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LYHYET PERUSTELUT

Euroopan parlamentti on tietoinen siitä, että on tärkeää edistää uusiutuvan energian käyttöä, 
jotta voitaisiin torjua ilmastonmuutosta ja vähentää EU:n riippuvuutta energian tuonnista. 
Uusiutuvaa energiaa koskevalla direktiivillä 2009/28/EY ja polttoaineiden laatua koskevalla 
direktiivillä 98/70/EY pyritään saavuttamaan juuri nämä tavoitteet. Niissä on asetettu 
uusiutuvaa energiaa koskevia tavoitteita, jotka ovat kasvattaneet biopolttoaineiden kysyntää. 
Näiden kahden direktiivin pääasiallinen tarkoitus on kuitenkin vaarantunut, sillä epäsuoran 
maankäytön muutoksen vaikutukset voivat kumota yksittäisten biopolttoaineiden 
kasvihuonekaasusäästöt suhteessa fossiilisiin polttoaineisiin, jotka niillä korvataan.
Tässä lausunnossa yhtäältä todetaan, että on tärkeää ottaa huomioon epäsuora maankäytön 
muutos sen varmistamiseksi, että kasvihuonekaasupäästöt todella vähenevät, ja siten myös 
edistää sellaisten kehittyneiden biopolttoaineiden kulutusta, joihin ei liity epäsuoran 
maankäytön muutoksesta johtuvia vaikutuksia. Toisaalta lausunnolla pyritään suojaamaan 
unionin teollisuuden perinteisiin biopolttoaineisiin tekemät investoinnit, joita EU on tukenut 
kannustimillaan.
Lausunnossa ei käsitellä epäsuoraan maankäytön muutokseen liittyvän laskentamenetelmän 
teknistä puolta, joka on osoittautunut kiistanalaiseksi. Lausunnossa keskitytään ainoastaan 
komission ehdotukseen sisältyviin kauppaa koskeviin näkökohtiin. Lausunnossa tarkastellaan 
tavoitteita, joita komissio on ehdottanut perinteisille ja kehittyneille biopolttoaineille ja joita 
on määrä noudattaa 31. joulukuuta 2020 asti. 
Liikennealalla on asetettu tavoitteeksi, että vuonna 2020 kaikissa jäsenvaltioissa 10 prosenttia 
liikenteessä kulutetusta energiasta on uusiutuvaa energiaa. Perinteisten biopolttoaineiden 
osuutta tästä tavoitteesta ehdotetaan nostettavan 5 prosentista noin 7,5 prosenttiin, jolloin 
kehittyneiden biopolttoaineiden osuudeksi jäisi 2,5 prosenttia. Luvuissa otetaan huomioon 
perinteisten biopolttoaineiden vuoteen 2020 asti suunniteltu tuotantokapasiteetti unionissa ja 
siihen liittyvä tarve suojata alalla jo tehtyjä investointeja etenkin tämänhetkisen korkean 
työttömyyden ja talouskriisin vuoksi. Luvuissa huomioidaan myös unionin teollisuuden hyvin 
rajallinen kehittyneiden biopolttoaineiden tuotantokapasiteetti, joka ei ole realistisesti 
katsottuna riittävä komission ehdottaman 5 prosentin tavoitteen saavuttamiseen. 
Lausunnossa todetaan etanolin olevan ympäristötehokkaampaa kuin biodieselit ja siksi sille 
ehdotetaan alakiintiötä perinteisten biopolttoaineiden loppukulutuksesta. Perinteisiä 
biopolttoaineita koskevan 5 prosentin rajan olisi astuttava voimaan 1. tammikuuta 2021. 
Siihen mennessä unionin teollisuus voisi sopeuttaa tuotantoaan rajan mukaisesti. 
Kehittyneisiin biopolttoaineisiin tehtävien investointien edistämiseksi lausunnossa 
painotetaan sitä, että 1. tammikuuta 2021 lähtien ei pitäisi tarjota kannustimia 
biopolttoaineille, jotka huomioitaessa myös epäsuoraan maankäytön muutokseen liittyvät 
arviot eivät johda merkittäviin kasvihuonekaasusäästöihin ja jotka tuotetaan ravinto- ja 
rehukasveista.

