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Tarkistus 38
Laurence J.A.J. Stassen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian käytön edistämisestä sekä 
direktiivien 2001/77/EY ja 2003/30/EY 
muuttamisesta ja myöhemmästä 
kumoamisesta annetun direktiivin 
2009/28/EY 3 artiklan 4 kohdan mukaan 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian osuus kaikissa liikennemuodoissa 
on vuonna 2020 vähintään 10 prosenttia 
liikenteen energian loppukulutuksesta. 
Biopolttoaineiden sekoittaminen 
polttoaineisiin on yksi jäsenvaltioiden 
käytettävissä olevista keinoista, jonka 
avulla tämä tavoite voidaan saavuttaa, ja 
sen odotetaan olevan pääasiallinen keino.

(1) Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian käytön edistämisestä sekä 
direktiivien 2001/77/EY ja 2003/30/EY 
muuttamisesta ja myöhemmästä 
kumoamisesta annetun direktiivin 
2009/28/EY 3 artiklan 4 kohdan mukaan 
jäsenvaltiot voivat varmistaa, että 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian osuus kaikissa liikennemuodoissa 
on vuonna 2020 vähintään 10 prosenttia 
liikenteen energian loppukulutuksesta. 
Biopolttoaineiden sekoittaminen 
polttoaineisiin on yksi jäsenvaltioiden 
käytettävissä olevista keinoista, jonka 
avulla tämä tavoite voidaan saavuttaa, ja 
sen odotetaan olevan pääasiallinen keino.

Or. nl

Tarkistus 39
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian käytön edistämisestä sekä 
direktiivien 2001/77/EY ja 2003/30/EY 
muuttamisesta ja myöhemmästä 
kumoamisesta annetun direktiivin 
2009/28/EY 3 artiklan 4 kohdan mukaan 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 

(1) Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian käytön edistämisestä sekä 
direktiivien 2001/77/EY ja 2003/30/EY 
muuttamisesta ja myöhemmästä 
kumoamisesta annetun direktiivin 
2009/28/EY 3 artiklan 4 kohdan mukaan 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
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energian osuus kaikissa liikennemuodoissa 
on vuonna 2020 vähintään 10 prosenttia 
liikenteen energian loppukulutuksesta. 
Biopolttoaineiden sekoittaminen 
polttoaineisiin on yksi jäsenvaltioiden 
käytettävissä olevista keinoista, jonka 
avulla tämä tavoite voidaan saavuttaa, ja 
sen odotetaan olevan pääasiallinen keino.

energian osuus kaikissa liikennemuodoissa 
on vuonna 2020 vähintään 10 prosenttia 
liikenteen energian loppukulutuksesta. 
Energiankulutuksen vähentäminen on 
liikenteen alalla välttämätöntä, koska 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian pakollista prosentuaalista 
tavoitetta on luultavasti yhä vaikeampi 
saavuttaa kestävällä tavalla, jos energian 
kokonaiskysyntä liikenteessä jatkaa 
kasvuaan. Uusiutuvista energialähteistä, 
kuten sellaisten biopolttoaineiden 
sekoittamisesta, joiden epäsuorasta 
maankäytön muutoksesta aiheutuviksi 
päästöiksi katsotaan nolla tai se on 
vähäinen, saatavan sähkön käyttö kuuluu 
muihin jäsenvaltioille mahdollisiin 
keinoihin tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi.

Or. en

Perustelu

Nykyisessä uusiutuvia energialähteitä koskevassa direktiivissä korostetaan jo tarvetta 
vähentää liikennealan kokonaiskulutusta ja lisätä alan energiatehokkuutta liikennealan 
10 prosentin tavoitteen saavuttamiseksi. Tarkistuksessa toistetaan tämä ja lisätään, että on 
tärkeää kehittää uusiutuvaa sähköä sekä kehittyneitä biopolttoaineita, jotta unioni ja 
jäsenvaltiot voivat saavuttaa liikennealan tavoitteen kestävällä tavalla.

