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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat). 
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi bensiinin ja 
dieselpolttoaineiden laadusta annetun direktiivin 98/70/EY ja uusiutuvista lähteistä 
peräisin olevan energian käytön edistämisestä annetun direktiivin 2009/28/EY 
muuttamisesta
(COM(2012)0595 – C7-0337/2012 – 2012/0288(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2012)0595),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan, 
192 artiklan 1 kohdan ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen 
Euroopan parlamentille (C7-0337/2012),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean …1antaman lausunnon,

– kuultuaan alueiden komiteaa,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön sekä teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan, 
kehitysyhteistyövaliokunnan, maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan, 
aluekehitysvaliokunnan, kansainvälisen kaupan valiokunnan ja liikenne- ja 
matkailuvaliokunnan lausunnot (A7-0000/2013),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

                                               
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(4) Kun aiemmin elintarvike-, rehu- ja 
kuitumarkkinoiden tarpeisiin käytetty 
laidunmaa tai maatalousmaa muutetaan 
biopolttoaineiden tuotantoon, muu kuin 
polttoaineisiin liittyvä kysyntä on edelleen 
tyydytettävä. Tämä kysyntä voidaan 
tyydyttää joko tehostamalla tuotantoa
maatalouden tuottavuutta lisäämällä, 
joskin siitä voi aiheutua kielteisiä 
ympäristövaikutuksia, kuten biologisen 
monimuotoisuuden vähenemistä, 
vesivarojen niukentumista, maaperän 
eroosiota sekä vesistön ja maaperän 
pilaantumista, tai ottamalla muuta kuin 
maatalousmaata tuotantokäyttöön jossain 
toisaalla. Viimeksi mainittu vaihtoehto 
merkitsee epäsuoraa maankäytön muutosta, 
ja jos siihen sisältyy sellaisen maan 
käyttötavan muuttaminen, johon on 
sitoutunut paljon hiiltä, se voi johtaa 
merkittäviin kasvihuonekaasupäästöihin ja 
biologisen monimuotoisuuden 
vähenemiseen silloin, kun on kyse 
biologiselta monimuotoisuudeltaan 
rikkaasta maasta. Direktiiveihin 98/70/EY 
ja 2009/28/EY olisi siis sisällyttävä 
epäsuoraa maankäytön muutosta koskevia 
säännöksiä, kun otetaan huomioon, että 
nykyiset biopolttoaineet tuotetaan 
pääasiassa olemassa olevalla 
maatalousmaalla kasvatetuista 
viljelykasveista.

Or. fr
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Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Direktiivin 2009/28/EY 19 artiklan 6 
kohdassa ja direktiivin 98/70/EY 7 d 
artiklan 6 kohdassa säädetään, että on 
otettava huomioon epäsuorista 
maankäytön muutoksista syntyvät 
kasvihuonekaasupäästöt ja toteutettava 
asianmukaisia toimia näihin vaikutuksiin 
vastaamiseksi ottaen samalla huomioon 
tarpeen suojata nykyiset investoinnit. 

Or. fr

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(5) Kun otetaan huomioon jäsenvaltioiden 
toimittamat biopolttoaineiden 
kysyntäennusteet ja arviot epäsuorasta 
maankäytön muutoksesta aiheutuvista 
päästöistä eri biopolttoaineiden raaka-
aineilla, epäsuoraan maankäytön 
muutokseen liittyvät 
kasvihuonekaasupäästöt ovat merkittäviä ja 
voivat kumota yksittäisillä biopolttoaineilla 
saavutetut kasvihuonekaasusäästöt joko 
osittain tai kokonaan. Tämä johtuu siitä, 
että vuonna 2020 lähes koko 
biopolttoainetuotannon odotetaan olevan 
peräisin sellaisella maalla kasvatetuista 
viljelykasveista, jota voitaisiin käyttää 
elintarvike- ja rehumarkkinoiden kysynnän 
tyydyttämiseen. Lisäksi biopolttoaineiden 
kulutuksen kasvu jäsenvaltioissa 
aiheuttaa elintarvikkeiden 
hintavolatiliteettiä ja sillä voi olla 
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tärkkelystä sisältävät viljelykasvit. vaikutusta elintarviketurvaan kaikkialla 
maailmassa. Näin ollen epäsuorat 
maankäytön muutokset on syytä ottaa 
huomioon sen varmistamiseksi, etteivät 
nämä mahdolliset päästölähteet vaaranna 
uusiutuvia energiavaroja ja 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 
koskevan unionin politiikan tavoitteita.
Epäsuorien maankäytön muutosten
vähentämiseksi on asianmukaista erottaa 
toisistaan eri viljelykasviryhmät kuten 
öljykasvit, viljakasvit, sokerikasvit ja muut 
tärkkelystä sisältävät viljelykasvit.

Or. fr

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Liikennesektorilla tullaan 
todennäköisesti tarvitsemaan nestemäisiä 
uusiutuvia polttoaineita, jotta sektori voi 
vähentää kasvihuonekaasupäästöjään.
Kehittyneet biopolttoaineet, kuten jätteistä 
ja levistä tuotetut biopolttoaineet, tuottavat 
suuria kasvihuonekaasusäästöjä ja niihin 
liittyy alhainen epäsuorien maankäytön 
muutosten riski; ne eivät myöskään kilpaile 
suoraan elintarvike- ja rehumarkkinoiden 
käyttämästä maatalousmaasta. Siksi on 
asianmukaista edistää tällaisten 
kehittyneiden biopolttoaineiden suurempaa 
tuotantoa, sillä niitä ei ole tällä hetkellä 
kaupallisesti saatavilla suurina määrinä, 
mikä johtuu osittain julkisista tuista 
käytävästä kilpailusta sellaisten 
vakiintuneiden biopolttoaineteknologioiden 
kanssa, jotka perustuvat ravintona 
käytettäviin viljelykasveihin. Kehittyneille 
biopolttoaineille olisi tarjottava 
lisäkannustimia kasvattamalla niiden 
painotusta perinteisiin biopolttoaineisiin

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

verrattuna, kun arvioidaan direktiivissä 
2009/28/EY liikenteelle asetetun 10 
prosentin tavoitteen saavuttamista. Tässä 
yhteydessä uusiutuvaa energiaa koskevassa 
toimintakehyksessä olisi tuettava 
ainoastaan kehittyneitä biopolttoaineita, 
joiden arvioidut vaikutukset epäsuoraan 
maankäytön muutokseen ovat alhaiset ja 
joiden kokonaiskasvihuonekaasusäästöt 
ovat korkeat.

Or. fr

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(7) Jotta voitaisiin varmistaa biopohjaisten 
tuotannonalojen kilpailukyky pitkällä 
aikavälillä, ja kun otetaan huomioon 
vuonna 2012 annettu tiedonanto 
Innovointistrategia kestävää kasvua 
varten: biotalousstrategia Euroopalle ja 
tiedonanto Etenemissuunnitelma kohti 
resurssitehokasta Eurooppaa, joissa 
tuetaan yhdennettyjen ja monipuolisten 
biojalostamojen käyttöönottoa kaikkialla 
Euroopassa, direktiivissä 2009/28/EY olisi 
säädettävä tehokkaammista kannustimista, 
joissa asetetaan etusijalle sellaisten 
biomassaraaka-aineiden käyttö, joilla ei ole 
suurta kaupallista arvoa muissa käytöissä 
kuin biopolttoaineina. Lisäksi on tärkeää 
varmistaa, että unionin jätepolitiikka 
pysyy johdonmukaisena ja että kyseisiin 
jätteisiin sovelletaan direktiivin 
2008/98/EY 4 artiklassa määriteltyä 
jätehierarkiaa. Olisi vältettävä luomasta 
kielteisiä kannustimia, jotka saattaisivat 
haitata tämän direktiivin asianmukaista 
täytäntöönpanoa.
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Or. fr

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Katon asettaminen ensimmäisen sukupolven biopolttoaineiden tuotannolle on perusteltua, 
mutta se ei saa olla valikoimatonta ja siinä on otettava huomioon epäsuorat maankäytön 
muutokset kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiä laskettaessa.
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Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Katon asettaminen ensimmäisen sukupolven biopolttoaineiden tuotannolle on perusteltua, 
mutta se ei saa olla valikoimatonta ja siinä on otettava huomioon epäsuorat maankäytön 
muutokset kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiä laskettaessa.

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(11) Kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämistä ja biopolttoaineita 
koskevien unionin tavoitteiden 
oikeellisuuden ja yhdenmukaisuuden 
varmistamiseksi epäsuoriin maankäytön 
muutoksiin liittyvät päästöt olisi otettava 
huomioon direktiiveihin 2009/28/EY ja 
98/70/EY sisältyvien kestävyyskriteerien 
perusteella vaadittavien 
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päästökertoimeksi olisi vahvistettava nolla. kasvihuonekaasupäästöjen vähennysten 
laskennassa. Lisäksi direktiivin 98/70/EY 
7 a artiklan 2 kohdan tavoitteen 
saavuttamiseksi on aiheellista laskea 
epäsuoriin maankäytön muutoksiin 
liittyvät päästöt, jotta voidaan luoda 
kannustimia vähäisiä epäsuoriin 
maankäytön muutoksiin liittyviä 
vaikutuksia aiheuttaville biopolttoaineille. 
Sellaisista raaka-aineista tuotettujen 
biopolttoaineiden, jotka eivät lisää maan 
kysyntää, kuten jäteraaka-aineista 
tuotettujen biopolttoaineiden, 
päästökertoimeksi olisi vahvistettava nolla. 

Or. fr

Perustelu

Epäsuorien maankäytön muutosten huomioon ottaminen kasvihuonekaasupäästöjen 
vähennyksiä laskettaessa mahdollistaa sen, ettei haitata sellaisten biopolttoaineiden 
tuotantoa, joilla on vain vähän kielteisiä vaikutuksia. Siten voidaan edistää sellaisten 
biopolttoaineiden tuotantoa, joilla voidaan aikaansaada suurimmat 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset.

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Jotta voidaan saavuttaa uusiutuvia 
energiamuotoja liikenteessä koskeva 
tavoite vähentäen samalla maankäytön 
muutoksiin liittyvät kielteiset vaikutukset 
minimiin, olisi edistettävä uusiutuvia 
energiamuotoja ja energiatehokkuutta. 
Jäsenvaltioiden olisi näin ollen pyrittävä 
lisäämään energiatehokkuutta ja 
vähentämään energian kokonaiskulutusta 
liikenteessä edistämällä sähköautojen 
jalansijaa markkinoilla ja uusiutuvista 
energialähteistä tuotetun sähkön käyttöä 
liikennejärjestelmissä. Jäsenvaltioiden 
olisi myös voitava kohdentaa uudelleen 
taloudelliset varansa, jotka on tällä 
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hetkellä kokonaan tai osittain valjastettu 
energian tuottamiseen viljasta ja muista 
tärkkelystä sisältävistä viljelykasveista, 
sokerista, öljykasveista ja muista 
viljeltävistä energiakasveista tuotettavista 
biopolttoaineista, uusiutuvan energian ja 
erityisesti tuulienergian, aurinkoenergian, 
vuorovesienergian ja geotermisen 
energian, jotka kaikki ovat uusiutuvia ja 
kestäviä energiamuotoja, lisäämiseen.

