 
3 artiklan 4 kohdassa asetetun tavoitteen 
saavuttamiseen lasketaan nelinkertaisena 
niiden energiasisältöön verrattuna
a) Levät
b) Sekalaisen yhdyskuntajätteen 
biomassaosuus, mutta ei lajiteltu 
kotitalousjäte, johon sovelletaan jätteistä 
ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta 
19 päivänä marraskuuta 2008 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2008/98/EY 11 artiklan 
2 kohdan a alakohdassa asetettuja 
kierrätystavoitteita
c) Teollisuusjätteen biomassaosuus
d) Olki
e) Eläinten lanta ja jätevesiliete
f) Palmuöljytehtaiden jäte ja tyhjät 
palmuhedelmätertut
g) Mäntypiki
h) Raaka glyseroli
i) Sokeriruokojäte
j) Rypäleiden puristejäännökset ja 
viinisakka
k) Pähkinänkuoret
l) Kuoret
m) Tähkät
n) Puunkuori, oksat, lehdet, sahanpuru ja 
kutterilastut
Osa B. Raaka-aineet, joiden vaikutus 
3 artiklan 4 kohdassa asetetun tavoitteen 
saavuttamiseen lasketaan 
kaksinkertaisena niiden energiasisältöön 
verrattuna
a) Käytetty ruokaöljy
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b) Eläinrasvat, jotka on luokiteltu 
luokkiin 1 ja 2 muiden kuin 
ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä 
saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä 
annetun asetuksen (EY) N:o 1774/2002 
mukaisesti
c) Muiden kuin ruokakasvien selluloosa
d) Lignoselluloosa, lukuun ottamatta 
sahatukkeja ja vaneritukkeja.”

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 524
Sophie Auconie

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 3 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
Liite IX

Komission teksti Tarkistus

3) Lisätään liite IX seuraavasti: Poistetaan.
”Liite IX
Osa A. Raaka-aineet, joiden vaikutus 
3 artiklan 4 kohdassa asetetun tavoitteen 
saavuttamiseen lasketaan nelinkertaisena 
niiden energiasisältöön verrattuna
a) Levät
b) Sekalaisen yhdyskuntajätteen 
biomassaosuus, mutta ei lajiteltu 
kotitalousjäte, johon sovelletaan jätteistä 
ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta 
19 päivänä marraskuuta 2008 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2008/98/EY 11 artiklan 
2 kohdan a alakohdassa asetettuja 
kierrätystavoitteita
c) Teollisuusjätteen biomassaosuus
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d) Olki
e) Eläinten lanta ja jätevesiliete
f) Palmuöljytehtaiden jäte ja tyhjät 
palmuhedelmätertut
g) Mäntypiki
h) Raaka glyseroli
i) Sokeriruokojäte
j) Rypäleiden puristejäännökset ja 
viinisakka
k) Pähkinänkuoret
l) Kuoret
m) Tähkät
n) Puunkuori, oksat, lehdet, sahanpuru ja 
kutterilastut
Osa B. Raaka-aineet, joiden vaikutus 
3 artiklan 4 kohdassa asetetun tavoitteen 
saavuttamiseen lasketaan
kaksinkertaisena niiden energiasisältöön 
verrattuna
a) Käytetty ruokaöljy
b) Eläinrasvat, jotka on luokiteltu 
luokkiin 1 ja 2 muiden kuin 
ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä 
saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä 
annetun asetuksen (EY) N:o 1774/2002 
mukaisesti
c) Muiden kuin ruokakasvien selluloosa
d) Lignoselluloosa, lukuun ottamatta 
sahatukkeja ja vaneritukkeja

Or. fr

Tarkistus 525
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 3 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
Liite IX
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Komission teksti Tarkistus

3) Lisätään liite IX seuraavasti: Poistetaan.
Liite IX
Osa A. Raaka-aineet, joiden vaikutus 
3 artiklan 4 kohdassa asetetun tavoitteen 
saavuttamiseen lasketaan nelinkertaisena 
niiden energiasisältöön verrattuna
a) Levät
b) Sekalaisen yhdyskuntajätteen 
biomassaosuus, mutta ei lajiteltu
kotitalousjäte, johon sovelletaan jätteistä 
ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta 
19 päivänä marraskuuta 2008 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2008/98/EY 11 artiklan 
2 kohdan a alakohdassa asetettuja 
kierrätystavoitteita
c) Teollisuusjätteen biomassaosuus
d) Olki
e) Eläinten lanta ja jätevesiliete
f) Palmuöljytehtaiden jäte ja tyhjät 
palmuhedelmätertut
g) Mäntypiki
h) Raaka glyseroli
i) Sokeriruokojäte
j) Rypäleiden puristejäännökset ja 
viinisakka
k) Pähkinänkuoret
l) Kuoret
m) Tähkät
n) Puunkuori, oksat, lehdet, sahanpuru ja 
kutterilastut
Osa B. Raaka-aineet, joiden vaikutus 
3 artiklan 4 kohdassa asetetun tavoitteen 
saavuttamiseen lasketaan 
kaksinkertaisena niiden energiasisältöön 
verrattuna
a) Käytetty ruokaöljy
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b) Eläinrasvat, jotka on luokiteltu 
luokkiin 1 ja 2 muiden kuin 
ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä 
saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä 
annetun asetuksen (EY) N:o 1774/2002 
mukaisesti
c) Muiden kuin ruokakasvien selluloosa
d) Lignoselluloosa, lukuun ottamatta 
sahatukkeja ja vaneritukkeja

Or. sv

Tarkistus 526
Bas Eickhout, Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 3 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
Liite IX

Komission teksti Tarkistus

3) Lisätään liite IX seuraavasti: Poistetaan.
”Liite IX
Osa A. Raaka-aineet, joiden vaikutus 
3 artiklan 4 kohdassa asetetun tavoitteen 
saavuttamiseen lasketaan nelinkertaisena 
niiden energiasisältöön verrattuna
a) Levät
b) Sekalaisen yhdyskuntajätteen 
biomassaosuus, mutta ei lajiteltu 
kotitalousjäte, johon sovelletaan jätteistä 
ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta 
19 päivänä marraskuuta 2008 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2008/98/EY 11 artiklan 
2 kohdan a alakohdassa asetettuja 
kierrätystavoitteita
c) Teollisuusjätteen biomassaosuus
d) Olki
e) Eläinten lanta ja jätevesiliete
f) Palmuöljytehtaiden jäte ja tyhjät 
palmuhedelmätertut
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g) Mäntypiki
h) Raaka glyseroli
i) Sokeriruokojäte
j) Rypäleiden puristejäännökset ja 
viinisakka
k) Pähkinänkuoret
l) Kuoret
m) Tähkät
n) Puunkuori, oksat, lehdet, sahanpuru ja 
kutterilastut
Osa B. Raaka-aineet, joiden vaikutus 
3 artiklan 4 kohdassa asetetun tavoitteen 
saavuttamiseen lasketaan 
kaksinkertaisena niiden energiasisältöön 
verrattuna
a) Käytetty ruokaöljy
b) Eläinrasvat, jotka on luokiteltu 
luokkiin 1 ja 2 muiden kuin 
ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä 
saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä 
annetun asetuksen (EY) N:o 1774/2002 
mukaisesti 
c) Muiden kuin ruokakasvien selluloosa
d) Lignoselluloosa, lukuun ottamatta 
sahatukkeja ja vaneritukkeja.”