Tarkistus 40
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian käytön edistämisestä sekä 
direktiivien 2001/77/EY ja 2003/30/EY 
muuttamisesta ja myöhemmästä 
kumoamisesta annetun 
direktiivin 2009/28/EY 3 artiklan 4 kohdan 
mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 

(1) Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian käytön edistämisestä sekä 
direktiivien 2001/77/EY ja 2003/30/EY 
muuttamisesta ja myöhemmästä 
kumoamisesta annetun 
direktiivin 2009/28/EY 3 artiklan 4 kohdan 
mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
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energian osuus kaikissa liikennemuodoissa 
on vuonna 2020 vähintään 10 prosenttia 
liikenteen energian loppukulutuksesta. 
Biopolttoaineiden sekoittaminen 
polttoaineisiin on yksi jäsenvaltioiden 
käytettävissä olevista keinoista, jonka 
avulla tämä tavoite voidaan saavuttaa, ja 
sen odotetaan olevan pääasiallinen keino.

energian osuus kaikissa liikennemuodoissa 
on vuonna 2020 vähintään 10 prosenttia 
liikenteen energian loppukulutuksesta. 
Biopolttoaineiden sekoittaminen 
polttoaineisiin on yksi jäsenvaltioiden 
käytettävissä olevista keinoista, jonka 
avulla tämä tavoite voidaan saavuttaa, ja 
sen odotetaan olevan pääasiallinen keino. 
Arvioiden mukaan unionin 
polttoainemarkkinat ovat jatkossakin 
erittäin riippuvaisia dieselpolttoaineiden 
saatavuudesta, mikä on unionin 
markkinoille ominaista; ongelman 
ratkaisemiseksi Euroopan unionissa olisi 
rohkaistava kehittyneen biodieselin 
tuotantoa.

Or. fr

Perustelu

Unionin politiikassa, jossa kannustetaan biopolttoaineiden sekoittamista polttoaineisiin, ja 
sen tavoitteissa on otettava huomioon unionin polttoainemarkkinoiden ominaispiirteet ja 
niiden merkittävä dieselpolttoaineiden tarve. Jalostamoilla on vaikeuksia mukautua dieselin 
kysynnän kasvamiseen ja tarjonta on unionissa rakenteellisesti riittämätöntä. Kehittyneen 
biodieselin avulla voidaan siis vähentää tuontia ja vahvistaa huoltovarmuutta Euroopan 
unionissa.

Tarkistus 41
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Kun otetaan huomioon 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 
koskevat unionin tavoitteet ja tieliikenteen 
polttoaineiden merkittävä vaikutus näihin 
päästöihin, bensiinin ja 
dieselpolttoaineiden laadusta ja neuvoston 
direktiivin 93/12/ETY muuttamisesta 
annetun direktiivin 98/70/EY 7 a artiklan 2 
kohdassa edellytetään, että polttoaineiden 

(2) Kun otetaan huomioon 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 
koskevat unionin tavoitteet ja tieliikenteen 
polttoaineiden merkittävä vaikutus näihin 
päästöihin, bensiinin ja 
dieselpolttoaineiden laadusta ja neuvoston 
direktiivin 93/12/ETY muuttamisesta 
annetun direktiivin 98/70/EY 7 a artiklan 2 
kohdassa edellytetään, että polttoaineiden 
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toimittajat vähentävät unionissa 
maantieajoneuvoissa, liikkuvissa 
työkoneissa, maatalous- ja 
metsätraktoreissa sekä huvialuksissa, kun 
ne eivät ole merellä, käytettyjen 
polttoaineiden energiayksikköä kohti 
laskettuja elinkaarenaikaisia 
kasvihuonekaasupäästöjä 
(”kasvihuonekaasuintensiteettiä”) 
vähintään 6 prosenttia 31 päivään 
joulukuuta 2020 mennessä. 
Biopolttoaineiden sekoittaminen 
polttoaineisiin on yksi fossiilisten 
polttoaineiden toimittajien käytettävissä 
olevista keinoista, jonka avulla 
toimitettujen polttoaineiden 
kasvihuonekaasuintensiteettiä voidaan 
vähentää.