Or. fr

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 b) Metsät tarjoavat runsaasti 
ympäristöön liittyviä, taloudellisia ja 
sosiaalisia etuja sekä ihmiskunnalle 
olennaisen tärkeitä palveluja, kuten 
biologisen monimuotoisuuden ja 
ekosysteemien toimintojen säilyttämisen 
sekä ilmaston suojelemisen. 
Metsäbiomassan kysynnän kasvu 
paperimassassa ja paperissa, 
rakentamisessa, lämmityksessä ja 
sähköntuotannossa käytettävä puujäte ja 
metsätalouden jäte mukaan lukien 
yhdistettynä monilla alueilla ilmeneviin 
institutionaalisiin ja hallinnollisiin 
puutteisiin vaikeuttaa edelleen kestävää 
metsänhoitoa ja on uhka biologiselle 
monimuotoisuudelle, koska se aiheuttaa 
metsäkatoa ja metsien tilan 
heikkenemistä. Tämä pätee myös 
kosteikkoihin. Nykyisiä 
kestävyyskriteereitä ei ole laadittu edellä 
mainittuihin uhkiin vastaamiseksi. Näihin 
erityisongelmiin ja varsinkin metsien tilan 
heikkenemiseen puuttumiseksi sopivien 
kestävyyskriteerien puuttuessa nykyisistä 
metsistä, muilta puustoisilta mailta ja 
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kosteikoilta peräisin olevia raaka-aineita 
ei saisi käyttää biopolttoaineiden tai 
bionesteiden tuottamiseen, ellei niiden 
kestävyyttä voida varmistaa. Koska 
biopolttoaineiden tuotantoon tarkoitetut 
viljelysmetsät voivat aiheuttaa epäsuoriin 
maankäytön muutoksiin liittyviä päästöjä, 
tämä riski olisi otettava 
kestävyyskriteereissä huomioon.

Or. fr

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 c) Maan ottaminen 
biopolttoainekasvien viljelykäyttöön ei 
saisi johtaa paikallis- ja 
alkuperäisyhteisöjen siirtymiseen pois 
asuinsijoiltaan. Unionin maihin olisi näin 
ollen kohdistettava erityissuojelutoimia.

Or. fr

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 d kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 d) Jo tehtyjen investointien 
suojaamiseksi olisi toteutettava 
asianmukaisia toimenpiteitä. Näin ollen 
osa nykyisestä tuotannosta on syytä 
vapauttaa väliaikaisesti tällä direktiivillä 
käyttöön otettavien, 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä
koskevien tarkistettujen vaatimusten 
noudattamisesta. Tämä direktiivi ei siten 
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vaikuta kyseisten laitosten 
toiminnanharjoittajien perusteltuun 
luottamukseen.

Or. fr

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 e kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 e) Direktiiveissä 98/70/EY ja 
2009/28/EY säädetään raaka-aineiden 
erilaisesta kohtelusta sen mukaan, 
lasketaanko ne jätteiksi, tähteiksi vai 
sivutuotteiksi. Näiden kategorioiden 
määritelmän puuttuminen tällä hetkellä 
aiheuttaa epävarmuutta, joka voi 
muodostua soveltamisen ja noudattamisen 
esteeksi. Näin ollen olisi laadittava näihin 
eri kategorioihin kuuluvien raaka-
aineiden ohjeellinen luettelo.

Or. fr

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

Or. fr

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(20) Komission olisi arvioitava parhaan ja 
viimeisimmän saatavilla olevan tieteellisen 
näytön perusteella, kuinka hyvin tällä 
direktiivillä käyttöön otetuilla 
toimenpiteillä onnistutaan rajoittamaan 
epäsuorasta maankäytön muutoksesta 
aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä, ja 
harkittava keinoja tämän vaikutuksen 
pienentämiseksi edelleen; tähän voi 
sisältyä kehittyneiden biopolttoaineiden 
kestävyyden varmistamista koskevien 
toimenpiteiden käyttöönotto 
kestävyysjärjestelmässä.

Or. fr

Tarkistus 16

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

-1. Lisätään 2 artiklaan kohta 
seuraavasti:
”9 a) ’muiden kuin ruokakasvien 
selluloosasta tuotetuilla raaka-aineilla’ 
muita kuin ravintona käytettäviä 
energiakasveja, joita viljellään maassa 
bioenergian tuottamiseksi, kuten 
Miscanthus, muuntyyppiset energian 
tuottamiseksi viljeltävät ruohokasvit sekä 
jotkin durra- ja teollisuushamppulajikkeet 
lukuun ottamatta suuria määriä ligniiniä 
sisältäviä lajeja, kuten puita.”

Or. fr

Tarkistus 17

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

Komission teksti Tarkistus

-1 a. Lisätään 2 artiklaan kohta 
seuraavasti:
”9 b) ’muiden kuin ruokakasvien 
lignoselluloosasta tuotetuilla raaka-
aineilla’ puuvartisia energiakasveja, joita 
viljellään maassa, kuten lyhytkestoinen 
energiapuu sekä lyhytkestoisesta 
metsätaloudesta peräisin olevat 
puuvartiset kasvit.”

Or. fr
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Tarkistus 18

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

Komission teksti Tarkistus

-1 b. Lisätään 2 artiklaan kohta 
seuraavasti:
”9 c ’suoralla maankäytön muutoksella’ 
maankäytön muutosta IPCC:n kuuden 
maankäyttöluokan (metsämaa, 
ruohikkoalueet, viljelymaa, kosteikot, 
rakennetut alueet tai muut maa-alueet) 
sekä seitsemännen maankäyttöluokan, 
joka on monivuotisten kasvien viljelymaat 
ja joka kattaa monivuotiset kasvit, joiden 
vartta ei yleensä leikata vuosittain, kuten 
lyhytkiertoinen energiapuu ja palmuöljy, 
välillä.”

Or. fr

Tarkistus 19

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

Komission teksti Tarkistus

-1 c. Lisätään 2 artiklaan kohta 
seuraavasti:
”9 d ’muuta kuin biologista alkuperää 
olevilla uusiutuvilla nestemäisillä ja 
kaasumaisilla polttoaineilla’ kaasumaisia 
ja nestemäisiä polttoaineita, jotka eivät 
ole biopolttoaineita, joiden energiasisältö 
on peräisin muista uusiutuvista 
energialähteistä kuin biomassasta ja joita 
käytetään liikenteessä.”
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Or. fr

Perustelu

Esittelijä ehdottaa muuta kuin biologista alkuperää olevien uusiutuvien nestemäisten ja 
kaasumaisten polttoaineiden aseman selventämistä. Komissio esittää niitä varten 
nelinkertaista laskentaa. "Power-to-Gas"- ja "Power-to-Liquid"-tekniikoilla on 
tulevaisuudessa olennaisen tärkeä rooli liikennealan vapauttamisessa hiilestä.

Tarkistus 20

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

Komission teksti Tarkistus

-a) korvataan 2 kohta seuraavasti:
”2. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
toimittajat vähentävät toimitettujen 
polttoaineiden ja energian 
energiayksikköä kohti laskettuja 
elinkaarenaikaisia 
kasvihuonekaasupäästöjä niin 
vaiheittain kuin se on mahdollista jopa 
10 prosentilla 31 päivään joulukuuta 
2025 mennessä verrattuna 5 kohdan b 
alakohdassa tarkoitettuun 
polttoaineiden vertailutasoon. Vähennys 
muodostuu seuraavasti:
a) 6 prosenttia 31 päivään joulukuuta 
2025 mennessä. Jäsenvaltioiden on 
vaadittava, että toimittajat noudattavat 
tätä vähennystä koskevia seuraavia 
välitavoitteita: 2 prosenttia 31 päivään 
joulukuuta 2018 mennessä ja 4 
prosenttia 31 päivään joulukuuta 2022
mennessä;
b) ohjeellinen 2 prosentin lisävähennys 
31 päivään joulukuuta 2025 mennessä, 
jollei 9 artiklan 1 kohdan h alakohdasta 
muuta johdu, toisella tai molemmilla 
seuraavista menetelmistä:
i) liikennettä varten toimitettu energia, 
joka on tarkoitettu käytettäväksi minkä 
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hyvänsä tyyppisissä 
maantieajoneuvoissa, liikkuvissa 
työkoneissa (sisävesialukset mukaan 
lukien), maatalous- tai metsätraktoreissa 
tai huviveneissä;
ii) sellaisen teknologian (hiilidioksidin 
talteenotto ja varastointi mukaan 
lukien) käyttö, jolla pystytään 
vähentämään toimitetun polttoaineen tai 
energian elinkaarenaikaisia 
kasvihuonekaasupäästöjä 
energiayksikköä kohti;
c) ohjeellinen 2 prosentin lisävähennys 
31 päivään joulukuuta 2025 mennessä, 
jollei 9 artiklan 1 kohdan i alakohdasta 
muuta johdu; tämä tavoite saavutetaan 
käyttäen Kioton pöytäkirjan puhtaan 
kehityksen mekanismin kautta ostettuja 
hyvityksiä kasvihuonekaasujen 
päästöoikeuksien kaupan järjestelmän 
toteuttamisesta yhteisössä 13 päivänä 
lokakuuta 2003 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2003/87/EY [] polttoainetuotannon alalla 
toteutettaville vähennyksille asetetuin 
ehdoin.”

Or. fr

Perustelu

Jotta polttoaineiden toimittajien olisi helpompi saavuttaa bensiinin ja dieselpolttoaineiden 
laadusta annetussa direktiivissä 98/70/EY säädetty päästöjen vähentämistä kuudella 
prosentilla koskeva tavoite, kyseinen tavoite olisi parempi asettaa vuoteen 2025 (eikä 2020), 
ja lisäksi olisi määriteltävä kehityspolku sen saavuttamiseksi.

Tarkistus 21

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

Komission teksti Tarkistus

-a) Lisätään 1 kohtaan alakohta 
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seuraavasti:
”Liitteessä V a esitetään jätteiden, 
tähteiden ja sivutuotteiden ohjeellinen 
luettelo.”

Or. fr

Perustelu

Tässä uudessa liitteessä selvennetään erilaisten käyttökelpoisten jätteiden, tähteiden ja 
sivutuotteiden asemaa.

Tarkistus 22

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

Komission teksti Tarkistus

b a) korvataan 4 kohta seuraavasti:
”4. Edellä olevaa 1 kohtaa sovellettaessa 
huomioon otettavia biopolttoaineita ja 
bionesteitä ei saa valmistaa raaka-
aineesta, joka on hankittu maasta, johon 
on sitoutunut paljon hiiltä, eli maasta, 
jonka maankäyttöstatus oli 
tammikuussa 2008 tai sen jälkeen jokin 
seuraavista, riippumatta siitä, onko 
kyseinen maa säilyttänyt kyseisen 
maankäyttöstatuksen vai ei:
a) kosteikko eli pysyvästi tai suuren osan 
vuotta veden peittämä tai kyllästämä 
maa, ellei esitetä näyttöä siitä, että näiden 
raaka-aineiden hankinta edistää 
biologista monimuotoisuutta;
b) muu luonnollisesti uusiutuva metsä, eli 
pysyvästi metsän peittämä alue eli yli 
puolen hehtaarin laajuinen maa-alue, 
jolla puuston pituus on yli viisi metriä ja 
latvuspeittävyys yli 10 prosenttia tai jolla 
puusto pystyy saavuttamaan nämä 
kynnysarvot in situ, jolla kasvaa
enimmäkseen kotoperäisiä tai alueelle 
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tuotuja lajeja, jolla ihmisten toiminnan 
jäljet ovat selvästi havaittavissa, ellei 
esitetä näyttöä siitä, että kyseistä 
metsäaluetta hoidetaan kestävällä tavalla 
ja että sen kasvuvauhti on siinä määrin 
riittävä, että se vastaa näistä metsistä 
tuotettujen metsätaloustuotteiden 
nykyiseen käytön kysynnän 
lisääntymiseen direktiivin 2009/28/EY 
3 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun 
tavoitteen saavuttamiseksi vaarantamatta 
metsän hyvää tilaa tai sen hoidon 
kestävyyttä;
c) istutettu metsä eli metsä, joka 
muodostuu pääosin istutetuista ja/tai 
tarkoituksellisesti kylvetyistä puista, ellei 
esitetä näyttöä siitä, että kyseistä 
metsäaluetta hoidetaan kestävällä tavalla 
ja että sen kasvuvauhti on siinä määrin 
riittävä, että se vastaa näistä metsistä 
tuotettujen metsätaloustuotteiden 
nykyiseen käytön kysynnän 
lisääntymiseen direktiivin 2009/28/EY 
3 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun 
tavoitteen saavuttamiseksi vaarantamatta 
metsän hyvää tilaa tai sen hoidon 
kestävyyttä.”