Or. en

Perustelu

Korvataan liikenteen kehittyneitä uusiutuvan energian lähteitä koskevalla liitteellä.

Tarkistus 527
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 3 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
Liite IX
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Komission teksti Tarkistus

Liite IX Liite IX
Osa A. Raaka-aineet, joiden vaikutus
3 artiklan 4 kohdassa asetetun tavoitteen 
saavuttamiseen lasketaan nelinkertaisena 
niiden energiasisältöön verrattuna

Osa A. Raaka-aineet, jotka edesauttavat 
direktiivin 2009/28/EY 3 artiklan 4 kohdan 
d alakohdan i alakohdassa asetetun 
2 prosentin tavoitteen saavuttamista:

a) Levät a) Levät

b) Sekalaisen yhdyskuntajätteen 
biomassaosuus, mutta ei lajiteltu 
kotitalousjäte, johon sovelletaan jätteistä ja 
tiettyjen direktiivien kumoamisesta 
19 päivänä marraskuuta 2008 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2008/98/EY 11 artiklan 
2 kohdan a alakohdassa asetettuja 
kierrätystavoitteita

b) Sekalaisesta yhdyskuntajätteestä 
peräisin oleva biomassa, johon sovelletaan 
jätteistä ja tiettyjen direktiivien 
kumoamisesta 19 päivänä marraskuuta 
2008 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2008/98/EY 
11 artiklan 2 kohdan a alakohdassa 
asetettuja kierrätystavoitteita

c) Teollisuusjätteen biomassaosuus c) Teollisuusjätteen biomassaosuus

d) Olki d) Olki
e) Eläinten lanta ja jätevesiliete e) Eläinten lanta ja jätevesiliete

f) Palmuöljytehtaiden nestemäinen jäte ja 
tyhjät palmuhedelmätertut
g) Mäntypiki g) Mäntypiki
h) Raaka glyseroli h) Raaka glyseroli

i) Sokeriruokojäte i) Sokeriruokojäte
j) Rypäleiden puristejäännökset ja 
viinisakka

j) Rypäleiden puristejäännökset ja 
viinisakka

k) Pähkinänkuoret k) Pähkinänkuoret

l) Kuoret l) Kuoret
m) Tähkät m) Tähkät

n) Puunkuori, oksat, lehdet, sahanpuru ja 
kutterilastut

n) Puunkuori, oksat, lehdet, sahanpuru ja 
kutterilastut

Osa B. Raaka-aineet, joiden vaikutus 
3 artiklan 4 kohdassa asetetun tavoitteen 
saavuttamiseen lasketaan 
kaksinkertaisena niiden energiasisältöön 
verrattuna

n a) Palmuöljytehtaiden jäte ja tyhjät 
palmuhedelmätertut
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a) Käytetty ruokaöljy n b) Käytetty ruokaöljy
b) Eläinrasvat, jotka on luokiteltu luokkiin 
1 ja 2 muiden kuin ihmisravinnoksi 
tarkoitettujen eläimistä saatavien 
sivutuotteiden terveyssäännöistä annetun 
asetuksen (EY) N:o 1774/2002 mukaisesti

n c) Eläinrasvat, jotka on luokiteltu 
luokkiin 1 ja 2 muiden kuin 
ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä 
saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä 
annetun asetuksen (EY) N:o 1774/2002 
mukaisesti

c) Muiden kuin ruokakasvien selluloosa n d) Muiden kuin ruokakasvien selluloosa

d) Lignoselluloosa, lukuun ottamatta 
sahatukkeja ja vaneritukkeja

n e) Lignoselluloosa, lukuun ottamatta 
sahatukkeja ja vaneritukkeja

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 528
Christa Klaß

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 3 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
Liite IX

Komission teksti Tarkistus

Liite IX Liite IX

Osa A. Raaka-aineet, joiden vaikutus
3 artiklan 4 kohdassa asetetun tavoitteen 
saavuttamiseen lasketaan nelinkertaisena 
niiden energiasisältöön verrattuna

Osa A. Raaka-aineet, jotka edesauttavat 
3 artiklan d alakohdan i alakohdassa 
asetetun 2 prosentin tavoitteen 
saavuttamista

a) Levät a) Levät (autotrofit)
b) Sekalaisen yhdyskuntajätteen 
biomassaosuus, mutta ei lajiteltu 
kotitalousjäte, johon sovelletaan jätteistä ja 
tiettyjen direktiivien kumoamisesta 
19 päivänä marraskuuta 2008 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2008/98/EY 11 artiklan 

b) Kerätyn yhdyskuntajätteen
biomassaosuus, johon sovelletaan jätteistä 
ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta 
19 päivänä marraskuuta 2008 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2008/98/EY 11 artiklan 
2 kohdan a alakohdassa asetettuja 
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2 kohdan a alakohdassa asetettuja 
kierrätystavoitteita

kierrätystavoitteita

c) Teollisuusjätteen biomassaosuus c) Teollisuusjätteen biomassaosuus
d) Olki d) Olki

e) Eläinten lanta ja jätevesiliete e) Eläinten lanta ja jätevesiliete
f) Palmuöljytehtaiden nestemäinen jäte ja 
tyhjät palmuhedelmätertut

f) Palmuöljytehtaiden jäte ja tyhjät 
palmuhedelmätertut

g) Mäntypiki g) Mäntypiki

h) Raaka glyseroli h) Raaka glyseroli
i) Sokeriruokojäte i) Sokeriruokojäte

j) Rypäleiden puristejäännökset ja 
viinisakka

j) Rypäleiden puristejäännökset ja 
viinisakka

k) Pähkinänkuoret k) Pähkinänkuoret
l) Kuoret l) Kuoret

m) Tähkät m) Tähkät
n) Puunkuori, oksat, lehdet, sahanpuru ja 
kutterilastut

n) Puunkuori, oksat, lehdet, sahanpuru ja 
kutterilastut

Osa B. Raaka-aineet, joiden vaikutus 
3 artiklan 4 kohdassa asetetun tavoitteen 
saavuttamiseen lasketaan 
kaksinkertaisena niiden energiasisältöön 
verrattuna
a) Käytetty ruokaöljy n a) Käytetty ruokaöljy
b) Eläinrasvat, jotka on luokiteltu luokkiin 
1 ja 2 muiden kuin ihmisravinnoksi 
tarkoitettujen eläimistä saatavien 
sivutuotteiden terveyssäännöistä annetun 
asetuksen (EY) N:o 1774/2002 mukaisesti

n b) Eläinrasvat, jotka on luokiteltu 
luokkiin 1 ja 2 muiden kuin 
ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä 
saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä 
annetun asetuksen (EY) N:o 1774/2002 
mukaisesti

c) Muiden kuin ruokakasvien selluloosa n c) Muiden kuin ruokakasvien selluloosa

d) Lignoselluloosa, lukuun ottamatta 
sahatukkeja ja vaneritukkeja

n d) Lignoselluloosa, lukuun ottamatta 
sahatukkeja ja vaneritukkeja

Or. de

Perustelu

Moninkertaiset laskennat ovat tilastollisesti kyseenalaisia, sillä ne luovat ”virtuaalisia” 
biopolttoaineita ja synnyttävät illuusion ympäristöpoliittisten tavoitteiden saavuttamisesta.
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Tarkistus 529
Gilles Pargneaux

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 3 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
Liite IX – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komission on otettava huomioon, että 
liitteen IX mukaisesti määritettyjen 
kertoimien arvoa ei ole mukautettu 
kaikkiin tuotteisiin ja että asiaa on 
tarkasteltava lähemmin kaiken 
oikeudellisen epävarmuuden estämiseksi.