toimittajat vähentävät unionissa 
maantieajoneuvoissa, liikkuvissa 
työkoneissa, maatalous- ja 
metsätraktoreissa sekä huvialuksissa, kun 
ne eivät ole merellä, käytettyjen 
polttoaineiden energiayksikköä kohti 
laskettuja elinkaarenaikaisia 
kasvihuonekaasupäästöjä 
(”kasvihuonekaasuintensiteettiä”) 
vähintään 6 prosenttia 31 päivään 
joulukuuta 2020 mennessä. Sellaisten
biopolttoaineiden, joiden 
kasvihuonekaasupäästöiksi katsotaan 
nolla tai se on vähäinen, ja muista 
jätekaasuista, jotka eivät ole ohjailtavissa, 
saatavien polttoaineiden sekoittaminen 
polttoaineisiin on yksi fossiilisten 
polttoaineiden toimittajien käytettävissä 
olevista keinoista, jonka avulla 
toimitettujen polttoaineiden 
kasvihuonekaasuintensiteettiä voidaan 
vähentää. Näiden kehittyneiden liikenteen 
polttoaineiden investointivarmuuden 
takaamiseksi toimittajien on 
varmistettava, että kaikkien polttoaineiden 
epäsuorat vaikutukset otetaan 
asianmukaisesti huomioon ja että kaikki 
merkittävät päästölähteet, myös 
biopolttoaineiden epäsuorat päästöt, 
sisällytetään.

Or. en

Tarkistus 42
Laurence J.A.J. Stassen

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 

Poistetaan.
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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.

Or. nl

Tarkistus 43
Marita Ulvskog

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 

(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 
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tuotetaan pääasiassa olemassa olevalla 
maatalousmaalla kasvatetuista 
viljelykasveista.

tuotetaan pääasiassa olemassa olevalla 
maatalousmaalla kasvatetuista 
viljelykasveista.

Viljelykasvien elinkaaren vertailu 
osoittaa, että sokerikasveilla ja 
tärkkelyskasveilla päästöarvot ovat paljon 
matalammat kuin öljykasveilla. 
Ympäristöllisten etujen maksimoimiseksi 
on keskityttävä sellaisten 
biopolttoaineiden ja sellaisen tuotannon 
rajoittamiseen, joilla on eniten kielteisiä 
vaikutuksia. Siksi on tärkeää toteuttaa 
toimia epäsuoran maankäytön muutoksen 
torjumiseksi etenkin öljykasvien osalta.

Or. sv

Tarkistus 44
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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 

(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.
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pääasiassa olemassa olevalla 
maatalousmaalla kasvatetuista 
viljelykasveista.

Or. en

Tarkistus 45
Gaston Franco, Françoise Grossetête

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 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 
metsä- tai maatalousmaalla kasvatetuista 
viljelykasveista.

Or. fr

Tarkistus 46
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(4 a) Liikennepolttoaineiden päästöjen 
vähentämiseksi Yhdysvalloissa on 
liittovaltion tasolla ja Kaliforniassa jo 
otettu käyttöön vähähiilistä polttoainetta 
koskevia standardeja, muun muassa 
Yhdysvaltain liittovaltion uusiutuvia 
polttoaineita koskeva standardi (US-
RFS2) ja Kalifornian vähähiilistä 
polttoainetta koskeva standardi (CA-
LCFS). Molempiin on sisällytetty 
epäsuorasta maankäytön muutoksesta 
aiheutuvat päästöt. Tämän vuoksi niin 
US-RFS2 kuin CA-LCFS -standardeissa 
odotetaan tärkkelysperäisen etanolin 
tulevan määräävään asemaan ohjelman 
täytäntöönpanon varhaisessa vaiheessa, 
kun taas kehittyneet biopolttoaineet 
valtaavat suuremman osuuden 
myöhemmin. Nestekaasun ja maakaasun 
sekä vedyn ja fossiilisista polttoaineista 
saatavan sähkön kaltaiset polttoaineet 
tarjoavat myös mahdollisuuden 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseen dieseliin ja bensiiniin 
verrattuna, joten ne voivat osaltaan 
edistää Kalifornian LCSF-standardin ja 
EU:n polttoaineen laatua koskevan 
direktiivin mukaisten tavoitteiden 
saavuttamista. Asiantuntijaryhmien 
perustaminen sekä Kaliforniassa 
käynnistetty sidosryhmien osallistuminen 
on toteutettu viimeisimpään tieteelliseen 
näyttöön perustuvien epäsuorasta 
maankäytön muutoksesta aiheutuvia 
päästöjä koskevien tekijöiden 
tarkistamiseksi ja tarkistettujen arvojen 
julkistamiseksi, joita voidaan sitten 
käyttää velvoitteiden 
täyttämistarkoituksessa.