Or. fr

Perustelu

Nykyisiä kestävyyskriteerejä on mukautettava, jotta voidaan estää metsien tilan 
heikkeneminen, joka on seurausta energiantuotantoon ja tuotteiden valmistukseen käytettävän 
metsäbiomassan uudesta kysynnästä sekä kilpailevista käyttötarkoituksista. Lisäksi metsien 
määritelmät on yhdenmukaistettava tuoreimman kansainvälisen nimikkeistön kanssa (FAO).

Tarkistus 23

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

b b) Lisätään 5 a kohta seuraavasti:
”5 a. Edellä olevaa 1 kohtaa sovellettaessa 
huomioon otettavia biopolttoaineita ja 
bionesteitä ei saa tehdä raaka-aineesta, 
jota on saatu viljelysmetsästä, 
lyhytkestoinen energiapuu sekä 
lyhytkestoisesta metsätaloudesta peräisin 
olevat puuvartiset kasvit mukaan 
luettuina, ennen kuin on vahvistettu 
epäsuoraa maankäytön muutosta koskeva 
erityinen arvo lignoselluloosasta 
tuotetuille raaka-aineille, jotta voidaan 
laskea biopolttoaineiden ja bionesteiden 
vaikutus 7 d artiklassa tarkoitettuihin 
kasvihuonekaasuihin, ja ennen kuin on 
vahvistettu erityiset kestävyyskriteerit 
energiantuotantoon tarvittavan 
biomassan käytölle, biopolttoaineet ja 
bionesteet mukaan lukien.”

Or. fr

Perustelu

Vuoden 2008 jälkeen istutettujen uusien viljelymetsien metsätähteiden käyttöä ei saisi sallia 
ennen kuin laskentamenetelmässä on otettu käyttöön erityinen epäsuoria maankäytön 
muutoksia koskeva arvo ja ennen kuin metsäbiomassan käyttöön energiantuotannossa liittyvät 
kestävyyskriteerit on vahvistettu.

Tarkistus 24

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

Komission teksti Tarkistus

b c) lisätään 5 b kohta seuraavasti:
”5 b. Edellä olevaa 1 kohtaa sovellettaessa 
huomioon otettavia biopolttoaineita ja 
bionesteitä ei saa tehdä raaka-aineesta, 
jota on saatu maatalousjätteistä paitsi, jos 
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voidaan osoittaa, ettei sen käyttö johda 
maataloustoiminnan ja 
ekosysteemitointojen huononemiseen. 
Maatalousjätteiden määrä, joka on 
jätettävä maahan ekologisista syistä, on 
vahvistettava alueellisten ja tarvittaessa 
alueiden osien biomaantieteellisten 
erityispiirteiden pohjalta ja siihen on 
sisällytettävä muun muassa maaperän 
orgaaninen aines, maaperän tuottavuus, 
sen vedenpidätyskyky ja hiilen 
varastointikyky. Tätä kohtaa ei sovelleta 
raaka-aineisiin, jotka ovat peräisin 
maatalousjätteistä, jotka on tuotettu 
pellon ulkopuolella tapahtuvan 
kasvinjalostuksen yhteydessä 
elintarvikkeiksi tai muiksi tuotteiksi.”

Or. fr

Perustelu

Maatalousjätteet ovat ekologisesti ja maatalouden kannalta arvokkaita, sillä ne tuottavat 
ravinteita ja estävät näin maaperän eroosiota ja biologisen monimuotoisuuden vähenemistä. 
Sadonkorjuussa syntyvien maatalousjätteiden, kuten olkien ja kasvin varsien, liiallinen 
poistaminen saattaa heikentää näitä ekologisia toimintoja. Niiden saatavuus 
biopolttoaineiden tuotantoa varten vaihtelee siis alueittain.

Tarkistus 25

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

Komission teksti Tarkistus

b d) Lisätään 5 c kohta seuraavasti:
”5 c. Edellä olevaa 1 kohtaa sovellettaessa 
huomioon otettavia biopolttoaineita ja 
bionesteitä ei saa valmistaa maasta 
hankitusta raaka-aineesta, ellei 
kolmansien osapuolten omaisuuden 
käyttö- ja omistusoikeuksia ole noudatettu 
myös näiden vapaaehtoisen, etukäteen 
annetun ja tietoisen suostumuksen, johon 
niitä edustavat elimet osallistuvat, 
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muodossa.”

Or. fr

Tarkistus 26

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

Komission teksti Tarkistus

-a) korvataan 1 kohta seuraavasti:
”1. Biopolttoaineiden ja bionesteiden 
käytöstä saatavat 
kasvihuonekaasupäästövähennykset 
lasketaan 7 a artiklan ja 7 b artiklan 2 
kohtaa sovellettaessa seuraavasti:
a) jos tuotantoketjulle on liitteessä IV 
olevassa A tai B osassa määritetty 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennysten 
oletusarvo, mukaan luettuna liitteessä V 
tarkoitetut epäsuoraa maankäytön 
muutosta koskevat arvot, ja jos liitteessä 
IV olevan C osan 7 kohdan mukaisesti 
laskettu biopolttoaineen tai bionesteen
el-arvo on nolla tai alle nolla, 
käyttämällä kyseistä oletusarvoa;
b) käyttämällä todellista arvoa, joka on 
laskettu liitteessä IV olevassa C osassa 
määritellyn menetelmän mukaisesti; tai
c) käyttämällä arvoa, joka on saatu 
laskemalla liitteessä IV olevan C osan 1 
kohdassa tarkoitetun kaavan muuttujien 
summa, jossa liitteessä IV olevan D tai E 
osan mukaisia eriteltyjä oletusarvoja 
voidaan käyttää tiettyjen muuttujien 
osalta ja liitteessä IV olevassa C osassa 
vahvistetun menetelmän mukaisesti 
laskettuja todellisia arvoja voidaan 
käyttää kaikkien muiden muuttujien 
osalta lukuun ottamatta eilucia, jonka 
osalta on käytettävä liitteessä V 
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tarkoitettuja arvoja.”

Or. fr

Perustelu

Muutetaan laskentamenetelmää, jonka avulla voidaan ottaa huomioon epäsuoria maankäytön 
muutoksia koskeva tekijä.

Tarkistus 27

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 kohta – - a a alakohta (uusi)
Direktiivi 2009/28/EY
7 d artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-a a) Lisätään 1 a kohta seuraavasti:
”1 a. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 10 a artiklan 
mukaisesti muuta kuin biologista 
alkuperää olevien uusiutuvien 
nestemäisten ja kaasumaisten 
polttoaineiden kasvihuonekaasupäästöjen 
laskentamenettelyn, jolla varmistetaan, 
että ne ovat 7 b artiklan mukaisia, 
sisällyttämisestä liitteeseen IV. Delegoidut 
säädökset annetaan 31 päivään 
joulukuuta 2015 mennessä.”

Or. fr

Tarkistus 28

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

Komission teksti Tarkistus

”6. ”Komissiolle siirretään valta antaa 
delegoituja säädöksiä 10 a artiklan 
mukaisesti liitteen V mukauttamisesta 

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

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

Or. fr

Tarkistus 29

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

Komission teksti Tarkistus

Komissio sisällyttää 31 päivään 
joulukuuta 2015 mennessä liitteeseen V 
epäsuorista maankäytön muutoksista 
aiheutuvia päästöjä vastaavat arvot 
muiden kuin ruokakasvien selluloosasta 
ja lignoselluloosasta tuotetuille raaka-
aineille ja sisällyttää kyseiset arvot niiden 
vaikutusten laskentaan, joita 
biopolttoaineilla ja bionesteillä on 
kasvihuonekaasuihin, tämän artiklan 
mukaisesti.

Or. fr

Perustelu

Muista kuin ravintona käytettävistä viljelykasveista, kuten puista tai ruohoista, valmistetut 
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biopolttoaineet aiheuttavat myös epäsuoria maankäytön muutoksia, jotka on otettava 
huomioon, jotta voidaan välttää muuntyyppisten raaka-aineiden perusteeton syrjintä.

Tarkistus 30

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

Komission teksti Tarkistus

a a) lisätään 6 a kohta seuraavasti:
”6 a. Jo tehtyjen investointien 
suojaamiseksi tämän direktiivin liitteen V 
mukaisia epäsuoriin maankäytön 
muutoksiin liittyviä päästöjä ei oteta 
huomioon 1 kohdassa tarkoitetun 
laskennan yhteydessä 31 päivään 
joulukuuta 2017 asti viljakasveista ja 
muista paljon tärkkelystä sisältävistä 
viljelykasveista, sokerikasveista ja 
öljykasveista tuotettujen biopolttoaineiden 
ja bionesteiden tai muuntyyppisten 
energian tuotantoon tarkoitettujen ja 
maassa viljeltyjen kasvien kulutuksen 
osuudelta, joka vastaa vuoden 2010 
kulutuksen tasoa kussakin jäsenvaltiossa 
edellyttäen kuitenkin, että näiden 
biopolttoaineiden avulla 
kasvihuonekaasupäästöjä voidaan 
vähentää vähintään 45 prosentilla.
Jäsenvaltiot päättävät säännöistä, jotka 
koskevat tämän poikkeuksen 
täytäntöönpanoa biopolttoaineita 
tuottavissa laitoksissa näiden laitosten 
vuosien 2010–2012 keskimääräisen 
tuotannon pohjalta. Jäsenvaltioioiden on 
tehtävä komissiolle vuosittain selkoa 
näistä täytäntöönpanosäännöistä sekä 
biopolttoaineiden määristä, joihin 
sääntöjä sovelletaan.”

Or. fr
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Perustelu

Nykyisiä investointeja on syytä suojella ja niiden tuotantoon on syytä soveltaa poikkeusta, 
jonka perusteella epäsuoria maankäytön muutoksia koskevaa tekijää ei oteta huomioon 
vuoteen 2017 asti direktiivin 98/70/EY 7 d artiklan 6 kohdan mukaisesti.

Tarkistus 31

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

Komission teksti Tarkistus

a b) Lisätään 6 b kohta seuraavasti:
”6 b. Tämän direktiivin liitteen V 
mukaisia epäsuoriin maankäytön 
muutoksiin liittyviä päästöjä ei oteta 
huomioon 1 kohdassa tarkoitetun 
laskennan yhteydessä 1 päivän 
joulukuuta 2018 ja 31 päivän joulukuuta 
2020 välisenä aikana viljakasveista ja 
muista paljon tärkkelystä sisältävistä 
viljelykasveista, sokerikasveista ja 
öljykasveista tuotettujen biopolttoaineiden 
ja bionesteiden tai muuntyyppisten 
energian tuotantoon tarkoitettujen ja 
maassa viljeltyjen kasvien kulutuksen 
osuudelta, joka vastaa vuoden 2008 
kulutuksen tasoa kussakin jäsenvaltiossa 
edellyttäen kuitenkin, että näiden 
biopolttoaineiden avulla 
kasvihuonekaasupäästöjä voidaan 
vähentää vähintään 50 prosentilla. Jos 
nämä raaka-aineet eivät täytä 7 b artiklan 
2 kohdassa tarkoitettuja 
kestävyyskriteerejä, vaikka on otettu 
huomioon liitteessä V tarkoitetuista 
epäsuorista maankäytön muutoksista 
johtuvat päästöt, näistä raaka-aineista 
tuotetuille biopolttoaineille ei voida 
myöntää direktiivin 2009/28/EY 17 
artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaista 
tukea.”

Or. fr
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Perustelu

Esittelijä ehdottaa poikkeuksen jatkamista vuoteen 2020, mikä tarkoittaisi samalla sitä, että 
lopetetaan julkisten varojen käyttäminen raaka-aineisiin, joiden avulla ei voida riittävästi 
vähentää kasvihuonekaasupäästöjä.

Tarkistus 32

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

Komission teksti Tarkistus

”10 a artikla ”10 a artikla
Siirretyn säädösvallan käyttäminen Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä tässä artiklassa 
säädetyin edellytyksin.