Or. fr

Tarkistus 530
Christofer Fjellner

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 3 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
Liite IX – A kohta

Komission teksti Tarkistus

Osa A. Raaka-aineet, joiden vaikutus 
3 artiklan 4 kohdassa asetetun tavoitteen 
saavuttamiseen lasketaan nelinkertaisena 
niiden energiasisältöön verrattuna

Osa A. Raaka-aineet, joiden vaikutus 
3 artiklan 4 kohdassa asetetun tavoitteen 
saavuttamiseen lasketaan nelinkertaisena 
niiden energiasisältöön verrattuna

a) Levät a) Levät
b) Sekalaisen yhdyskuntajätteen 
biomassaosuus, mutta ei lajiteltu 
kotitalousjäte, johon sovelletaan jätteistä ja 
tiettyjen direktiivien kumoamisesta 
19 päivänä marraskuuta 2008 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2008/98/EY 11 artiklan 
2 kohdan a alakohdassa asetettuja 
kierrätystavoitteita

b) Sekalaisen yhdyskuntajätteen 
biomassaosuus, mutta ei lajiteltu 
kotitalousjäte, johon sovelletaan jätteistä ja 
tiettyjen direktiivien kumoamisesta 
19 päivänä marraskuuta 2008 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2008/98/EY 11 artiklan 
2 kohdan a alakohdassa asetettuja 
kierrätystavoitteita

c) Teollisuusjätteen biomassaosuus c) Teollisuusjätteen ja -jäämien
biomassaosuus, mutta ei erillisesti kerätty 
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jäte, johon sovelletaan jätteistä ja tiettyjen 
direktiivien kumoamisesta 
19 päivänä marraskuuta 2008 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2008/98/EY 11 artiklan 
1 kohtaa

d) Olki d) Maatalouden ja siihen liittyvän 
teollisuuden jätteestä ja jäämistä saatava 
biomassaosuus, kuten sokeriruokojäte, 
kuoret, rypäleiden puristejäännökset, 
viinisakka ja tähkät.

e) Eläinten lanta ja jätevesiliete e) Metsätalouden ja siihen liittyvän 
teollisuuden jätteestä ja jäämistä saatava 
biomassaosuus, kuten puunkuori, lehdet, 
neulaset, oksat, latvukset, sahanpuru, 
kutterilastut, mustalipeä, ruskealipeä, 
ligniini ja mäntyöljy.

f) Palmuöljytehtaiden jäte ja tyhjät 
palmuhedelmätertut
g) Mäntypiki
h) Raaka glyseroli
i) Sokeriruokojäte
j) Rypäleiden puristejäännökset ja 
viinisakka
k) Pähkinänkuoret
l) Kuoret
m) Tähkät
n) Puunkuori, oksat, lehdet, sahanpuru ja 
kutterilastut

Or. en

Perustelu

Mikä tahansa yksityiskohtainen sallittujen aineiden luettelo on epätäydellinen, koska se ei 
sisällä raaka-aineita, joita voitaisiin käyttää toisen sukupolven biopolttoaineiden tuotantoon, 
koska ne ovat jäämiä prosesseista, joita emme vielä tunne. Tämän vuoksi tarvitaan 
yleisluonteisempaa määrittelyä, joka kattaa laajemmin raaka-aineita, koska näin 
stimuloidaan uusien kehittyneiden biopolttoaineiden innovointia. Metsätalouden osalta tässä 
direktiivissä ei ole tarvetta tehdä eroa puun eri osien välillä, koska tämä tehtävä voidaan 
jättää markkinoille.
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Tarkistus 531
Gaston Franco, Dominique Vlasto

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 3 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
Liite IX – Osa A

Komission teksti Tarkistus

A. Raaka-aineet, joiden vaikutus 3 artiklan 
4 kohdassa asetetun tavoitteen 
saavuttamiseen lasketaan nelinkertaisena 
niiden energiasisältöön verrattuna

A. Raaka-aineet, joiden vaikutus 3 artiklan 
4 kohdassa asetetun tavoitteen 
saavuttamiseen lasketaan nelinkertaisena 
niiden energiasisältöön verrattuna

a) Levät a) Levät

b) Sekalaisen yhdyskuntajätteen 
biomassaosuus, mutta ei lajiteltu 
kotitalousjäte, johon sovelletaan jätteistä ja 
tiettyjen direktiivien kumoamisesta 
19 päivänä marraskuuta 2008 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2008/98/EY 11 artiklan 
2 kohdan a alakohdassa asetettuja 
kierrätystavoitteita

b) Sekalaisen yhdyskuntajätteen 
biomassaosuus, mutta ei lajiteltu 
kotitalousjäte, johon sovelletaan jätteistä ja 
tiettyjen direktiivien kumoamisesta 
19 päivänä marraskuuta 2008 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2008/98/EY 11 artiklan 
2 kohdan a alakohdassa asetettuja 
kierrätystavoitteita

c) Teollisuusjätteen biomassaosuus c) Teollisuusjätteen biomassaosuus

d) Olki

e) Eläinten lanta ja jätevesiliete e) Eläinten lanta ja jätevesiliete

f) Palmuöljytehtaiden jäte ja tyhjät 
palmuhedelmätertut
g) Mäntypiki g) Mäntypiki

h) Raaka glyseroli h) Raaka glyseroli

i) Sokeriruokojäte

j) Rypäleiden puristejäännökset ja 
viinisakka

j) Rypäleiden puristejäännökset ja 
viinisakka

k) Pähkinänkuoret 

l) Kuoret l) Lignoselluloosa, mukaan lukien olki, 
sokeriruokojäte, pähkinänkuoret, kuoret 
ja tähkät

m) Tähkät
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n) Puunkuori, oksat, lehdet, sahanpuru ja 
kutterilastut

Or. en

Perustelu

Kehittyneiden biopolttoaineiden markkinoille pääsyn vahvistamiseksi tekstiin olisi 
sisällytettävä lignoselluloosa yhtenä kohtana. Lisäksi tekstiin olisi lisättävä sokerikasvit siinä 
määrin, kuin niitä käytetään ravinnon lisäksi myös bioteknologian käymisprosessin raaka-
aineena, mikä on välttämätöntä innovaatiolle kehittyneiden biodieselien tuotannossa (lukuun 
ottamatta etanolia).

Tarkistus 532
Pilar Ayuso

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 3 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
Liite IX – A osa – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Osa A. Raaka-aineet, joiden vaikutus 
3 artiklan 4 kohdassa asetetun tavoitteen 
saavuttamiseen lasketaan nelinkertaisena 
niiden energiasisältöön verrattuna.

Osa A. Lista kehittyneistä 
biopolttoaineista: Seuraavista raaka-
aineista saatavat biopolttoaineet katsotaan 
kehittyneiksi biopolttoaineiksi.