Or. en

Perustelu

Epäsuorasta maankäytön muutoksesta aiheutuvia päästöjä koskevan tekijän huomioon 
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ottaminen on joissakin valtioissa tai maailman keskeisillä talousalueilla, kuten Kaliforniassa, 
vakiintunut menettelytapa.

Tarkistus 47
Britta Thomsen, Josefa Andrés Barea

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Direktiivin 2009/28/EY 19 artiklan 
7 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. en

Tarkistus 48
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 b) Direktiivin 2009/28/EY 19 artiklan 
7 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. en
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Tarkistus 49
Ivo Belet

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Tämän lisäksi on pidettävä mielessä, 
että biopolttoaineiden tuotanto 
viljelykasveista EU:ssa edistää 
kasviproteiinien vajauksen vähentymistä 
EU:ssa.

Or. nl

Tarkistus 50
Angelika Niebler

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 

Poistetaan.
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öljykasvit, viljakasvit, sokerikasvit ja muut 
tärkkelystä sisältävät viljelykasvit.

Or. de

Perustelu

Komissio myöntää, että toistaiseksi ei ole riittävää tieteellistä tietoa maankäytön muutoksesta 
ja sen epäsuorista vaikutuksista. Siksi on ennenaikaista spekuloida biopolttoaineiden 
vaikutuksilla.

Tarkistus 51
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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 
tärkkelystä sisältävät viljelykasvit.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 52
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 
tärkkelystä sisältävät viljelykasvit.

(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 maalla tuotetuille biopolttoaineille on 
myönnetty suuri määrä julkista tukea 
(10 miljardia euroa vuodessa), joten
vuonna 2020 lähes koko 
biopolttoainetuotannon odotetaan olevan 
peräisin sellaisella maalla kasvatetuista 
viljelykasveista, jota voitaisiin käyttää 
elintarvike- ja rehumarkkinoiden kysynnän 
tyydyttämiseen. 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. en

Tarkistus 53
Giles Chichester
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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 
tärkkelystä sisältävät viljelykasvit.

(5) Kun otetaan huomioon jäsenvaltioiden 
toimittamat biopolttoaineiden 
kysyntäennusteet ja arviot epäsuorasta 
maankäytön muutoksesta aiheutuvista 
päästöistä eri biopolttoaineiden raaka-
aineilla, vaarana on, että epäsuoraan 
maankäytön muutokseen liittyvät 
kasvihuonekaasupäästöt voivat olla
merkittäviä ja voivat näin 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.

Or. en

Tarkistus 54
Jens Rohde

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 

(5) Kun otetaan huomioon jäsenvaltioiden 
toimittamat biopolttoaineiden 
kysyntäennusteet ja arviot epäsuorasta 
maankäytön muutoksesta aiheutuvista 
päästöistä eri biopolttoaineiden raaka-
aineilla, vaarana on, että epäsuoraan 
maankäytön muutokseen liittyvät 
kasvihuonekaasupäästöt voivat olla
merkittäviä. Tällaisten päästöjen 
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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 
tärkkelystä sisältävät viljelykasvit.

vähentämiseksi on asianmukaista erottaa 
toisistaan eri viljelykasvit sekä toteuttaa 
erottelu alueittain. 