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä tässä artiklassa 
säädetyin edellytyksin.

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

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

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

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

4. Heti kun komissio on antanut delegoidun 
säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi 
yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle.

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

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

Or. fr

Tarkistus 33

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

Komission teksti Tarkistus

”p)’jätteellä’ tarkoitetaan jätteistä ja 
tiettyjen direktiivien kumoamisesta 19 
päivänä marraskuuta 2008 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2008/98/EY 3 artiklan 1 
alakohdassa määriteltyä jätettä. Tähän 
ryhmään eivät kuulu aineet, joita on 
muutettu tai jotka on pilattu 
tarkoituksellisesti, jotta ne olisivat edellä 
tarkoitetun määritelmän mukaisia.”

”p) ’jätteellä’ tarkoitetaan mitä tahansa 
ainetta tai esinettä, jonka omistaja 
hävittää tai aikoo hävittää taikka jonka 
hävittäminen on omistajan 
velvollisuutena jätteistä ja tiettyjen 
direktiivien kumoamisesta 19 päivänä 
marraskuuta 2008 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2008/98/EY 3 artiklan 1 alakohdan 
määritelmän mukaisesti ja jonka asemaan 



PE508.236v01-00 32/70 PR\932900FI.doc

FI

kohdistetaan kyseisen direktiivin 4 
artiklassa vahvistetun jätehierarkian 
noudattamisen riippumatonta 
todentamista ja sertifiointia tai vastaavaa 
ohjelmaa jätteiden synnyn ehkäisemisestä 
tai jätehuollosta. Tähän ryhmään eivät 
kuulu aineet, joita on muutettu tai jotka on 
pilattu tarkoituksellisesti, jotta ne olisivat 
edellä tarkoitetun määritelmän mukaisia.”

Or. fr

Perustelu

Sen lisäksi, että jätteet määritellään jätteitä koskevan puitedirektiivin mukaisesti, niihin on 
sovellettava jätteitä koskevan puitedirektiivin 4 artiklassa määriteltyä jätehierarkiaa. Lisäksi 
direktiivin noudattamisen riippumaton todentaminen ja sertifiointi ovat välttämättömiä 
EU:ssa ja sen ulkopuolella varsikin, kun otetaan huomioon huoli käytettyyn ruokaöljyyn 
liittyvistä petoksista.

Tarkistus 34

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

Komission teksti Tarkistus

1 a. Lisätään 2 artiklaan kohta 
seuraavasti:
”p a) ’muiden kuin ruokakasvien 
selluloosasta tuotetuilla raaka-aineilla’ 
tarkoitetaan muita kuin ravintona 
käytettäviä energiakasveja, joita viljellään 
maassa bioenergian tuottamiseksi, kuten 
Miscanthus, muuntyyppiset energian 
tuottamiseksi viljeltävät ruohokasvit sekä 
jotkin durra- ja teollisuushamppulajikkeet 
lukuun ottamatta suuria määriä ligniiniä 
sisältäviä lajeja, kuten puita.”

Or. fr
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Tarkistus 35

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

Komission teksti Tarkistus

1 b. Lisätään 2 artiklaan kohta 
seuraavasti:
”p b) ’muiden kuin ruokakasvien 
lignoselluloosasta tuotetuilla raaka-
aineilla’ tarkoitetaan puuvartisia 
energiakasveja, joita viljellään maassa, 
kuten lyhytkestoinen energiapuu sekä 
lyhytkestoisesta metsätaloudesta peräisin 
olevat puuvartiset kasvit.”

Or. fr

Tarkistus 36

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

Komission teksti Tarkistus

1 c. Lisätään 2 artiklaan kohta 
seuraavasti:
”p c) ’sivutuotteilla’ tarkoitetaan raaka-
aineita, joilla on kaupallista arvoa tai 
vaihtoehtoisia käyttötarkoituksia, sekä 
raaka-aineita, jotka ovat taloudellisen 
arvon kannalta olennainen osa jotakin 
prosessia, tai jos pääasiallista prosessia 
on tarkoituksellisesti muutettu raaka-
aineen tuottamiseksi suurempina määrinä 
tai erilaatuisena pääasiallisen tuotteen 
haitaksi.”

Or. fr
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Tarkistus 37

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

Komission teksti Tarkistus

1 d. Lisätään 2 artiklaan kohta 
seuraavasti:
”p d) ’muuta kuin biologista alkuperää 
olevilla uusiutuvilla nestemäisillä ja 
kaasumaisilla polttoaineilla’ tarkoitetaan 
kaasumaisia ja nestemäisiä polttoaineita, 
jotka eivät ole biopolttoaineita, jotka ovat 
peräisin uusiutuvista energialähteistä ja 
joita käytetään liikenteessä.”

Or. fr

Perustelu

Esittelijä ehdottaa muuta kuin biologista alkuperää olevien uusiutuvien nestemäisten ja 
kaasumaisten polttoaineiden aseman selventämistä. Komissio esittää niitä varten 
nelinkertaista laskentaa. "Power-to-Gas"- ja "Power-to-Liquid"-tekniikoilla on 
tulevaisuudessa olennaisen tärkeä rooli liikennealan vapauttamisessa hiilestä.

Tarkistus 38

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

Komission teksti Tarkistus

1 e. Lisätään 2 artiklaan kohta 
seuraavasti:
”p e) ’uusiutuvilla polttoaineilla’ 
tarkoitetaan biopolttoaineita ja muuta 
kuin biologista alkuperää olevia 
nestemäisiä ja kaasumaisia uusiutuvia 
polttoaineita.”
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Or. fr

Tarkistus 39

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

Komission teksti Tarkistus

1 f. Lisätään 2 artiklaan kohta 
seuraavasti:
”p f) ’suoralla maankäytön muutoksella’ 
tarkoitetaan maankäytön muutosta 
IPCC:n kuuden maankäyttöluokan 
(metsämaa, ruohikkoalueet, viljelymaa, 
kosteikot, rakennetut alueet tai muut 
maa-alueet) sekä seitsemännen 
maankäyttöluokan, joka on monivuotisten 
kasvien viljelymaat ja joka kattaa 
monivuotiset kasvit, joiden vartta ei 
yleensä leikata vuosittain, kuten 
lyhytkiertoinen energiapuu ja palmuöljy, 
välillä.”

Or. fr

Tarkistus 40

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

Komission teksti Tarkistus

b) Lisätään 1 kohtaan toinen alakohta 
seuraavasti:

Poistetaan.

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

Or. fr

Perustelu

Katon asettaminen ensimmäisen sukupolven biopolttoaineiden tuotannolle on perusteltua, 
mutta se ei saa olla valikoimatonta ja siinä on otettava huomioon epäsuorat maankäytön 
muutokset kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiä laskettaessa.

Tarkistus 41

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

Komission teksti Tarkistus

i) Lisätään b alakohdan loppuun virke 
seuraavasti:

Poistetaan.

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

Or. fr

Perustelu

Katon asettaminen ensimmäisen sukupolven biopolttoaineiden tuotannolle on perusteltua, 
mutta se ei saa olla valikoimatonta ja siinä on otettava huomioon epäsuorat maankäytön 
muutokset kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiä laskettaessa.

Tarkistus 42

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

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

Or. fr

Perustelu

Katon asettaminen ensimmäisen sukupolven biopolttoaineiden tuotannolle on perusteltua, 
mutta se ei saa olla valikoimatonta ja siinä on otettava huomioon epäsuorat maankäytön 
muutokset kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiä laskettaessa.

Tarkistus 43

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

Komission teksti Tarkistus

iii a) Lisätään e a alakohta seuraavasti: 
”e a) Jäsenvaltiot voivat osin saavuttaa 
4 kohdassa asetetun tavoitteen lisäämällä 
uusiutuvista energialähteistä tuotetun 
energian käyttöä, ja tämän osuuden on 
vastattava ylimääräistä osuutta sellaisena 
kuin se on määriteltynä 4 artiklan 
mukaisesti laadituissa uusiutuvia 
energialähteitä koskevissa kansallisissa 
toimintasuunnitelmissa.” 

Or. fr
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Perustelu

Otetaan käyttöön joustomekanismi niitä jäsenvaltioita varten, jotka ylittävät uusiutuvan 
energian käyttöä koskevan kokonaistavoitteensa vuonna 2020.

Tarkistus 44

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

Komission teksti Tarkistus

c a) Lisätään 4 a kohta seuraavasti:
”4 a. Jäsenvaltioiden on 4 kohdassa 
tarkoitetun tavoitteen saavuttamiseksi 
vähennettävä liikennealalla käytettävän 
energian kokonaiskulutusta ja siten 
lisättävä kyseisen alan 
energiatehokkuutta vähintään 
12 prosentilla energian kokonaiskulutusta 
vuonna 2020 koskeviin nykyisiin 
ennusteisiin nähden.”

Or. fr

Perustelu

Liikennealalla olisi asetettava 12 prosentin energiatehokkuuteen tähtäävä tavoite, jotta 
voidaan luoda synergioita hiilidioksidipäästöjen vähentämistä koskevien toimenpiteiden 
kanssa ja kannustaa jäsenvaltioita pohtimaan liikennepolitiikkaa.

Tarkistus 45

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

Komission teksti Tarkistus

c b) lisätään 4 b kohta seuraavasti:
”4 b. Jäsenvaltioiden on 4 kohdassa 
tarkoitetun tavoitteen saavuttamiseksi 
varmistettava, että uusiutuvista 
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energialähteistä tuotetun ja liikennealalla 
käytetyn sähkön osuus on vähintään 
1,5 prosenttia liikennealalla käytettävän 
energian kokonaiskulutuksesta 
vuonna 2020.”

Or. fr

Perustelu

Esittelijä ehdottaa sähköä koskevan alatavoitteen asettamista 1,5 prosenttiin, sillä näin 
voitaisiin kannustaa uusiutuvista lähteistä tuotetun sähkön käyttämiseen liikennealalla. Tämä 
tavoite on realistinen, sillä kansallisiin kehitysarvioihin on sisällytetty jo nyt 1,4 prosentin 
tason saavuttaminen vuoteen 2020 mennessä.

Tarkistus 46

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

Komission teksti Tarkistus

2 a. Lisätään 4 artiklaan 3 a kohta 
seuraavasti:
”3 a. Jokaisen jäsenvaltion on julkaistava 
ja toimitettava komissiolle [viimeistään 
vuoden kuluttua tämän direktiivin 
voimaantulopäivästä] ennusteasiakirja, 
jossa esitetään toimenpiteet, joita ne 
aikovat toteuttaa 3 artiklan 4 a kohdassa 
tarkoitetun tavoitteen saavuttamiseksi.” 

Or. fr

Tarkistus 47

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 b kohta (uusi)
Direktiivi 2009/28/EY
4 artikla – 3 b kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

2 b. Lisätään 4 artiklaan 3 b kohta 
seuraavasti:
”3 b. Jokaisen jäsenvaltion on julkaistava 
ja toimitettava komissiolle [viimeistään 
vuoden kuluttua tämän direktiivin 
voimaantulopäivästä] ennusteasiakirja, 
jossa esitetään toimenpiteet, joita ne 
aikovat toteuttaa 3 artiklan 4 b kohdassa 
tarkoitetun tavoitteen saavuttamiseksi.” 

Or. fr

Tarkistus 48

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

Komission teksti Tarkistus

4 a. Korvataan 15 artiklan 2 kohdan 
4 alakohta seuraavasti:
Alkuperätakuu ei millään tavalla osoita, 
noudattaako jäsenvaltio 3 artiklan 
1 kohtaa. Alkuperätakuiden siirtäminen, 
joko irrallaan energian fyysisestä 
siirrosta tai yhdessä sen kanssa, ei saa 
vaikuttaa jäsenvaltioiden päätökseen 
käyttää tilastollisia siirtoja, 
yhteishankkeita tai yhteisiä 
tukijärjestelmiä tavoitteiden 
täyttämiseksi tai uusiutuvista lähteistä 
peräisin olevan energian 
kokonaisloppukulutuksen laskemiseen 
5 artiklan mukaisesti.”