Or. es

Tarkistus 533
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 3 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
Liite XI – A osa – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Osa A. Raaka-aineet, joiden vaikutus 
3 artiklan 4 kohdassa asetetun tavoitteen 
saavuttamiseen lasketaan nelinkertaisena 
niiden energiasisältöön verrattuna

Osa A. Kehittyneiden biopolttoaineiden 
laajennettu luettelo. Seuraavista raaka-
aineista saatavat biopolttoaineet katsotaan 
kehittyneiksi biopolttoaineiksi:
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Or. en

Perustelu

Tarvitaan pitkän ajanjakson investointeja koskevaa vakautta, kun investoidaan kehittyneisiin 
biopolttoaineisiin. Jätteen ja jäämien laajempi käyttö edellyttää usein lisäinvestointeja. Jotta 
jäsenvaltioiden välille ei muodostuisi keinotekoisia markkinaesteitä, on tärkeää luetella 
biopolttoaineiden jätteestä ja jäämistä saatavat raaka-aineet direktiivin liitteessä IX. Tämä 
vahvistaisi tarvittavaa investointien vakautta kehittyneiden biopolttoaineiden osalta. 
Suosittelemme, että seuraavista tarkistuksista äänestetään yhdessä.

Tarkistus 534
Julie Girling

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 3 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
Liite XI – A osa – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Osa A. Raaka-aineet, joiden vaikutus
3 artiklan 4 kohdassa asetetun tavoitteen 
saavuttamiseen lasketaan nelinkertaisena 
niiden energiasisältöön verrattuna

Osa A. Raaka-aineet, jotka vaikuttavat
3 artiklan 4 kohdassa asetettuun 
tavoitteeseen:

Or. en

Perustelu

Monikertaisena huomioiminen ei ole tehokas väline direktiivissä asetettujen tavoitteiden 
saavuttamiseksi, joten se olisi poistettava direktiivistä.

Tarkistus 535
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 3 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
Liite XI – A osa – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Osa A. Raaka-aineet, joiden vaikutus Osa A. Raaka-aineet, jotka vaikuttavat
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3 artiklan 4 kohdassa asetetun tavoitteen 
saavuttamiseen lasketaan nelinkertaisena 
niiden energiasisältöön verrattuna

3 artiklan 4 kohdassa asetettuun 
tavoitteeseen:

Or. en

Tarkistus 536
Kriton Arsenis, Nessa Childers, Mario Pirillo

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 3 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
Liite XI – A osa – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Osa A. Raaka-aineet, joiden vaikutus 
3 artiklan 4 kohdassa asetetun tavoitteen 
saavuttamiseen lasketaan nelinkertaisena 
niiden energiasisältöön verrattuna

Osa A. Jätteet ja jäämät, joiden vaikutus 
3 artiklan 4 kohdassa asetetun tavoitteen 
saavuttamiseen lasketaan nelinkertaisena 
niiden energiasisältöön verrattuna

Or. en

Tarkistus 537
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 3 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
Liite IX – osa A – a kohta

Komission teksti Tarkistus

a) Levät a) Levät (omavaraiset)

Or. en

Tarkistus 538
Corinne Lepage

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 3 kohta



PE513.035v01-00 62/98 AM\937598FI.doc

FI

Direktiivi 2009/28/EY
Liite IX – a a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

a a) Bakteerit

Or. fr

Tarkistus 539
Julie Girling, Christa Klaß, Chris Davies

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 3 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
Liite IX – osa A – a a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) Bakteerit

Or. en

Perustelu

On rohkaistava sellaisten biopolttoaineiden tuotantoa, joilla ei ole epäsuorasta maankäytön 
muutoksesta aiheutuvia vaikutuksia eikä vaikutusta elintarvikeketjuun.

Tarkistus 540
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 3 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
Liite IX – osa A – b kohta

Komission teksti Tarkistus

b) Sekalaisen yhdyskuntajätteen 
biomassaosuus, mutta ei lajiteltu 
kotitalousjäte, johon sovelletaan jätteistä ja 
tiettyjen direktiivien kumoamisesta 
19 päivänä marraskuuta 2008 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 

b) Sekalaisen yhdyskuntajätteen 
biomassaosuus, mutta ei lajiteltu 
kotitalousjäte, johon sovelletaan jätteistä ja 
tiettyjen direktiivien kumoamisesta 
19 päivänä marraskuuta 2008 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
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direktiivin 2008/98/EY 11 artiklan 
2 kohdan a alakohdassa asetettuja 
kierrätystavoitteita

direktiivin 2008/98/EY 11 artiklan 
1 kohdassa asetettuja erillisen keräyksen
tavoitteita

Or. en

Perustelu

Sekalaisen yhdyskuntajätteen biomassaosuuden sisällyttäminen – vaikkakin lukuun ottamatta 
lajiteltua kotitalousjätettä – voi kannustaa kuntia olosuhteiden mukaan lopettamaan erillisen 
jätteen keräyksen ja muuntamaan kerätyn sekajätteen energiaksi, mikä hidastaisi 
vuodelle 2015 asetettua tavoitetta metallien, muovien, paperin ja lasin erillisestä keräyksestä 
ja olisi jätedirektiivissä esitetyn jätehierarkian vastainen.

Tarkistus 541
Judith A. Merkies

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 3 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
Liite IX – osa A – b kohta

Komission teksti Tarkistus

b) Sekalaisen yhdyskuntajätteen 
biomassaosuus, mutta ei lajiteltu 
kotitalousjäte, johon sovelletaan jätteistä ja 
tiettyjen direktiivien kumoamisesta 
19 päivänä marraskuuta 2008 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2008/98/EY 11 artiklan 
2 kohdan a alakohdassa asetettuja 
kierrätystavoitteita

b) Sekalaisen yhdyskuntajätteen 
biomassaosuus, mutta ei lajiteltu 
kotitalousjäte, johon sovelletaan jätteistä ja 
tiettyjen direktiivien kumoamisesta 
19 päivänä marraskuuta 2008 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2008/98/EY 11 artiklan 
1 kohdassa asetettuja erillisen keräyksen 
tavoitteita

Or. en

Tarkistus 542
Riikka Pakarinen, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Hannu Takkula, Kent Johansson, 
Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 3 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
Liite IX – osa A – b kohta



PE513.035v01-00 64/98 AM\937598FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

b) Sekalaisen yhdyskuntajätteen 
biomassaosuus, mutta ei lajiteltu 
kotitalousjäte, johon sovelletaan jätteistä ja 
tiettyjen direktiivien kumoamisesta 
19 päivänä marraskuuta 2008 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2008/98/EY 11 artiklan 
2 kohdan a alakohdassa asetettuja 
kierrätystavoitteita

b) Sekalaisen yhdyskuntajätteen 
biomassaosuus, mukaan luettuna lajiteltu 
biojäte, mutta ei lajiteltu muu
kotitalousjäte ja keräyspaperi, joihin
sovelletaan jätteistä ja tiettyjen direktiivien 
kumoamisesta 19 päivänä marraskuuta 
2008 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2008/98/EY 
11 artiklan 2 kohdan a alakohdassa 
asetettuja kierrätystavoitteita

Or. en

Perustelu

Keräyspaperin käyttäminen polttoaineiden raaka-aineeksi ei ole perusteltua 
resurssitehokkuuden näkökulmasta. Keräyspaperin keräys ja kestävä hyödyntäminen 
esimerkiksi paperin raaka-aineena luovat työpaikkoja myös alueille ja tätä mahdollisuutta ei 
olisi syytä heikentää. Komission teksti on epäselvä lajitellun biotalousjätteen osalta, joten on 
syytä selventää, että sen voi hyödyntää.