Or. en

Perustelu

Indirect land-use change emissions are a side-effect of all kinds of land use change and can 
hereby also be an effect of biofuels production. It is an issue that needs to be tackled in a way 
that does not penalise the biofuels with a low emission and provides an incentive for the 
production of biofuels that offer the largest greenhouse gas savings. However, there is great 
scientific disagreement and uncertainities of the current indirect land-use change 
calculations. Further development, consolidation and peer-reviewing of the models used to 
calculate the emissions resulting from indirect land-use change are necessary and the results 
must be differentiated by crop and region.

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

Tarkistus 55
Gaston Franco, Françoise Grossetête

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 

(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 
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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 
tärkkelystä sisältävät viljelykasvit.

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 
tärkkelystä sisältävät viljelykasvit. Riskin 
torjumiseksi keskipitkällä ja pitkällä 
aikavälillä on syytä kannusta tutkimusta 
ja kehitystä kehittyneiden 
biopolttoaineiden uusilla tuotantoaloilla. 
Kehittyneet biopolttoaineet eivät kilpaile 
ravintona käytettävien viljelykasvien, 
kuten lignoselluloosan jäämien kanssa; 
ne ovat yksi harvoista biomassoista, jotka 
uusiutuvat jatkuvasti jäsenvaltioissa.

Or. fr

Perustelu

Eri viljelykasvien ryhmien erotteleminen toisistaan ei ole itsetarkoitus vaan keino. On siis 
syytä muistuttaa, että tämän keinon avulla on kannustettava EU:ssa toteutettavia tutkimus- ja 
kehitystoimia sellaisen uuden tekniikan alalla, joka ei kilpaile ravintona käytettävien 
viljelykasvien kanssa. Lignoselluloosan jäämät muodostavat lupaavimman tutkimus- ja 
kehitysalan ja edistävät unionin bioteknologian alan innovaatioita mahdollistaen kehittyneen 
biodieselin tuotannon.

Tarkistus 56
Antonio Cancian, Elisabetta Gardini

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-

(5) Kun otetaan huomioon jäsenvaltioiden 
toimittamat biopolttoaineiden 
kysyntäennusteet ja arviot epäsuorasta 
maankäytön muutoksesta aiheutuvista 
päästöistä eri biopolttoaineiden raaka-
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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 
tärkkelystä sisältävät viljelykasvit.

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 
tärkkelystä sisältävät viljelykasvit. Tähän 
on lisättävä kielteiset vaikutukset, jotka 
voivat aiheutua ruoan hinnalle ja 
elintarvikkeiden toimitusvarmuudelle.

Or. it

Tarkistus 57
Alejo Vidal-Quadras

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 

(6) Liikennesektorilla tullaan 
todennäköisesti tarvitsemaan nestemäisiä 
uusiutuvia polttoaineita, jotta sektori voi 
vähentää kasvihuonekaasupäästöjään. 
Kehittyneet biopolttoaineet, kuten jätteistä, 
jäämistä, levistä ja biologisesta 
hajottamisesta bakteerien avulla 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 
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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.

kaupallisesti saatavilla suurina määrinä. 
Kehittyneille biopolttoaineille olisi 
tarjottava lisäkannustimia kasvattamalla 
niiden painotusta perinteisiin 
biopolttoaineisiin verrattuna, kun 
arvioidaan direktiivissä 2009/28/EY 
liikenteelle asetetun 10 prosentin tavoitteen 
saavuttamista. Yhä kunnianhimoisempien 
pakollisten tavoitteiden asettaminen 
asteittain kehittyneille biopolttoaineille on 
selkeä merkki niiden tukemisesta unionin 
tasolla. Tässä yhteydessä vuoden 2020 
jälkeisessä uusiutuvaa energiaa koskevassa 
toimintakehyksessä olisi erityisesti tuettava 
kehittyneitä biopolttoaineita, joiden 
arvioidut vaikutukset epäsuoraan 
maankäytön muutokseen ovat alhaiset ja 
joiden kokonaiskasvihuonekaasusäästöt 
ovat korkeat.