Or. fr

Perustelu

Jotta voidaan osoittaa, että muuta kuin biologista alkuperää olevissa uusiutuvissa 
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nestemäisissä ja kaasumaisissa polttoaineissa noudatetaan kestävyyskriteerejä erityisesti, kun 
kyse on uusiutuvasta energiasta tuotetun sähkön käytöstä ja kasvihuonekaasusäästöistä, 
tuottajien olisi voitava hyödyntää alkuperätakuujärjestelmää.

Tarkistus 49

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

Komission teksti Tarkistus

-a) Lisätään 1 kohtaan alakohta 
seuraavasti:
”Liitteessä IX a esitetään jätteiden, 
tähteiden ja sivutuotteiden ohjeellinen 
luettelo.”

Or. fr

Perustelu

Tässä uudessa liitteessä selvennetään erilaisten käyttökelpoisten jätteiden, tähteiden ja 
sivutuotteiden asemaa.

Tarkistus 50

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

Komission teksti Tarkistus

b a) korvataan 4 kohta seuraavasti:
”4. Edellä olevan 1 kohdan a, b ja 
c alakohtaa sovellettaessa huomioon 
otettavia biopolttoaineita ja bionesteitä 
ei saa valmistaa raaka-aineesta, joka on 
hankittu maasta, johon on sitoutunut 
paljon hiiltä, eli maasta, jonka 
maankäyttöstatus oli tammikuussa 2008 
tai sen jälkeen jokin seuraavista, 
riippumatta siitä, onko kyseinen maa 
säilyttänyt kyseisen maankäyttöstatuksen 
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vai ei:
a) kosteikko eli pysyvästi tai suuren osan 
vuotta veden peittämä tai kyllästämä 
maa ellei esitetä näyttöä siitä, että näiden 
raaka-aineiden tuotanto edistää biologista 
monimuotoisuutta;
b) luonnollisesti uusiutuneet ja istutetut 
metsät eli yli puolen hehtaarin laajuinen 
maa-alue, jolla puuston pituus on yli 
viisi metriä ja latvuspeittävyys yli 
kymmenen prosenttia tai jolla puusto 
pystyy saavuttamaan nämä kynnysarvot 
in situ;
c) istutettu metsä eli metsä, joka 
muodostuu pääosin istutetuista ja/tai 
tarkoituksellisesti kylvetyistä puista, ellei 
esitetä näyttöä siitä, että kyseistä 
metsäaluetta hoidetaan kestävällä tavalla 
ja että sen kasvuvauhti on siinä määrin 
riittävä, että se vastaa näistä metsistä 
tuotettujen metsätaloustuotteiden 
nykyiseen käytön lisääntymiseen 
3 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun 
tavoitteen saavuttamiseksi vaarantamatta 
metsän hyvää tilaa tai sen hoidon 
kestävyyttä.” 

Or. fr

Perustelu

Nykyisiä kestävyyskriteerejä on mukautettava, jotta voidaan estää metsien tilan 
heikkeneminen, joka on seurausta energiantuotantoon ja tuotteiden valmistukseen käytettävän 
metsäbiomassan uudesta kasvavasta kysynnästä. Lisäksi metsien määritelmät on 
yhdenmukaistettava tuoreimman kansainvälisen nimistön kanssa (FAO). 

Tarkistus 51

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



PR\932900FI.doc 43/70 PE508.236v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

b b) Lisätään 5 a kohta seuraavasti:
”5 a. Edellä olevaa 1 kohdan a, b ja 
c alakohtaa sovellettaessa huomioon 
otettavia biopolttoaineita ja bionesteitä ei 
saa valmistaa raaka-aineesta, jota on 
saatu viljelysmetsästä, lyhytkestoinen 
energiapuu sekä lyhytkestoisesta 
metsätaloudesta peräisin olevat 
puuvartiset kasvit mukaan luettuina, 
ennen kuin on vahvistettu epäsuoraa 
maankäytön muutosta koskeva erityinen 
arvo lignoselluloosasta tuotetuille raaka-
aineille, jotta voidaan laskea 
biopolttoaineiden ja bionesteiden vaikutus 
19 artiklassa tarkoitettuihin 
kasvihuonekaasuihin, ja ennen kuin on 
vahvistettu erityiset kestävyyskriteerit 
energiantuotantoon tarvittavan 
biomassan käytölle, biopolttoaineet ja 
bionesteet mukaan lukien.” 

Or. fr

Perustelu

Vuoden 2008 jälkeen istutettujen uusien viljelymetsien metsätähteiden käyttöä ei saisi sallia 
ennen kuin laskentamenetelmässä on otettu käyttöön erityinen epäsuoria maankäytön 
muutoksia koskeva arvo ja ennen kuin metsäbiomassan käyttöön energiantuotannossa liittyvät 
kestävyyskriteerit on vahvistettu.

Tarkistus 52

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

Komission teksti Tarkistus

b c) lisätään 5 b kohta seuraavasti:
”5 b. Edellä olevaa 1 kohdan a, b ja 
c alakohtaa sovellettaessa huomioon 
otettavia biopolttoaineita ja bionesteitä ei 
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saa valmistaa raaka-aineesta, jota on 
saatu maatalousjätteistä paitsi, jos 
voidaan osoittaa, että sen käyttö ei johda 
maataloustoiminnan ja 
ekosysteemitoimintojen huononemiseen.
Maatalousjätteiden määrä, joka on 
jätettävä maahan ekologisista syistä, on 
vahvistettava alueellisten ja tarvittaessa 
alueiden osien biomaantieteellisten 
erityispiirteiden pohjalta ja siihen on 
sisällytettävä muun muassa maaperän 
orgaaninen aines, maaperän tuottavuus, 
sen vedenpidätyskyky ja hiilen 
varastointikyky. Tätä kohtaa ei sovelleta 
raaka-aineisiin, jotka ovat peräisin 
maatalousjätteistä, jotka on tuotettu 
pellon ulkopuolella tapahtuvan 
kasvinjalostuksen yhteydessä 
elintarvikkeiksi tai muiksi tuotteiksi.”

Or. fr

Perustelu

Maatalousjätteillä ovat ekologisesta ja maatalouden näkökulmasta arvokkaita, sillä ne ovat
ravinnelähteitä ja estävät maaperän eroosiota ja biologisen monimuotoisuuden hupenemista. 
Elonkorjuussa syntyvien maatalousjätteiden, kuten olkien ja kasvin varsien, liiallinen 
poistaminen saattaa heikentää näitä ekologisia toimintoja. Tällaisten jätteiden saatavuus 
biopolttoaineiden tuotantoa varten vaihtelee siis alueittain.

Tarkistus 53

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

Komission teksti Tarkistus

b d) Lisätään 5 c kohta seuraavasti:
”5 c. Edellä olevaa 1 kohdan a, b ja 
c kohtaa sovellettaessa huomioon 
otettavia biopolttoaineita ja bionesteitä ei 
saa valmistaa maasta hankitusta raaka-
aineesta, ellei kolmansien osapuolten 
omaisuuden käyttö- ja omistusoikeuksia 
ole noudatettu myös näiden 
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vapaaehtoisen, etukäteen annetun ja 
tietoisen suostumuksen, johon niitä 
edustavat elimet osallistuvat, muodossa.”

Or. fr

Tarkistus 54

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

Komission teksti Tarkistus

6 a. Lisätään 18 artiklaan 9 a kohta 
seuraavasti:
”9 a. Siirretään komissiolle valta antaa 
25 b artiklan mukaisia delegoituja 
säädöksiä sellaisten yksityiskohtaisten 
sääntöjen vahvistamiseksi, jotka koskevat 
direktiivin 2008/98/EY 4 artiklassa 
vahvistetun jätehierarkian noudattamisen 
riippumatonta todentamista ja sertifiointia 
tai vastaavaa ohjelmaa jätteiden synnyn 
ehkäisemisestä tai jätehuollosta. 
Delegoidut säädökset annetaan 31 
päivään joulukuuta 2015 mennessä.”

Or. fr

Perustelu

Komission olisi määriteltävä yksityiskohtaiset säännöt jätteitä koskevan puitedirektiivin 
4 artiklan riippumattomasta todentamisesta ja noudattamisen sertifioinnista, mukaan lukien 
ulkomailta tuodut jätteet, kuten käytetty ruokaöljy.

Tarkistus 55

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

-a) korvataan 1 kohta seuraavasti:
”1. Biopolttoaineiden ja bionesteiden 
käytöstä saatavat 
kasvihuonekaasupäästövähennykset 
lasketaan 17 artiklan 2 kohtaa 
sovellettaessa seuraavasti:
a) jos tuotantoketjulle on liitteessä V 
olevassa A tai B osassa määritetty 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennysten 
oletusarvo, mukaan luettuna liitteessä 
VIII tarkoitetut epäsuoraa maankäytön 
muutosta koskevat arvot, ja jos liitteessä 
V olevan C osan 7 kohdan mukaisesti 
laskettu biopolttoaineen tai bionesteen 
el-arvo on nolla tai alle nolla, 
käyttämällä kyseistä oletusarvoa;
b) käyttämällä todellista arvoa, joka on 
laskettu liitteessä V olevassa C osassa 
määritellyn menetelmän mukaisesti; tai
c) käyttämällä arvoa, joka on saatu
laskemalla liitteessä V olevan C osan 
1 kohdassa tarkoitetun kaavan 
muuttujien summa, jossa liitteessä V 
olevan D tai E osan mukaisia eriteltyjä 
oletusarvoja voidaan käyttää tiettyjen 
muuttujien osalta ja liitteessä V olevassa 
C osassa vahvistetun menetelmän 
mukaisesti laskettuja todellisia arvoja 
voidaan käyttää kaikkien muiden 
muuttujien osalta lukuun ottamatta 
eilucia, jonka osalta on käytettävä 
liitteessä VIII tarkoitettuja arvoja.”

Or. fr

Perustelu

Muutetaan laskentamenetelmää, jotta voidaan ottaa huomioon epäsuoria maankäytön 
muutoksia koskeva tekijä.
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Tarkistus 56

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

Komission teksti Tarkistus

-a a) Lisätään 1 a kohta seuraavasti:
”1 a. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 25 b artiklan 
mukaisesti muuta kuin biologista 
alkuperää olevien uusiutuvien 
nestemäisten ja kaasumaisten 
polttoaineiden kasvihuonekaasupäästöjen 
laskentamenettelyn, jolla varmistetaan, 
että ne ovat 17 artiklan mukaisia, 
sisällyttämisestä liitteeseen V. Delegoidut 
säädökset annetaan 31 päivään 
joulukuuta 2015 mennessä.”

Or. fr

Tarkistus 57

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

Komission teksti Tarkistus

”Komissiolle siirretään valta antaa 
delegoituja säädöksiä 25 b artiklan 
mukaisesti liitteen VIII mukauttamisesta 
tieteen ja tekniikan kehitykseen muun 
muassa tarkistamalla ehdotettuja 
viljelykasviryhmien epäsuoran maankäytön 
muutoksen arvoja; ottamalla käyttöön 
uusia arvoja muilla jaottelutasoilla (eli 
raaka-aineiden tasolla); lisäämällä 
tarvittaessa uusia arvoja, jos markkinoille 
tulee uusia biopolttoaineiden raaka-aineita; 
ja kehittämällä tekijöitä muiden kuin 
ruokakasvien selluloosasta ja 

”Komissiolle siirretään valta antaa 
delegoituja säädöksiä 25 b artiklan 
mukaisesti liitteen VIII mukauttamisesta 
tieteen ja tekniikan kehitykseen muun 
muassa tarkistamalla ehdotettuja 
viljelykasviryhmien epäsuoran maankäytön 
muutoksen arvoja; ottamalla käyttöön 
uusia arvoja muilla jaottelutasoilla (eli 
raaka-aineiden tasolla); ottamalla 
huomioon raaka-aineiden kuljetukseen 
liittyvät kasvihuonekaasupäästöt;
lisäämällä tarvittaessa uusia arvoja, jos 
markkinoille tulee uusia biopolttoaineiden 
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lignoselluloosasta tuotetuille raaka-
aineille.”

raaka-aineita; ja kehittämällä tekijöitä 
muiden kuin ruokakasvien selluloosasta ja 
lignoselluloosasta tuotetuille raaka-
aineille.”