TARKISTUKSET

Kansainvälisen kaupan valiokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat 
tarkistukset:
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Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(6) Liikennesektorilla tullaan 
todennäköisesti tarvitsemaan nestemäisiä 
uusiutuvia polttoaineita, jotta sektori voi 
vähentää kasvihuonekaasupäästöjään. 
Kehittyneet biopolttoaineet, kuten jätteistä 
ja levistä tuotetut biopolttoaineet, tuottavat 
suuria kasvihuonekaasusäästöjä ja niihin 
liittyy alhainen epäsuorien maankäytön 
muutosten riski; ne eivät myöskään kilpaile 
suoraan elintarvike- ja rehumarkkinoiden 
käyttämästä maatalousmaasta. Siksi on 
asianmukaista edistää tällaisten 
kehittyneiden biopolttoaineiden suurempaa 
tuotantoa, sillä niitä ei ole tällä hetkellä 
kaupallisesti saatavilla suurina määrinä, 
mikä johtuu osittain julkisista tuista 
käytävästä kilpailusta sellaisten 
vakiintuneiden biopolttoaineteknologioiden 
kanssa, jotka perustuvat ravintona 
käytettäviin viljelykasveihin. Kehittyneille 
biopolttoaineille olisi tarjottava 
lisäkannustimia asettamalla niille erillinen 
2,5 prosentin tavoite direktiivissä 
2009/28/EY liikenteelle asetetun 
uusiutuvien energialähteiden 10 prosentin 
käyttötavoitteen puitteissa. Tässä 
yhteydessä vuoden 2020 jälkeisessä 
uusiutuvaa energiaa koskevassa 
toimintakehyksessä olisi tuettava 
biopolttoaineita, joiden arvioidut 
vaikutukset epäsuoraan maankäytön 
muutokseen ovat alhaiset ja joiden 
kokonaiskasvihuonekaasusäästöt ovat 
korkeat. Toimintakehyksessä kehittyneitä 
biopolttoaineita koskevaa 2,5 prosentin 
tavoitetta olisi korotettava 5 prosenttiin 
1 päivästä tammikuuta 2021 alkaen. Jotta 
voitaisiin välttää markkinoiden 
vääristymistä ja kehittyneiden 
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biopolttoaineiden tuotantoon liittyviä 
petoksia, myös viimeksi mainittua olisi 
täytettävä asiaankuuluvat 
kestävyyskriteerit kuten perinteisten 
biopolttoaineidenkin.

Or. en

Perustelu

The target of 2,5% for advanced biofuels within the overall target of 10% for consumption of 
energy from renewable sources in transport represents a threshold that can realistically be 
met by the Union industry production. As a matter of fact the advanced biofuels will be 
commercialised by the Union industry not before 2019.

In addition, investments made by the Union industry in conventional biofuels need to be 
protected. The Union production capacity is actually above 5% and imports would also need 
to be taken into account. To establish a level playing field with conventional biofuels and to 
minimize market distortion and frauds related to the production of advanced biofuels also the 
latter need to comply with all the relevant sustainability requirements.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Komission olisi kaupan suojatoimia 
koskevia unionin sääntöjä noudattaen 
toteutettava tarvittavat toimet 
varmistaakseen, että unioniin 
biopolttoaineita tuovat EU:n 
ulkopuolisten maiden toimijat noudattavat 
rehellisen kilpailun periaatteita.

Or. en

Perustelu

EU:n ulkopuoliset maat käyttävät biopolttoaineiden markkinoilla epäterveitä kauppatapoja 
(EU esimerkiksi otti 18. helmikuuta 2013 käyttöön polkumyyntitullit bioetanolin tuonnissa 
Yhdysvalloista, ja 29. elokuuta 2012 komissio käynnisti Argentiinasta ja Indonesiasta tuotua 
biodieseliä koskevan polkumyyntitutkimuksen). Tämän vuoksi on tärkeää painottaa, että 
kilpailun tasapuolisuus on varmistettava biopolttoainemarkkinoilla.
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Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Etanoli edistää merkittävästi 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 
koskevan tavoitteen saavuttamista etenkin 
tieliikenteessä, minkä vuoksi sille pitäisi 
asettaa erillinen vähintään 3 prosentin 
osatavoite perinteisten biopolttoaineiden 
kokonaiskulutuksesta liikenteessä.