Tarkistus 543
Julie Girling, Christa Klaß, Chris Davies

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 3 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
Liite IX – osa A – c kohta

Komission teksti Tarkistus

c) Teollisuusjätteen biomassaosuus c) Teollisuusjätteen biohajoava osuus

Or. en

Perustelu

Yhdenmukaistetaan uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin 2009/28/EY kanssa, jossa 
teollisuusjätteen biohajoava osuus jo mainitaan biomassan määritelmässä 2 artiklan 
e kohdassa.
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Tarkistus 544
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 3 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
Liite IX – osa A – c kohta

Komission teksti Tarkistus

c) Teollisuusjätteen biomassaosuus c) Teollisuusjätteen biomassaosuus lukuun 
ottamatta osuutta, joka voidaan teollisesti 
tai taloudellisesti käyttää uudelleen 
toiseen teolliseen tarkoitukseen

Or. en

Tarkistus 545
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 3 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
Liite IX – osa A – c kohta

Komission teksti Tarkistus

c) Teollisuusjätteen biomassaosuus c) Teollisuuden, vähittäis- ja 
tukkukaupan jätteiden biomassaosuus, 
mutta ei erillisesti kerätty jäte, johon 
sovelletaan direktiivin 2008/98/EY 
11 artiklan 1 kohtaa

Or. en

Tarkistus 546
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 3 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
Liite IX – osa A – c kohta
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Komission teksti Tarkistus

c) Teollisuusjätteen biomassaosuus c) Teollisuusjätteen biomassaosuus, mutta 
ei erillisesti kerätty jäte, johon sovelletaan 
jätteistä ja tiettyjen direktiivien 
kumoamisesta 
19 päivänä marraskuuta 2008 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2008/98/EY 11 artiklan 
1 kohtaa

Or. en

Perustelu

Sekalaisen yhdyskuntajätteen biomassaosuuden sisällyttäminen voi kannustaa jätteen 
tuottajia ja kuntia olosuhteiden mukaan lopettamaan erillisen jätteen keräyksen ja 
muuntamaan kerätyn sekajätteen energiaksi, mikä hidastaisi vuodelle 2015 asetettua 
tavoitetta metallien, muovien, paperin ja lasin erillisestä keräyksestä ja olisi jätedirektiivissä 
esitetyn jätehierarkian vastainen.

Tarkistus 547
Riikka Pakarinen, Petri Sarvamaa, Hannu Takkula, Kent Johansson, Anneli 
Jäätteenmäki

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 3 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
Liite IX – osa A – c kohta

Komission teksti Tarkistus

c) Teollisuusjätteen biomassaosuus c) Teollisuusjätteen biomassaosuus, 
vähittäis- ja tukkukaupan jätteet ja 
prosessitähteet

Or. en

Perustelu

Resurssitehokkuuden näkökulmasta olisi edistettävä monenlaisien teollisuuden, vähittäis- ja 
tukkukaupan jätteiden ja prosessitähteiden hyödyntämistä biopolttoainetuotannossa.



AM\937598FI.doc 67/98 PE513.035v01-00

FI

Tarkistus 548
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 3 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
Liite IX – osa A – c kohta

Komission teksti Tarkistus

c) Teollisuusjätteen biomassaosuus c) Teollisuusjätteen biomassaosuus, myös 
keitteet, melassi, kalajäte, kalajauhon 
tuotantojäämät, teurasjäte ja 
lihanjalostusjäte

Or. en

Tarkistus 549
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 3 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
Liite IX – osa A – d kohta

Komission teksti Tarkistus

d) Olki d) Olki ja viheralueiden ylläpidosta 
saatava biomassa

Or. en

Tarkistus 550
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 3 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
Liite IX – osa A – e kohta
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Komission teksti Tarkistus

e) Eläinten lanta ja jätevesiliete e) Eläinten lanta, lietelanta, liete, 
siipikarjanlanta, kalan ulosteet ja 
jätevesiliete

Or. en

Tarkistus 551
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 3 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
Liite IX – osa A – f kohta

Komission teksti Tarkistus

f) Palmuöljytehtaiden jäte ja tyhjät 
palmuhedelmätertut

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 552
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 3 kohta
Direktiivi 2009/29/EY
Liite IX – osa A – f kohta

Komission teksti Tarkistus

f) Palmuöljytehtaiden jäte ja tyhjät 
palmuhedelmätertut

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 553
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi
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Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 3 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
Liite IX – osa A – f kohta

Komission teksti Tarkistus

f) Palmuöljytehtaiden jäte ja tyhjät 
palmuhedelmätertut

f) Palmuöljytehtaiden jäte, käytetty 
valkaisusaviöljy, palmuöljyliete ja tyhjät 
palmuhedelmätertut

Or. en

Tarkistus 554
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 3 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
Liite IX – osa A – g kohta

Komission teksti Tarkistus

g) Mäntypiki g) Mustalipeä ja sen johdannaiset, kuten 
ligniini ja mäntypiki, lukuun ottamatta 
niitä, joiden osalta on olemassa 
jätehierarkian mukainen arvokkaampi 
kaupallinen käyttö, kuten raaka mäntyöljy

Or. en

Perustelu

Ennen jäämien ja jätteen energiakäyttöä niitä on käytettävä jätehierarkian mukaisesti 
kaupallisesti kannattavaan tarkoitukseen. Tämän vuoksi raaka mäntyöljy.

Tarkistus 555
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 3 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
Liite IX – osa A – g kohta
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Komission teksti Tarkistus

g) Mäntypiki g) Puunjalostusteollisuuden 
valmistusjäämät, kuten mustalipeä, raaka 
sulfaattisuopa, raaka mäntyöljy ja
mäntypiki

Or. en

Perustelu

Puunjalostusteollisuudesta saadaan useita valmistusjäämiä, joilla on suuri potentiaali tulla 
hyödynnetyksi edistyneiden biopolttoaineiden tuotannossa. Kaikki osuudet ovat peräisin 
samasta ensisijaisesta prosessista, joten ne vastaavat mäntypikeä, joka on sisällytetty 
komission ehdotuksen liitteen osaan A. Kaikkia samasta prosessista syntyviä jäämiä on 
kohdeltava samalla tavalla.

Tarkistus 556
Riikka Pakarinen, Petri Sarvamaa, Hannu Takkula, Kent Johansson, Anneli 
Jäätteenmäki

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 3 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
Liite IX – osa A – g kohta

Komission teksti Tarkistus

g) Mäntypiki g) Mustalipeä ja sen johdannaiset kuten 
raaka sulfaattisuopa, ligniini, raaka 
mäntyöljy ja mäntypiki.

Or. en

Perustelu

Kaikkia sellutehtaan prosessijäämiä on kohdeltava samalla tavalla. Prosessijäämillä on 
suuria mahdollisuuksia kehittyneiden biopolttoaineiden tuotannossa.