Or. fr

Tarkistus 58

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 7 kohta – c a alakohta (uusi)
Direktiivi 2009/28/EY
19 artikla – 6 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) Lisätään 6 kohtaan alakohta 
seuraavasti:
Komissio sisällyttää 
31 päivään joulukuuta 2015 mennessä 
liitteeseen VIII epäsuorista maankäytön 
muutoksista aiheutuvia päästöjä vastaavat 
arvot muiden kuin ruokakasvien 
selluloosasta ja lignoselluloosasta 
tuotetuille raaka-aineille ja sisällyttää 
kyseiset arvot niiden vaikutusten 
laskentaan, joita biopolttoaineilla ja 
bionesteillä on kasvihuonekaasuihin, 
tämän artiklan mukaisesti.”

Or. fr

Perustelu

Muista kuin ravintona käytettävistä viljelykasveista, kuten puista tai kasveista, tuotetut 
biopolttoaineet aiheuttavat myös epäsuoria maankäytön muutoksia, jotka on otettava 
huomioon, jotta voidaan välttää muuntyyppisten raaka-aineiden perusteeton syrjintä. 

Tarkistus 59

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

c b) lisätään 6 a kohta seuraavasti:
”6 a. Jo tehtyjen investointien 
suojaamiseksi tämän direktiivin liitteen 
VIII mukaisia epäsuoriin maankäytön 
muutoksiin liittyviä päästöjä ei oteta 
huomioon 1 kohdassa tarkoitetun
laskennan yhteydessä 31. päivään 
joulukuuta 2017 asti viljakasveista ja 
muista paljon tärkkelystä sisältävistä 
viljelykasveista, sokerikasveista ja 
öljykasveista tuotettujen biopolttoaineiden 
ja bionesteiden tai muuntyyppisten 
energian tuotantoon tarkoitettujen ja 
maassa viljeltyjen kasvien kulutuksen 
osuudelta, joka vastaa vuoden 2010 
kulutuksen tasoa kussakin jäsenvaltiossa 
edellyttäen kuitenkin, että näiden 
biopolttoaineiden avulla 
kasvihuonekaasupäästöjä voidaan 
vähentää vähintään 45 prosentilla. 
Jäsenvaltiot päättävät säännöistä, jotka 
koskevat tämän poikkeuksen 
täytäntöönpanoa biopolttoaineita 
tuottavissa laitoksissa, näiden laitosten 
vuosien 2010–2012 keskimääräisen 
tuotannon pohjalta. Jäsenvaltioiden on 
tehtävä komissiolle vuosittain selkoa 
näistä täytäntöönpanosäännöistä sekä 
biopolttoaineiden määristä, joihin 
sääntöjä sovelletaan.” 

Or. fr

Perustelu

Jo tehtyjä investointeja on suojeltava ja niiden tuotantoon on syytä soveltaa poikkeusta, jonka 
perusteella epäsuoria maankäytön muutoksia koskevaa arvoa ei oteta huomioon vuoteen 2017 
asti direktiivin 2008/98/EY 19 artiklan 6 kohdan mukaisesti.
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Tarkistus 60

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

Komission teksti Tarkistus

c c) Lisätään 6 b kohta seuraavasti:
”6 b. Tämän direktiivin liitteen VIII 
mukaisia epäsuoriin maankäytön 
muutoksiin liittyviä päästöjä ei oteta 
huomioon 1 kohdassa tarkoitetun 
laskennan yhteydessä 1 päivän 
joulukuuta 2018 31 päivän joulukuuta 
2020 välisenä aikana viljakasveista ja 
muista paljon tärkkelystä sisältävistä 
viljelykasveista, sokerikasveista ja 
öljykasveista tuotettujen biopolttoaineiden 
ja bionesteiden tai muuntyyppisten 
energian tuotantoon tarkoitettujen ja 
maassa viljeltyjen kasvien kulutuksen 
osuudelta, joka vastaa vuoden 2008 
kulutuksen tasoa kussakin jäsenvaltiossa 
edellyttäen kuitenkin, että näiden 
biopolttoaineiden avulla 
kasvihuonekaasupäästöjä voidaan 
vähentää vähintään 50 prosentilla. Jos 
näillä raaka-aineilla ei pystytä täyttämään 
tämän direktiivin 17 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuja kestävyyskriteerejä, vaikka 
on otettu huomioon liitteessä VIII 
tarkoitetuista epäsuorista maankäytön 
muutoksista johtuvat päästöt, näistä 
raaka-aineista tuotetuille biopolttoaineille 
ei voi myöntää 17 artiklan 1 kohdan 
c alakohdan mukaista tukea.”

Or. fr

Perustelu

Esittelijä ehdottaa poikkeuksen jatkamista vuoteen 2020, mikä tarkoittaisi samalla sitä, että 
lopetetaan julkisten varojen käyttäminen raaka-aineisiin, joiden avulla ei voida riittävästi 
vähentää kasvihuonekaasupäästöjä.
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Tarkistus 61

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 9 a kohta (uusi)
Direktiivi 2009/28/EY
23 artikla – 8 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 a. Lisätään 23 artiklaan 8 a kohta 
seuraavasti:
”8 a. Komissio toimittaa 31 päivään 
joulukuuta 2015 mennessä kertomuksen 
jätteistä, tähteistä, sivutuotteista tai maata 
käyttämättömistä raaka-aineista 
tuotettujen biopolttoaineiden myönteisistä 
ja kielteisistä ympäristövaikutuksista ja 
taloudellisista vaikutuksista. 
Tarkasteltaviin ympäristövaikutuksiin 
sisällytetään erityisesti 
kasvihuonekaasupäästöt, biologinen 
monimuotoisuus, vesi ja maaperän 
tuottavuus. Näiden raaka-aineiden 
mahdolliset tai olemattomat edut olisi 
otettava huomioon muiden 
käyttötarkoitusten, kuten tuotteiden 
valmistuksen, näkökulmasta. 
Tarkasteltaviin taloudellisiin vaikutuksiin 
olisi sisällytettävä tuotantokustannukset, 
näiden raaka-aineiden muihin 
tarkoituksiin liittyvien 
käyttömahdollisuuksien kustannukset 
sekä energiainvestoinnin tuotto, joka on 
saatu näiden raaka-aineiden 
käyttämisestä kehittyneiden 
biopolttoaineiden ja bionosteiden 
tuottamiseen koko elinkaaren aikana.”

Or. fr

Perustelu

Kehittyneiden biopolttoaineiden tuotantoon tarkoitettujen raaka-aineiden saatavuutta ja 
käytön kestävyyttä on arvioitava mahdollisimman pian, sillä näin varmistetaan, että ne saavat 
mahdollisimman paljon näkyvyyttä investoijien keskuudessa.
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Tarkistus 62

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

Komission teksti Tarkistus

”25 b artikla ”25 b artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen Siirretyn säädösvallan käyttäminen
1. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä tässä artiklassa 
säädetyin edellytyksin.

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä tässä artiklassa 
säädetyin edellytyksin.

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

2. Tämän direktiivin 3 artiklan 4 kohdan 
d alakohdassa, 5 artiklan 5 kohdassa, 
17 artiklan 3 kohdan c alakohdan 
kolmannessa alakohdassa, 18 artiklan 
9 a kohdassa, 19 artiklan 1 a kohdassa,
19 artiklan 5 kohdassa, 19 artiklan 
6 kohdassa ja 19 artiklan 7 kohdassa 
tarkoitettu vallan siirto komissiolle 
tapahtuu määräämättömäksi ajaksi tämän 
direktiivin voimaantulopäivästä.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 3 artiklan 
4 kohdan d alakohdassa, 5 artiklan 
5 kohdassa, 17 artiklan 3 kohdan c 
alakohdan kolmannessa alakohdassa, 
19 artiklan 5 kohdassa, 19 artiklan 6 
kohdassa ja 19 artiklan 7 kohdassa 
tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 3 artiklan 
4 kohdan d alakohdassa, 5 artiklan 
5 kohdassa, 17 artiklan 3 kohdan 
c alakohdan kolmannessa alakohdassa, 
18 artiklan 9 a kohdassa, 19 artiklan 
1 a kohdassa, 19 artiklan 5 kohdassa, 
19 artiklan 6 kohdassa ja 19 artiklan 
7 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

4. Heti kun komissio on antanut delegoidun 
säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi 
yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja 

4. Heti kun komissio on antanut delegoidun 
säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi 
yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja 
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neuvostolle. neuvostolle.
5. Edellä olevan 3 artiklan 4 kohdan 
d alakohdan, 5 artiklan 5 kohdan, 
17 artiklan 3 kohdan c alakohdan 
kolmannen alakohdan, 19 artiklan 
5 kohdan, 19 artiklan 6 kohdan ja 
19 artiklan 7 kohdan nojalla annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, 
jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei 
ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.”

5. Edellä olevan 3 artiklan 4 kohdan 
d alakohdan, 5 artiklan 5 kohdan, 
17 artiklan 3 kohdan c alakohdan 
kolmannen alakohdan, 18 artiklan 
9 a kohdan, 19 artiklan 1 a kohdan,
19 artiklan 5 kohdan, 19 artiklan 6 kohdan 
ja 19 artiklan 7 kohdan nojalla annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, 
jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei 
ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.”

Or. fr

Tarkistus 63

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

käyttämättömistä raaka-aineista ja muista 
kuin ravintona käytettävistä 
viljelykasveista tuotetuille biopolttoaineille 
direktiivin 2009/28/EY 3 artiklan 4 kohdan 
d alakohdan mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 64

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 + el + 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 = maankäytön välillisistä 
muutoksista johtuvista hiilivarantojen 
muutoksista aiheutuvat annualisoidut 
päästöt; 
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ep = jalostuksesta aiheutuvat päästöt;
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;
eee = sähkön ja lämmön 
yhteistuotannosta saatavasta 
ylimääräisestä sähköstä saatavat 
vähennykset päästöissä.
Koneiden ja laitteiden valmistuksesta 
aiheutuvia päästöjä ei oteta huomioon.”

Or. fr

Perustelu

Muutetaan laskentamenetelmää, jotta voidaan ottaa huomioon epäsuoria maankäytön 
muutoksia koskeva tekijä.

Tarkistus 65

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. epäsuorista maankäytön 
muutoksista johtuvat päästöt, eiluc, 
lasketaan liitteen V mukaisesti.” 
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Or. fr

Perustelu

Muutetaan laskentamenetelmää, jotta voidaan ottaa huomioon epäsuoria maankäytön 
muutoksia koskeva tekijä.

Tarkistus 66

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 1 kohta – b b alakohta (uusi)
Direktiivi 2009/28/EY
Liite IV – C osa – 19 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b b) Lisätään alakohta seuraavasti:
”19 b. raaka-aineiden tuotannosta tai 
viljelystä aiheutuvat päästöt (eec), 
suorasta maankäytön muutoksesta 
aiheutuvat päästöt (el) ja maankäytön 
välillisistä muutoksista johtuvista 
hiilivarantojen muutoksista aiheutuvat 
annualisoidut päästöt (eiluc) on 
katsottava kuuluviksi sivutuotteisiin 
niiden energiasisällön perusteella.
Sivutuotteisiin kuuluviksi katsottavia 
päästöjä on pidettävä päätuotteisiin 
kuuluvina päästöjen lisäpäästöinä.” 