Or. en

Perustelu

Alan kehittyvän tieteen parissa on osoitettu, että etanoli edistää merkittävästi hiilestä 
irtautumista tieliikenteessä. Siksi etanolille on asetettava tarkka alakiintiö, jotta perinteisten 
biopolttoaineiden koko osuutta ei katettaisi pääasiassa biodieselillä.

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(10) Direktiivin 2009/28/EY 3 artiklan d 
alakohdassa asetettu 7,5 prosentin raja
mahdollistaa sen, että jäsenvaltiot voivat 
noudattaa yleistä 10 prosentin tavoitetta 
estämättä sitä, että markkinoille voidaan 
tuoda vapaasti biopolttoaineita, jotka on 
tuotettu ennen vuoden 2013 loppua 
toiminnassa olleissa laitoksissa. Tämä 
muutosdirektiivi ei siten vaikuta tällaisten 
laitosten toiminnanharjoittajien 
perusteltuun luottamukseen.
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Or. en

Perustelu

Perinteisiä biopolttoaineita koskeva 7,5 prosentin raja ei haittaa ennen vuoden 2013 loppua 
toiminnassa olleiden laitosten pääsyä biopolttoainemarkkinoille. On kaikkien toimijoiden 
kannalta järkevämpää, että 31. joulukuuta 2020 asti kestävän siirtymäajan aikana 
noudatetaan 5 prosentin rajan sijaan 7,5 prosentin rajaa.

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

On erittäin tärkeää, että epäsuoraa maankäytön muutosta koskevien arvojen laskemiseen 
käytetään luotettavinta tieteellistä mallia.
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Tarkistus 6

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

Komission teksti Tarkistus

(-i). Korvataan 4 kohdan ensimmäinen 
alakohta seuraavasti: 
4. Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, 
että uusiutuvista lähteistä peräisin 
olevan energian osuus kaikissa 
liikennemuodoissa on vuonna 2020 
vähintään 10 prosenttia liikenteen 
energian loppukulutuksesta kyseisessä 
jäsenvaltiossa ja että etanolin osuus 
kaikesta perinteisten biopolttoaineiden 
kulutuksesta on vähintään 3 prosenttia, 
sillä etanoli edistää merkittävästi 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 
etenkin tieliikenteessä.

Or. en

Perustelu

Alan kehittyvän tieteen parissa on osoitettu, että etanoli edistää merkittävästi hiilestä 
irtautumista tieliikenteessä. Siksi etanolille on asetettava tarkka alakiintiö, jotta perinteisten 
biopolttoaineiden koko osuutta ei katettaisi pääasiassa biodieselillä.

Tarkistus 7

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

Komission teksti Tarkistus

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

d) laskettaessa biopolttoaineiden osuutta 
osoittajassa liitteessä IX olevassa A ja B 
osassa luetelluista raaka-aineista 
tuotetuista biopolttoaineista peräisin olevan 
energian on muodostettava vähintään 
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saa muodostaa enintään 5 prosenttia
liikenteen energian loppukulutuksesta 
vuonna 2020, mikä vastaa vuoden 2011 
lopussa arvioitua osuutta.

2,5 prosenttia liikenteen energian 
loppukulutuksesta vuonna 2020, mutta 
1 päivästä tammikuuta 2021 alkaen 
liitteessä IX olevassa A ja B osassa 
luetelluista raaka-aineista tuotetuista 
biopolttoaineista peräisin olevan energian 
on muodostettava vähintään 5 prosenttia 
liikenteen energian loppukulutuksesta.

Or. en

Perustelu

Liikennealalla käytettävään uusiutuvan energian kulutusta koskevaan 10 prosentin 
kokonaistavoitteeseen sisällytetty kehittyneitä biopolttoaineita koskeva 2,5 prosentin tavoite 
on kynnys, jonka unionin teollisuustuotanto voi realistisesti saavuttaa. Itse asiassa unionin 
teollisuus ei saa kehittyneitä biopolttoaineita markkinoille ennen vuotta 2019.