Tarkistus 557
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb
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Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 3 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
Liite IX – osa A – i kohta

Komission teksti Tarkistus

i) Sokeriruokojäte Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 558
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 3 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
Liite – A osa – j kohta

Komission teksti Tarkistus

j) Rypäleiden puristejäännökset ja 
viinisakka

j) Puristejäännökset ja sokeriruokojäte, 
myös sokeriruoko, sokerijuurikas,
rypäleiden puristejäännökset ja viinisakka

Or. en

Tarkistus 559
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 3 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
Liite IX – osa A – l kohta

Komission teksti Tarkistus

l) Kuoret l) Muiden kuin ruokakasvien selluloosa –
siementen ja jyvien puhdistamisesta 
saatavat jäämät (kuoret, akanat, tähkät 
jne.)
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Or. en

Tarkistus 560
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 3 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
Liite IX – osa A – m kohta

Komission teksti Tarkistus

m) Tähkät Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 561
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 3 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
Liite IX – osa A – n kohta

Komission teksti Tarkistus

n) Puunkuori, oksat, lehdet, sahanpuru ja 
kutterilastut

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 562
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 3 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
Liite IX – osa A – n kohta
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Komission teksti Tarkistus

n) Puunkuori, oksat, lehdet, sahanpuru ja 
kutterilastut

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 563
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 3 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
Liite IX – osa A – n kohta

Komission teksti Tarkistus

n) Puunkuori, oksat, lehdet, sahanpuru ja 
kutterilastut

n) Puunkuori, oksat, lehdet

Or. en

Tarkistus 564
Riikka Pakarinen, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Hannu Takkula, Kent Johansson, 
Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 3 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
Liite IX – osa A – n kohta

Komission teksti Tarkistus

n) Puunkuori, oksat, lehdet, sahanpuru ja 
kutterilastut

n) Puunkorjuutähteet, kuten puunkuori, 
oksat, latvusmassa, pienpuu, lehdet, 
sahanpuru ja kutterilastut

Or. en

Perustelu

On syytä kohdella metsänhoitotöiden ja hakkuiden yhteydessä syntyviä erilaisia tähteitä 
samalla tavalla. Tämä myös edistää maaseudun ja alueiden kehitystä, kun metsänhoitotöiden 
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tähteille saadaan luotua markkinat polttoainetuotannon raaka-aineena.

Tarkistus 565
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 3 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
Liite IX – osa A – n kohta

Komission teksti Tarkistus

n) Puunkuori, oksat, lehdet, sahanpuru ja 
kutterilastut

n) Puunkuori, oksat, latvukset, lehdet, 
sahanpuru ja kutterilastut

Or. en

Tarkistus 566
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 3 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
Liite IX – osa A – n kohta

Komission teksti Tarkistus

n) Puunkuori, oksat, lehdet, sahanpuru ja 
kutterilastut

n) Puunkuori, oksat, harvennuspuut,
lehdet, sahanpuru ja kutterilastut

Or. en

Tarkistus 567
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 3 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
Liite IX – osa A – n a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

n a) Biokemian tuotantojäämät

Or. en

Tarkistus 568
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 3 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
Liite IX – osa A – n b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

n b) Mäski

Or. en

Tarkistus 569
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 3 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
Liite IX – osa A – n c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

n c) Ylijäämähiiva

Or. en

Tarkistus 570
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 3 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
Liite IX – osa A – n d kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

n d) Hera

Or. en

Tarkistus 571
Pilar Ayuso

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 3 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
Liite IX – osa A – n a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

n a) Käytetty ruokaöljy

Or. es

Tarkistus 572
Gaston Franco, Christine De Veyrac

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 3 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
Liite IX – A osa – n a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

n a) Käytetty ruokaöljy

Or. fr

Perustelu

Käytettyyn ruokaöljyyn perustuvien biopolttoaineiden kehityksestä tehdyt tutkimukset ovat 
lupaavia ja tuovat tämän direktiivin liitteessä 2 luetelluista raaka-aineista tuotettuihin 
biopolttoaineisiin verrattavissa olevan panoksen energian ja ympäristön saralle. 
Oikeudenmukaisuuden ja suhteellisuuden varmistamiseksi näiden tuotteiden on saatava 
kehitykseensä hyötyä kannustimesta yhtä paljon kuin liitteessä 2 luetellut aineet ovat saaneet.
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Tarkistus 573
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 3 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
Liite IX – osa A – n a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

n a) Käytetty ruokaöljy

Or. en

Tarkistus 574
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 3 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
Liite IX – osa A – n e kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

n e) Käytetty ruokaöljy

Or. en

Tarkistus 575
Pilar Ayuso

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 3 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
Liite IX – osa A – n b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

n b) Eläinrasvat, jotka on luokiteltu 
luokkiin 1 ja 2 muiden kuin 
ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä 
saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä 
annetun asetuksen (EY) N:o 1774/20021

mukaisesti.
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__________________
1 EYVL L 273, 10.10.2002, s. 1.

Or. es

Tarkistus 576
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 3 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
Liite IX – osa A – n b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

n b) Eläinrasvat, jotka on luokiteltu 
luokkiin 1 ja 2 muiden kuin 
ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä 
saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä 
annetun asetuksen (EY) N:o 1774/2002 
mukaisesti1

__________________
1 EUVL L 273, 10.10.2002, s. 1

Or. en

Tarkistus 577
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 3 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
Liite IX – osa A – n f kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

n f) Eläinrasvat, jotka on luokiteltu 
luokkiin 1 ja 2 muiden kuin 
ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä 
saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä 
annetun asetuksen (EY) N:o 1774/2002 
mukaisesti1
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__________________
1 EUVL L 273, 10.10.2002, s. 1

Or. en

Tarkistus 578
Pilar Ayuso

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 3 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
Liite IX – osa A – n c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

n c) Muiden kuin ruokakasvien selluloosa

Or. es

Tarkistus 579
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 3 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
Liite IX – osa A – n c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

n c) Muiden kuin ruokakasvien selluloosa

Or. en

Tarkistus 580
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 3 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
Liite IX – osa A – n g kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

n g) Muiden kuin ruokakasvien selluloosa

Or. en

Tarkistus 581
Pilar Ayuso

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 3 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
Liite IX – osa A – n d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

n d) Lignoselluloosa, lukuun ottamatta 
sahatukkeja ja vaneritukkeja

Or. es

Tarkistus 582
Riikka Pakarinen, Petri Sarvamaa, Hannu Takkula, Kent Johansson, Anneli 
Jäätteenmäki

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 3 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
Liite IX – osa A – n b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

n b) Lignoselluloosa, lukuun ottamatta 
sahatukkeja ja vaneritukkeja

Or. en

Perustelu

Lignoselluloosa on otettava huomioon samalla tavalla kuin muu puuperäiset raaka-aineet, 
koska sillä ei ole epäsuorasta maankäytön muutoksesta aiheutuvaa vaikutusta.
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Tarkistus 583
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 3 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
Liite IX – osa A – n d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

n d) Lignoselluloosa, lukuun ottamatta 
sahatukkeja ja vaneritukkeja

Or. en

Tarkistus 584
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 3 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
Liite IX – osa A – n h kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

n h) Lignoselluloosa, lukuun ottamatta 
sahatukkeja, vaneritukkeja ja massapuuta

Or. en

Tarkistus 585
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 3 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
Liite IX – osa A – n e kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

n e) Triglyseridit, vapaat rasvahapot ja 
rasvatisleet sekä öljykemian, biodieselin ja 
kasviöljyn jalostuksesta, elintarvikkeiden 
jalostuksesta ja eläinrasvojen 
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renderöintiteollisuudesta saatavat 
epäkurantit öljyt

Or. en

Tarkistus 586
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 3 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
Liite IX – osa A – n f kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

n f) Muut kuin ihmisravinnoksi 
tarkoitetut eläinrasvat

Or. en

Tarkistus 587
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 3 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
Liite IX – osa A – n g kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

n g) Tekninen maissiöljy

Or. en

Tarkistus 588
Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 3 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
Liite IX – osa A – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Maatalouden jäämien osalta huomioon 
otetaan ainoastaan ylijäävä osa sen 
jälkeen kun maan eroosiolta 
suojaamiseen ja luonnon 
monimuotoisuuden suojeluun tarvittava 
määrä on vähennetty. Metsätalouden 
jäämien osalta huomioon otetaan 
ainoastaan ylijäävä osa sen jälkeen kun 
luonnon monimuotoisuuden suojeluun 
tarvittava määrä on vähennetty.