Or. fr

Tarkistus 67

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

Komission teksti Tarkistus

b) raaka-aineet, joiden tuotanto on 
johtanut suoraan maankäytön 
muutokseen, eli muutokseen IPCC:n 
maankäyttöluokista metsämaa, 

b) raaka-aineet, joita ei ole tuotettu 
viljelymaassa, monivuotisten kasvien 
viljelymaassa tai muihin IPCC:n 
maankäyttöluokkiin kuuluvilla maa-
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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.”

alueilla (metsämaa, ruohikkoalueet ja 
kosteikot), joita käytetään 
elintarviketuotantoon, ylläpidettiinpä niitä 
tai ei, kuten maatalouteen ja 
peltometsätalouteen käytettävät 
järjestelmät.”

Or. fr

Perustelu

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

Tarkistus 68

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

Komission teksti Tarkistus

2 a) Lisätään liite V a seuraavasti:
”Liite V a
Jätteet, tähteet ja sivutuotteet
A. Maatalousjätteiden ohjeellinen luettelo 
a) olki
b) maissin varret, kuoret ja tähkät
c) palmuöljytehtaiden jäte ja tyhjät 
palmuhedelmätertut
d) kakut, kuten soija- ja rypsikakut
e) rypäleiden, oliivien ja muiden 
hedelmien puristejäännökset ja -sakka
f) sokeriruokojäte ja
g) pähkinänkuoret.
B. Metsätähteiden ohjeellinen luettelo 
a) latvukset
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b) oksat
c) kannat
d) lehdet
e) sahanpuru
f) kutteri- ja puulastut 
g) puumassa.
C. Vesiviljely- ja kalastusjätteen 
ohjeellinen luettelo
a) levät ja
b) kalojen suomut, sisäelimet ja tähteet.
D. Jalostustähteiden ohjeellinen luettelo 
a) raaka glyseroli
b) mäntypiki
c) eläinrasvat, jotka on luokiteltu luokkiin 
1 ja 2 muiden kuin ihmisravinnoksi 
tarkoitettujen eläimistä saatavien 
sivutuotteiden terveyssäännöistä 
3 päivänä lokakuuta 2002 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1774/2002 mukaisesti.
E. Jätteiden ohjeellinen luettelo
a) käytetty ruokaöljy
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) eläinten lanta ja jätevesiliete
F. Sivutuotteina pidettyjen jätteiden ja 
tähteiden ohjeellinen luettelo
a) maatalousjätteet
b) metsätähteet
c) eläinrasvat, jotka on luokiteltu 
luokkaan 3 asetuksen (EY) N:o 1774/2002 
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mukaisesti
d) eläinjätteet
e) raaka glyseroli.”

Or. fr

Perustelu

Tässä uudessa liitteessä selvennetään erilaisten käyttökelpoisten jätteiden, tähteiden ja 
sivutuotteiden asemaa.

Tarkistus 69

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 + el + 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 = maankäytön välillisistä 
muutoksista johtuvista hiilivarantojen 
muutoksista aiheutuvat annualisoidut 
päästöt; 
ep = jalostuksesta aiheutuvat päästöt;
etd = kuljetuksesta ja jakelusta 
aiheutuvat päästöt;
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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. fr

Perustelu

Muutetaan laskentamenetelmää, jotta voidaan ottaa huomioon epäsuoria maankäytön 
muutoksia koskeva tekijä.

Tarkistus 70

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. epäsuorista maankäytön 
muutoksista johtuvat päästöt, eiluc, 
lasketaan liitteen VIII mukaisesti.” 

Or. fr

Perustelu

Muutetaan laskentamenetelmää, jonka avulla voidaan ottaa huomioon epäsuoria maankäytön 
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muutoksia koskeva tekijä.

Tarkistus 71

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

Komission teksti Tarkistus

b b) Lisätään alakohta seuraavasti:
”19 b. raaka-aineiden tuotannosta tai 
viljelystä aiheutuvat päästöt (eec), 
suorasta maankäytön muutoksesta 
aiheutuvat päästöt (el) ja maankäytön 
välillisistä muutoksista johtuvista 
hiilivarantojen muutoksista aiheutuvat 
annualisoidut päästöt (eiluc) on 
katsottava kuuluviksi sivutuotteisiin 
niiden energiasisällön perusteella.
Sivutuotteisiin kuuluviksi katsottavia 
päästöjä on pidettävä päätuotteisiin 
kuuluvina päästöjen lisäpäästöinä.” 

Or. fr

Tarkistus 72

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

Komission teksti Tarkistus

b) raaka-aineet, joiden tuotanto on 
johtanut suoraan maankäytön 
muutokseen, eli muutokseen IPCC:n 
maankäyttöluokista metsämaa, 
ruohikkoalueet, kosteikot, rakennetut 
alueet tai muut maa-alueet luokkiin 
viljelymaa tai monivuotisten kasvien 
viljelymaa. Tällaisessa tapauksessa 
suorasta maankäytön muutoksesta 

b) raaka-aineet, joita ei ole tuotettu 
viljelymaassa, monivuotisten kasvien 
viljelymaassa tai muihin IPCC:n 
maankäyttöluokkiin kuuluvilla maa-
alueilla (metsämaa, ruohikkoalueet ja 
kosteikot), joita käytetään 
elintarviketuotantoon, ylläpidettiinpä niitä 
tai ei, kuten maatalouteen ja 
peltometsätalouteen käytettävät 
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aiheutuvien päästöjen arvo (el) olisi 
laskettava liitteessä IV olevan C osan 
7 kohdan mukaisesti.”

järjestelmät.”

Or. fr

Perustelu

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

Tarkistus 73

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

Komission teksti Tarkistus

f) Palmuöljytehtaiden jäte ja tyhjät 
palmuhedelmätertut

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Ei ole tarkoituksenmukaista kannustaa palmuöljyn viljelystä peräisin olevien sivutuotteiden 
käyttöön.

Tarkistus 74

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

Komission teksti Tarkistus

n) Puunkuori, oksat, lehdet, sahanpuru ja 
kutterilastut

Poistetaan.

Or. fr
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Perustelu

Kestävyyskriteereiden puuttuessa ei ole asianmukaista kannustaa suoraan metsästä peräisin 
olevien sivutuotteiden käyttöön.

Tarkistus 75

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

Komission teksti Tarkistus

d) Lignoselluloosa, lukuun ottamatta 
sahatukkeja ja vaneritukkeja

d) Lignoselluloosa, lukuun ottamatta 
sahatukkeja, vaneritukkeja ja massapuuta

Or. fr

Perustelu

Porrastettua käyttöä koskevan periaatteen mukaisesti ei ole tarkoituksenmukaista kannustaa 
käyttämään paperimassan valmistamiseen tarkoitettua puuta.

Tarkistus 76

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

Komission teksti Tarkistus

d a) sahanpuru ja kutterilastut.

Or. fr

Perustelu

Sahanpuruun ja kutterilastuihin liitetään nelinkertaisen sijasta kaksinkertainen kerroin.



PE508.236v01-00 64/70 PR\932900FI.doc

FI

Tarkistus 77

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
Jätteet, tähteet ja sivutuotteet
A. Maatalousjätteiden ohjeellinen luettelo 
a) olki
b) maissin varret, kuoret ja tähkät
c) palmuöljytehtaiden jäte ja tyhjät 
palmuhedelmätertut
d) kakut, kuten soija- ja rypsikakut
e) rypäleiden, oliivien ja muiden 
hedelmien puristejäännökset ja -sakka
f) sokeriruokojäte
g) pähkinänkuoret.
B. Metsätähteiden ohjeellinen luettelo 
a) latvukset
b) oksat
c) kannat
d) lehdet
e) sahanpuru
f) kutteri- ja puulastut 
g) puumassa.
C. Vesiviljely- ja kalastusjätteen 
ohjeellinen luettelo
a) levät
b) kalojen suomut, sisäelimet ja tähteet.
D. Jalostustähteiden ohjeellinen luettelo 
a) raaka glyseroli
b) mäntypiki
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c) eläinrasvat, jotka on luokiteltu luokkiin 
1 ja 2 muiden kuin ihmisravinnoksi 
tarkoitettujen eläimistä saatavien 
sivutuotteiden terveyssäännöistä 
3 päivänä lokakuuta 2002 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1774/2002 mukaisesti.
E. Jätteiden ohjeellinen luettelo
a) käytetty ruokaöljy
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) eläinten lanta ja jätevesiliete
F. Sivutuotteina pidettyjen jätteiden ja 
tähteiden ohjeellinen luettelo
a) maatalousjätteet
b) metsätähteet
c) eläinrasvat, jotka on luokiteltu 
luokkaan 3 asetuksen (EY) N:o 1774/2002 
mukaisesti
d) eläinjätteet
e) raaka glyseroli.”

Or. fr

Perustelu

Tässä uudessa liitteessä selvennetään erilaisten käyttökelpoisten jätteiden, tähteiden ja 
sivutuotteiden asemaa.
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PERUSTELUT

Uusiutuvaa energiaa koskevassa direktiivissä asetetun tavoitteen mukaisesti uusiutuvan 
energian kokonaisosuuden on tarkoitus kasvaa EU:ssa 20 prosenttiin, ja liikennealalla 
uusiutuvan energian osuuden on tarkoitus kasvaa 10 prosenttiin. Tämän ohella polttoaineiden 
laatua koskevassa direktiivissä säädettiin pakollisesta tavoitteesta, jonka mukaan 
tieliikenteessä ja liikkuvissa työkoneissa käytettävien polttoaineiden 
kasvihuonekaasuintensiteettiä on vähennettävä kuudella prosentilla vuoteen 2020 mennessä.

Tarkasteltaessa biopolttoaineiden myötävaikutusta näiden tavoitteiden saavuttamisessa 
molemmissa direktiiveissä määritellään kestävyyskriteerejä, jotka kattavat 
kasvihuonekaasusäästöjen vähimmäiskynnykset, ja säädetään alusta pitäen tarpeesta ottaa 
huomioon epäsuorat maankäytön muutokset. Vuonna 2008 parlamentti kannatti selvästi 
epäsuoria maankäytön muutoksia koskevan tekijän sisällyttämistä biopolttoaineiden avulla 
saatujen kasvihuonekaasusäästöjen laskentaan. Neuvoston kanssa käytyjen keskustelujen 
seurauksena tämä kohta kuitenkin muutettiin lopullisessa tekstissä komissiolle annetuksi 
valtuutukseksi kehittää menetelmä, jonka avulla epäsuorat maankäytön muutokset voitaisiin 
ottaa huomioon. 

Epäsuorat maankäytön muutokset eivät ole ilmeisiä ja sen vuoksi on turvauduttava malleihin, 
joiden avulla niiden laajuutta voidaan mitata. Vaikka erilaisilla malleilla on saatu erilaisia 
tuloksia tutkittavista hypoteeseista riippuen, kaikista tutkimuksista on käynyt ilmi, että 
epäsuorat maankäytön muutokset ovat tosiasia, että niiden laajuus vaihtelee käytettyjen raaka-
aineiden mukaan ja että näillä muutoksilla voidaan kumota merkittävä osa biopolttoaineisiin 
ja -nesteisiin liittyvistä kasvihuonekaasusäästöistä. Kaikista tutkimuksista käy erityisesti ilmi 
myös se, että epäsuorat maankäytön muutokset ovat tärkeämpiä biodieselin tuottamiseen 
käytettävien raaka-aineiden kuin etanolin tuottamiseen käytettävien raaka-aineiden kannalta. 

Tosiasia on, että tutkimuksien tuloksien perusteella ei voida koskaan saada täydellistä kuvaa 
todellisuudesta, sillä tutkimukset perustuvat todellisuuden mallintamiseen. On syytä korostaa, 
että nimenomaan ”International Food Policy Research Instituten” (IFPRI) tutkimuksessa, 
johon komission antamat arvot perustuvat, epäsuoria maankäytön muutoksia koskevat arvot 
ovat kaikkein alhaisimmat verrattuna muihin tutkimuksiin, mikä johtuu maatalouden 
tuottavuuden kasvuun perustuvista hypoteeseistä, joita on kuitenkin pidetty liian 
optimistisina. IFPRIn käyttämän Mirage-mallin perusteella saatava epäsuoran ja suoran 
maankäytön muutoksia koskeva alin keskiarvo on 38, 4 hiilidioksidiekvivalenttigrammaa 
megajoulea kohti (gCO2eq/MJ) ja korkein 107. Vuonna 2012 julkaistussa Ademe–Inra-
tutkimuksessa (kriittinen katsaus tutkimuksiin, joissa arvioidaan maankäytön muutoksien 
vaikutusta biopolttoaineiden aiheuttamiin ympäristöhaittoihin) on koottu yhteen 49 aihetta 
koskevaa tutkimusta ja sovellettu metamallia, jonka avulla päästään epäsuoria maankäytön 
muutoksia koskevaan keskiarvoon, joka on 72 gCO2 eq/MJ. 