On myös suojattava investointeja, jotka unionin teollisuus on tehnyt perinteisiin 
biopolttoaineisiin. Unionin tuotantokapasiteetti on yli 5 prosenttia, ja tuonti olisi myös 
otettava huomioon.

Tarkistus 8

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

Komission teksti Tarkistus

(-a) Poistetaan 1 kohdan toinen alakohta.

Or. en

Perustelu

Kehittyneille biopolttoaineille annetaan samat kannustimet kuin perinteisille biopolttoaineille, 
joten tasapuolisten toimintaedellytysten luomiseksi niihin pitäisi myös soveltuvin osin 
soveltaa samoja vaatimuksia kuin perinteisiin biopolttoaineisiin. Jotta järjestelmän 
toteuttamiskelpoisuus voitaisiin varmistaa, rajoitusten on oltava tiukkoja ja niitä on 
sovellettava kaikkiin biopolttoaineisiin.

Tarkistus 9
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Ehdotus direktiiviksi
3 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

Komissio antaa 31 päivään joulukuuta 
2017 mennessä Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomuksen, jossa eritellään
parhaan ja viimeisimmän saatavilla olevan, 
luotettavimpaan tieteelliseen malliin 
perustuvan 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 ja luotettavimman tieteellisen 
mallin avulla saatuun näyttöön ja jossa 
esitetään epäsuorasta maankäytön 
muutoksesta aiheutuvia arvioituja päästöjä 
koskevien tekijöiden sisällyttämistä 
asianmukaisiin kestävyyskriteereihin siten, 
että niitä sovelletaan 1 päivästä 
tammikuuta 2021 alkaen, sekä arviointi 
maata käyttämättömistä raaka-aineista ja 
muista kuin ravintona käytettävistä 
viljelykasveista tuotetuille biopolttoaineille 
direktiivin 2009/28/EY 3 artiklan 4 kohdan 
d alakohdassa asetettujen kannustimien 
toimivuudesta. Jos kyseinen 
lainsäädäntöehdotus hyväksytään, se ei 
saa tulla voimaan ennen 1 päivää 
tammikuuta 2021. Kannustimet 
biopolttoaineille, jotka huomioitaessa 
myös epäsuoraan maankäytön 
muutokseen liittyvät arviot eivät johda 
merkittäviin kasvihuonekaasusäästöihin 
ja jotka tuotetaan ravinto- ja 
rehukasveista, lopetetaan 1 päivästä 
tammikuuta 2021 alkaen.

Or. en
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Perustelu

On erittäin tärkeää, että epäsuoraan maankäytön muutokseen liittyvät arvot lasketaan 
luotettavimman tieteellisen mallin avulla, sillä epäsuoran maankäytön muutoksen tekijät 
sisällytetään kestävyyskriteereihin. Teollisuuden siirtymäajan jälkeen 1. tammikuuta 2021 
lähtien perinteisten biopolttoaineiden tuotantoa ei pitäisi tukea kannustimin kehittyneiden 
biopolttoaineiden kustannuksella. Tällä ehdotuksella pyritään välttämään hintojen 
vääristymistä maailmanlaajuisilla elintarvikemarkkinoilla ja kannustamaan kestävämpien 
biopolttoaineiden kulutusta.

Tarkistus 10

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

Komission teksti Tarkistus

d) Olki Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kehittyneiden biopolttoaineiden valmistaminen oljesta vaikuttaa varmasti kyseisen, 
maataloudessa paljon käytetyn raaka-aineen hintaan, minkä vuoksi kaksinkertaista laskentaa 
pidetään sopivampana. Katso myös liitteessä IX olevaa B osaa koskeva tarkistus.

Tarkistus 11

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

Komission teksti Tarkistus

(d a) Olki

Or. en

Perustelu

Kehittyneiden biopolttoaineiden valmistaminen oljesta vaikuttaa varmasti kyseisen,
maataloudessa paljon käytetyn raaka-aineen hintaan, minkä vuoksi kaksinkertaista laskentaa 
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pidetään sopivampana. Katso myös liitteessä IX olevaa A osaa koskeva tarkistus.