Or. en

Perustelu

Ongelmaa ei saa ratkaista luomalla uusia ongelmia.

Tarkistus 589
Pilar Ayuso

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 3 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
Liite IX – osa B – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Osa B. Raaka-aineet, joiden vaikutus 
3 artiklan 4 kohdassa asetetun tavoitteen 
saavuttamiseen lasketaan 
kaksinkertaisena niiden energiasisältöön 
verrattuna.

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 590
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 3 kohta
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Direktiivi 2009/28/EY
Liite IX – B osa – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Osa B. Raaka-aineet, joiden vaikutus 
3 artiklan 4 kohdassa asetetun tavoitteen 
saavuttamiseen lasketaan 
kaksinkertaisena niiden energiasisältöön 
verrattuna

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Jos käytössä on vain yksi moninkertaisen huomioon ottamisen taso, ei B osaa tarvita.

Tarkistus 591
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 3 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
Liite IX – B osa – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Osa B. Raaka-aineet, joiden vaikutus 
3 artiklan 4 kohdassa asetetun tavoitteen 
saavuttamiseen lasketaan 
kaksinkertaisena niiden energiasisältöön 
verrattuna

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 592
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 3 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
Liite IX – B osa – otsikko
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Komission teksti Tarkistus

Osa B. Raaka-aineet, joiden vaikutus 
3 artiklan 4 kohdassa asetetun tavoitteen 
saavuttamiseen lasketaan 
kaksinkertaisena niiden energiasisältöön 
verrattuna

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 593
Julie Girling

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 3 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
Liite IX – B osa – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Osa B. Raaka-aineet, joiden vaikutus
3 artiklan 4 kohdassa asetetun tavoitteen 
saavuttamiseen lasketaan 
kaksinkertaisena niiden energiasisältöön 
verrattuna

Osa B. Raaka-aineet, jotka vaikuttavat
3 artiklan 4 kohdassa asetettuun 
tavoitteeseen:

Or. en

Perustelu

Monikertaisena huomioiminen ei ole tehokas väline direktiivissä asetettujen tavoitteiden 
saavuttamiseksi, joten se olisi poistettava direktiivistä.

Tarkistus 594
Kriton Arsenis, Nessa Childers, Mario Pirillo

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 3 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
Liite IX – B osa – otsikko
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Komission teksti Tarkistus

Osa B. Raaka-aineet, joiden vaikutus 
3 artiklan 4 kohdassa asetetun tavoitteen 
saavuttamiseen lasketaan kaksinkertaisena 
niiden energiasisältöön verrattuna

Osa B. Jätteet ja jäämät, joiden vaikutus 
3 artiklan 4 kohdassa asetetun tavoitteen 
saavuttamiseen lasketaan kaksinkertaisena 
niiden energiasisältöön verrattuna

Or. en

Tarkistus 595
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 3 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
Liite IX – osa B – a kohta

Komission teksti Tarkistus

a) Käytetty ruokaöljy Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Jos käytössä on vain yksi moninkertaisen huomioon ottamisen taso, ei B osaa tarvita. Tämä 
voidaan siirtää A osaan.

Tarkistus 596
Gaston Franco, Christine De Veyrac

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 3 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
Liite IX – B osa – a kohta

Komission teksti Tarkistus

a) Käytetty ruokaöljy Poistetaan.

Or. fr
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Perustelu

Käytettyyn ruokaöljyyn perustuvien biopolttoaineiden kehityksestä tehdyt tutkimukset ovat 
lupaavia ja tuovat tämän direktiivin liitteessä 2 luetelluista raaka-aineista tuotettuihin 
biopolttoaineisiin verrattavissa olevan panoksen energian ja ympäristön saralle. 
Oikeudenmukaisuuden ja suhteellisuuden varmistamiseksi näiden tuotteiden on saatava 
kehitykseensä hyötyä kannustimesta yhtä paljon kuin liitteessä 2 luetellut aineet ovat saaneet.

Tarkistus 597
Pilar Ayuso

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 3 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
Liite IX – osa B – a kohta

Komission teksti Tarkistus

a) Käytetty ruokaöljy Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 598
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 3 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
Liite IX – osa B – a kohta

Komission teksti Tarkistus

a) Käytetty ruokaöljy Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 599
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 3 kohta
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Direktiivi 2009/28/EY
Liite IX – osa B – a a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) Puunkuori, oksat, lehdet, sahanpuru 
ja kutterilastut Näiden jäämien vaikutus 
3 artiklan 4 kohdassa asetetun tavoitteen 
saavuttamiseen lasketaan 
kaksinkertaisena niiden energiasisältöön 
verrattuna sen jälkeen kun 
kestävyyskriteerit ovat hyväksytty EU:n 
tasolla

Or. en

Tarkistus 600
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 3 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
Liite IX – osa B – b kohta

Komission teksti Tarkistus

b) Eläinrasvat, jotka on luokiteltu 
luokkiin 1 ja 2 muiden kuin 
ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä 
saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä 
annetun asetuksen (EY) N:o 1774/2002 
mukaisesti

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Jos käytössä on vain yksi moninkertaisen huomioon ottamisen taso, ei B osaa tarvita. Tämä 
voidaan siirtää A osaan.

Tarkistus 601
Pilar Ayuso
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Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 3 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
Liite IX – osa B – b kohta

Komission teksti Tarkistus

b) Eläinrasvat, jotka on luokiteltu 
luokkiin 1 ja 2 muiden kuin 
ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä 
saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä 
annetun asetuksen (EY) N:o 1774/2002 
mukaisesti

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 602
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 3 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
Liite IX – osa B – b kohta

Komission teksti Tarkistus

b) Eläinrasvat, jotka on luokiteltu 
luokkiin 1 ja 2 muiden kuin 
ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä 
saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä 
annetun asetuksen (EY) N:o 1774/2002 
mukaisesti

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 603
Christofer Fjellner

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 3 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
Liite IX – osa B – c kohta
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Komission teksti Tarkistus

c) Muiden kuin ruokakasvien selluloosa Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 604
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 3 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
Liite IX – osa B – c kohta

Komission teksti Tarkistus

c) Muiden kuin ruokakasvien selluloosa Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Jos käytössä on vain yksi moninkertaisen huomioon ottamisen taso, ei B osaa tarvita. Tämä 
voidaan siirtää A osaan.

Tarkistus 605
Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 3 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
Liite IX – B osa – c kohta

Komission teksti Tarkistus

c) Muiden kuin ruokakasvien selluloosa Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 606
Kriton Arsenis, Nessa Childers
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Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 3 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
Liite IX – osa B – c kohta

Komission teksti Tarkistus

c) Muiden kuin ruokakasvien selluloosa Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 607
Pilar Ayuso

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 3 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
Liite IX – osa B – c kohta

Komission teksti Tarkistus

c) Muiden kuin ruokakasvien selluloosa Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 608
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 3 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
Liite IX – osa B – c kohta

Komission teksti Tarkistus

c) Muiden kuin ruokakasvien selluloosa Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 609
Eija-Riitta Korhola
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Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 3 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
Liite IX – osa B – c kohta

Komission teksti Tarkistus

c) Muiden kuin ruokakasvien selluloosa c) Muiden kuin ruokakasvien selluloosa, 
mutta ei erillisesti kerätty jäte, johon 
sovelletaan jätteistä ja tiettyjen 
direktiivien kumoamisesta 
19 päivänä marraskuuta 2008 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2008/98/EY 11 artiklan 
1 kohtaa

Or. en

Perustelu

Muiden kuin ruokakasvien selluloosan sisällyttäminen voi kannustaa jätteen tuottajia ja 
kuntia olosuhteiden mukaan lopettamaan erillisen jätteen keräyksen ja muuntamaan kerätyn 
sekajätteen energiaksi, mikä hidastaisi vuodelle 2015 asetettua tavoitetta metallien, muovien, 
paperin ja lasin erillisestä keräyksestä ja olisi jätedirektiivissä esitetyn jätehierarkian 
vastainen.