Biopolttoaineiden kysyntä Euroopassa luo lisäpainetta elintarvikkeiden hintoihin, mikä saattaa 
johtaa siihen, että tiettyjen väestöryhmien on entistä vaikeampi saada elintarvikkeita.
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On myös otettava huomioon investoinnit, joita ensimmäisen sukupolven biopolttoaineita 
tuottavat yritykset ovat kyenneet tekemään, jotta voidaan varmistaa niiden kannattavuus, 
työpaikkojen säilyminen ja toiminnan jatkuvuus.

KOMISSION EHDOTUS

Komissio tiedostaa epäsuoria maankäytösten muutoksia koskevan ilmiön, mutta sen sijaan, 
että se ehdottaisi epäsuorien maankäytön muutoksien sisällyttämistä 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä koskevaan laskelmaan, se ehdottaa ravintona 
käytettävistä viljelykasveista saataville biopolttoaineille viiden prosentin katon asettamista.
Yläraja on sinänsä tervetullut, mutta siihen sisältyy merkittävä epäkohta: ehdotuksessa ei 
nimittäin tehdä eroa niiden biopolttoaineiden välille, joilla on huomattava vaikutus epäsuoran 
maankäytön muutoksiin, ja niiden, joilla saatavat tulokset ovat muita parempia. Polttoaineiden 
laatua koskevaan direktiiviin komissio ehdottaa ainoastaan selvitystä epäsuorien maankäytön 
muutosten aiheuttamista päästöistä ottamatta huomioon kasvihuonekaasupäästöjen kuuden 
prosentin tavoitteen saavuttamista. 

Komissio myös ehdottaa, että jätteistä ja tähteistä tuotettuihin kehittyneisiin biopolttoaineisiin 
siirtymistä nopeutettaisiin, vaikka näiden polttoaineiden osalta maankäytön muutoksia 
pidetään olemattomina. Komissio ehdottaa luettelon laatimista raaka-aineista, jotka voitaisiin 
laskea kaksin- tai nelinkertaisesti, sillä näin tarjottaisiin lisäkannustimia tarpeellisille 
investoinneille.

Lisäksi komissio ehdottaa uusissa laitoksissa tuotettuihin biopolttoaineisiin sovellettavien 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä koskevan vähimmäismäärän aikaistamista siten, että 
se otettaisiin käyttöön 1 päivänä heinäkuuta 2014 1 päivänä tammikuuta 2018 sijasta.

ESITTELIJÄN EHDOTUS

Esittelijä katsoo, että epäsuorien maankäytön muutoksien huomiotta jättämisessä ei noudateta 
ilmastonmuutoksen torjumiseen tähtääviä Euroopan unionin tavoitteita. 
Kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen tähtäävä politiikka ei voi perustua puutteelliseen 
kirjanpitoon, eikä sillä pidä edistää sellaisille käytänteille annettavaa tukea, jotka 
todellisuudessa lisäävät kasvihuonekaasupäästöjä. Periaatteen kannalta ratkaisevaa on, että 
kasvihuonekaasupäästöjen kirjanpito on moitteetonta. Siksi epäsuorien maankäytön 
muutoksiin liittyvät päästöt on sisällytettävä kestävyyskriteereihin ja epäsuorista maankäytön 
muutoksista johtuvista maan hiilivarantojen muutoksista aiheutuvien kasvihuonepäästöjen 
huomioon ottamisesta on tehtävä pakollista.

Epäsuorien maankäytön muutoksien laskemisen perustana olevat tieteelliset tosiasiat ovat 
melko hyvin perusteltuja ja siksi ne voidaan sisällyttää lainsäädäntöön. Mallintamisesta 
johtuvia tavanomaisia epävarmuustekijöitä ei pitäisi käyttää verukkeena kieltää ongelman 
olemassaolo ja olla toimimatta.

Epäsuoria maankäytön muutoksia koskevan tekijän sisällyttämiseen liittyy sekin etu, että 
kaikkia biopolttoaineita ei tällöin käsiteltäisi yhtäläisesti, vaan sen sijaan voitaisiin kannustaa 
sellaisten biopolttoaineiden tuotantoon, joiden epäsuoria maankäytön muutoksia koskeva arvo 
on alhainen.
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Komission ehdotuksen mukaisesti uusilla tai aiemmin viljelemättömillä mailla (esimerkiksi 
viljelyyn muuten huonosti sopivat tai huonontuneet maat) tuotettuihin biopolttoaineisiin ei 
sovelleta epäsuorista maankäytön muutoksista aiheutuvia päästöjä.

Tulevaisuudessa muille kuin ravintona käytettäville energiakasveille on myös aiheellista 
määritellä epäsuoria maankäytön muutoksia koskeva arvo.

Jotta voitaisiin suojella ensimmäisen sukupolven biopolttoaineisiin jo tehtyjä investointeja ja 
niiden myötä syntyneitä työpaikkoja, epäsuoria maankäytön muutoksia koskeva tekijä on 
syytä jättää huomiotta tuotannon määrästä, joka vastaa vuoden 2012 tuotantoa, joka on noin 
viisi prosenttia tavoitteesta, josta 80 prosentin osuus koskee biodieseliä. Esittelijä ehdottaa 
myös määräajan siirtämistä vuoteen 2020 (alun perin kaavaillun vuoden 2017 sijasta) tämän 
toimialan osalta siten, että otetaan huomioon vuoden 2008 tuotantotaso.

Kehittyneisiin biopolttoaineisiin siirtymisestä on yksimielisyys, ja se onkin yksi ehdotuksen 
tavoitteista. Toimialalle on annettava selkeitä viitteitä Euroopan unionin suuntautumisesta 
kehittyneisiin biopolttoaineisiin, jotta investointeja voidaan tehdä pitkällä aikavälillä. Siksi 
monet osapuolista ovat suosiollisia komission ehdottamalle moninkertaiselle laskennalle. 

Tärkeintä on kuitenkin olla toistamasta ensimmäisen sukupolven biopolttoaineiden 
yhteydessä tehtyjä virheitä. Itse asiassa tällä hetkellä on vain vähän luotettavia tietoja toisen 
sukupolven biopolttoaineen tuotantoon tarvittavista raaka-aineista, niiden kestävyydestä ja 
kilpailevista käyttötarkoituksista. Biopolttoaineiden valinnan ja jätteitä koskevan unionin 
politiikan välille ei siis pidä luoda epäjohdonmukaisuuksia, minkä välttämiseksi esittelijä 
myös ehdottaa uuden liitteen X lisäämistä. Yleisesti katsoen on laadittava kehittyneitä 
biopolttoaineita koskevia suojatoimenpiteitä ja kestävyyskriteerejä, jotta voidaan estää 
talouden ja ympäristön kannalta kielteiset vaikutukset. 

Metsäbiomassan käyttöön on syytä kiinnittää erityistä huomiota. Tuoreessa tieteellisessä 
näytössä kyseenalaistetaan, saavutetaanko kasvihuonekaasusäästöjä, jos puuta käytetään 
energiantuotantoon (Euroopan unionin yhteisen tutkimuskeskuksen tekninen raportti ”Carbon 
accounting of forest bioenergy”, 2013). Kiinteitä biomassalähteitä koskevien 
kestävyyskriteereiden puuttuessa ei ole syytä kannustaa siihen, että viljelysmaita muutettaisiin 
energia-alan käyttöön tarkoitetuiksi viljelysmetsiksi. Puun käyttöä biopolttoaineiden 
tuotantoon pitäisi voida perustella ainoastaan alueilla, joilla metsän kasvu on siinä määrin 
riittävää, että sillä voidaan vastata nykyisiin käyttötarkoituksiin ja lisäkysyntään 
vaarantamatta metsien kestävää hoitoa.

Esittelijä ehdottaa sähköä koskevan alatavoitteen asettamista 1,5 prosenttiin, sillä näin 
voitaisiin kannustaa uusiutuvista lähteistä tuotetun sähkön käyttämiseen liikennealalla. Tämä 
tavoite on realistinen, sillä kansallisiin kehitysarvioihin on sisällytetty jo nyt 1,4 prosentin 
tason saavuttaminen vuoteen 2020 mennessä.

Esittelijä ehdottaa muuta kuin biologista alkuperää olevien uusiutuvien polttoaineiden aseman 
selventämistä. Komissio esittää niitä varten nelinkertaista laskentaa. ”Power-to-Gas”-ja 
”Power-to-Liquid”-tekniikoilla on tulevaisuudessa olennaisen tärkeä rooli liikennealan 
vapauttamisessa hiilestä.
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Liikennealalla olisi vahvistettava 12 prosentin energiatehokkuuteen tähtäävä tavoite, jotta 
voidaan luoda synergioita hiilidioksidipäästöjen vähentämistä koskevien toimenpiteiden 
kanssa ja kannustaa jäsenvaltioita pohtimaan liikennepolitiikkaa.

Jotta polttoaineiden toimittajien olisi helpompi saavuttaa bensiinin ja dieselpolttoaineiden 
laadusta annetussa direktiivissä 98/70/EY säädetty päästöjen vähentämistä kuudella 
prosentilla koskeva tavoite, esittelijä ehdottaa, että kyseinen tavoite olisi parempi asettaa 
vuoteen 2025 (eikä vuoteen 2020).

Esittelijä katsoo, että komission tekstissä ehdotetuilla muutoksilla voidaan saavuttaa 
10 prosentin uusiutuvia energianlähteitä koskeva tavoite liikennealalla vuonna 2020 
vaarantamatta ilmastonmuutosta koskevan Euroopan unionin politiikan yhdenmukaisuutta tai 
kasvuhuonekaasupäästöjen vähentämistavoitetta.
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ANNEXE

LEGISLATIVE FOOTPRINT

The Rapporteur and/or her collaborators met with representatives from the following 
stakeholders during the preparation of this draft report:

Ethanol Europe, Neste Oil, Copa-Cogeca, Représentation Permanente de la France, 
Confederation of European Paper Indutries (CEPI), Transport & Environment (T&E) -
European Environmental Bureau (EEB) - Birdlife, Oxfam - Peuples Solidaires - Réseau 
Action Climat (RAC), Association générale des producteurs de maïs (AGPM) - Association 
générale des producteurs de blé (AGPB) - Confédération Générale des Planteurs de 
Betteraves (CGB), Sofiproteol, European Biodiesel Board (EBB), Représentation Permanente 
de la Grande-Bretagne, Greenpeace, TOTAL, Ambassade du Canada, Ambassade du Brésil, 
Représentation Permanente de la Suède, ePure, IFPRI, Comité Economique et Social 
Européen, Action Aid, Exxon Mobil, Représentation Permanente de l'Irlande, UPM, Client 
Earth, Carlyle/Ensus, Novozymes, UNICA, DONG Danish Energy Association, European 
Panel Federation (EPF) - European Confederation of Woodworking Industries (CEI-Bois), 
Pangea African Bioenergy Association, Scania, WWF, Food Drink Europe, Südzucker, 
Renault-PSA-Renault Trucks, Shell, European Biomass Association (AEBIOM), st1 1st 
Biofuel, Conseil Européen des Fédérations de l'Industrie Chimique (CEFIC), Pannonia 
Ethanol, Arizona Chemical, Représentation Permanente du Danemark, Hart Energy, Carbon 
Recycling International, Solvay, Preem, Europia, Lyondell, Boeing, Confederation of the 
French Pulp, Paper and Broad (COPACEL), GECAM