Tarkistus 610
Esther de Lange

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 3 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
Liite IX – osa B – c kohta

Komission teksti Tarkistus

c) Muiden kuin ruokakasvien selluloosa c) Muiden kuin ruokakasvien selluloosa, 
kuten kaikki bioenergian 
tuotantotarkoituksiin maassa 
kasvatetuista muista kuin ravintona 
käytettävistä energiakasveista saatava 
biomassa, mukaan lukien elefanttiruoho, 
muut energiaheinät, muut kuin ravintona 
käytetyt durralajikkeet sekä teolliseen 
käyttöön tarkoitettu hamppu
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Or. en

Tarkistus 611
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 3 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
Liite IX – osa B – c kohta

Komission teksti Tarkistus

c) Muiden kuin ruokakasvien selluloosa c) Muiden kuin ruokakasvien selluloosa ja 
hemiselluloosa

Or. en

Tarkistus 612
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 3 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
Liite IX – osa B – d kohta

Komission teksti Tarkistus

d) Lignoselluloosa, lukuun ottamatta 
sahatukkeja ja vaneritukkeja

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Jos käytössä on vain yksi moninkertaisen huomioon ottamisen taso, ei B osaa tarvita. Tämä 
voidaan siirtää A osaan.

Tarkistus 613
Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 3 kohta
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Direktiivi 2009/28/EY
Liite IX – B osa – d kohta

Komission teksti Tarkistus

d) Lignoselluloosa, lukuun ottamatta 
sahatukkeja ja vaneritukkeja

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 614
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 3 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
Liite IX – osa B – d kohta

Komission teksti Tarkistus

d) Lignoselluloosa, lukuun ottamatta 
sahatukkeja ja vaneritukkeja

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 615
Pilar Ayuso

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 3 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
Liite IX – osa B – d kohta

Komission teksti Tarkistus

d) Lignoselluloosa, lukuun ottamatta 
sahatukkeja ja vaneritukkeja

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 616
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 3 kohta
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Direktiivi 2009/28/EY
Liite IX – osa B – d kohta

Komission teksti Tarkistus

d) Lignoselluloosa, lukuun ottamatta 
sahatukkeja ja vaneritukkeja

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 617
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 3 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
Liite IX – osa B – d kohta

Komission teksti Tarkistus

d) Lignoselluloosa, lukuun ottamatta 
sahatukkeja ja vaneritukkeja

d) Lignoselluloosa, lukuun ottamatta 
sahatukkeja ja vaneritukkeja, joita voidaan 
teollisesti tai taloudellisesti käyttää 
uudelleen muuhun teolliseen 
tarkoitukseen, ja muuta 
lignoselluloosajäämää, jota voidaan 
käyttää uudelleen muuhun teolliseen 
tarkoitukseen.

Or. en

Tarkistus 618
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 3 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
Liite IX – osa B – d a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) Elintarviketuotannon kannalta 
hyödyttömästä huonontuneesta maasta, 
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maatalouden joutomaasta ja 
marginaalisesta maasta saatava 
biomassaosuus

Or. en

Tarkistus 619
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 3 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
Liite IX – osa B – d b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d b) Yhdyskuntajätteestä, myös 
vanhentuneista elintarvikkeista, 
elintarvikekauppojen jätteestä, 
keittiöjätteestä, ravintolajätteestä ja 
kahvilajätteestä saatava biomassaosuus

Or. en

Tarkistus 620
Bas Eickhout, Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 3 a kohta (uusi)
Direktiivi 2009/28/EY
Liite IX a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a) Lisätään liite IX a seuraavasti:
”Liite IX a
Liikenteen kehittyneet uusiutuvan 
energian lähteet
Kestävyystakeet
Jäsenvaltioiden on määrättävä 
kaikenlaisen jätteen tai tähteiden käyttöä 
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koskevista takeista, jotta varmistetaan, 
että niitä käytetään liikenteen 
polttoaineena jätehierarkiaa noudattaen, 
jonka osia ovat jätteen syntymisen 
ehkäiseminen, valmisteleminen 
uudelleenkäyttöä varten ja kierrätys 
ennen hyödyntämistä 
energiatarkoituksiin, 
direktiivin 2008/98/EY määritelmän 
mukaisesti, ja käyttökaskadin 
noudattaminen.
Bioottisten lähteiden käytön kohdalla 
jäsenvaltioiden on otettava käyttöön 
takeita biologisen monimuotoisuuden 
suojaamiseksi ja estääkseen 
ekosysteemipalvelujen kulumisen tai 
loppumisen, sekä mahdollisen 
suuntautumisen muihin kuin olemassa 
oleviin käyttötapoihin, millä olisi 
kielteinen välitön tai välillinen vaikutus 
biologiseen monimuotoisuuteen, 
maaperään tai kokonaisvaltaiseen 
hiilitaseeseen.
Seuraavat raaka-aineet, joihin sovelletaan 
jäsenvaltioiden hyväksymiä 
kestävyystakeita, ovat tukikelpoisia 
kehittyneen liikenteen energian osalta 
3 artiklan 4 kohdan mukaisesti:
A osa:
– Levät
– Uusiutuvat nestemäiset ja kaasumaiset 
polttoaineet, jotka ovat muuta kuin 
biologista alkuperää.”
B osa:
– Sekalaisen yhdyskuntajätteen 
biomassaosuus, mutta ei lajiteltu 
kotitalousjäte, johon sovelletaan jätteistä 
ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta 
19 päivänä marraskuuta 2008 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2008/98/EY 11 artiklan 
2 kohdan a alakohdassa asetettuja 
kierrätystavoitteita
– Teollisuusjätteen biomassaosuus
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– Olki
– Eläinten lanta ja jätevesiliete
– Mäntypiki
– Raaka glyseroli
– Rypäleiden puristejäännökset ja 
viinisakka
– Pähkinänkuoret
– Kuoret
– Tähkät
– Puunkuori, oksat, lehdet, sahanpuru ja 
kutterilastut
– Muiden kuin ruokakasvien selluloosa
– Lignoselluloosa, lukuun ottamatta 
sahatukkeja ja vaneritukkeja.”

Or. en

Perustelu

Liitteen IX osassa A esitetyt levät ja muuta kuin biologista alkuperää olevat uusiutuvat 
nestemäiset ja kaasumaiset polttoaineet sekä sähköisten ajoneuvojen uusiutuva sähkö ja CCU 
(esim. teollisuuden jätekaasujen käyttö mikrobifermentaatiossa nestemäisen tai kaasumaisen 
polttoaineen tuottamiseksi) on laskettava nelinkertaisena niiden energiasisältöön verrattuna 
liikenteen kehittyneitä energialähteitä koskevan tavoitteen kolmen prosentin saavuttamiseen. 
Käytetty ruokaöljy ja eläinrasvat eivät tarvitse kannustimia polttoaineen laatua ja uusiutuvia 
energialähteitä koskevien direktiivien yleisten tavoitteiden lisäksi.