Or. en

Tarkistus 58
Britta Thomsen, Josefa Andrés Barea

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 

(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.
Kehittyneille biopolttoaineille olisi 
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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.

tarjottava lisäkannustimia ottamalla 
käyttöön niitä koskeva pakollinen tavoite 
direktiivissä 2009/28/EY liikenteelle 
asetetun 10 prosentin tavoitteen puitteissa. 
Jotta voitaisiin välttää markkinoiden 
vääristymistä ja kehittyneiden 
biopolttoaineiden tuotantoon liittyviä 
petoksia, myös viimeksi mainittujen olisi 
kuitenkin täytettävä asiaankuuluvat 
kestävyyskriteerit kuten perinteisten 
biopolttoaineidenkin. Lisäksi 
energiajärjestelmässä, jossa 
sähkökäyttöiset ajoneuvot käyttävät 
uusiutuvaa energiaa, liikenne voi olla 
hiilidioksidivapaata. Direktiivin 
2009/28/EY 3 artiklan 4 kohdan 
c alakohdassa sähkökäyttöisten 
ajoneuvojen kulutuksen katsotaan olevan 
2,5-kertainen. Sähkökäyttöisten 
ajoneuvojen olisi säilytettävä suhteellinen 
etunsa ja niille olisi tarjottava 
lisäkannustimia kasvattamalla 
sähkökäyttöisten ajoneuvojen painotusta 
perinteisiin ja kehittyneisiin
biopolttoaineisiin verrattuna, kun 
arvioidaan direktiivissä 2009/28/EY 
liikenteelle asetetun 10 prosentin tavoitteen 
saavuttamista. Tässä yhteydessä vuoden 
2020 jälkeisessä uusiutuvaa energiaa 
koskevassa toimintakehyksessä olisi 
erityisesti tuettava sähkökäyttöisiä 
ajoneuvoja ja kehittyneitä biopolttoaineita, 
joiden arvioidut vaikutukset epäsuoraan 
maankäytön muutokseen ovat alhaiset ja 
joiden kokonaiskasvihuonekaasusäästöt 
ovat korkeat.

Or. en

Tarkistus 59
Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale



AM\933726FI.doc 21/192 PE510.481v01-00

FI

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.
Perinteiset biopolttoaineet, kuten jätteistä 
tuotetut biopolttoaineet, tuottavat suuria 
kasvihuonekaasusäästöjä ja niihin liittyy 
alhainen epäsuorien maankäytön 
muutosten riski; ne eivät myöskään kilpaile 
suoraan elintarvike- ja rehumarkkinoiden 
käyttämästä maatalousmaasta. Tällaisten 
kehittyneiden biopolttoaineiden tuotantoa 
esimerkiksi selluloosapitoisista raaka-
aineista ja levistä olisi edistettävä, sillä ne 
tarjoavat myös mahdollisuuden suuriin 
kasvihuonekaasusäästöihin ja riski siitä, 
että ne aiheuttavat epäsuoria maankäytön 
muutoksia, on vähäinen. Kehittyneille 
biopolttoaineille olisi tarjottava 
lisäkannustimia asettamalla niille 
direktiivissä 2009/28/EY erillinen 
liikennealaa koskeva, vähintään 2 
prosentin tavoite. Tässä yhteydessä vuoden 
2020 jälkeisessä uusiutuvaa energiaa 
koskevassa toimintakehyksessä olisi 
tuettava kehittyneitä biopolttoaineita. 
Markkinavääristymien ja petosten 
kannustimien välttämiseksi kehittyneiden 
biopolttoaineiden olisi täytettävä samat 
kestävyyskriteerit kuin kaikkien muiden 
biopolttoaineiden.

Or. de

Perustelu

Kaksinkertaisen huomioon ottamisen väline ei johda odotettuun teknisesti kehittyneiden 
biopolttoaineiden tuotannon ja kulutuksen kasvuun. Näille polttoaineille asetettava sitova 2 
prosentin tavoite antaa markkinoille selvän ohjeen ja kannustimia käyttää teknisesti 
kehittyneitä biopolttoaineita. Yhtäläisten mahdollisuuksien luomiseksi perinteisiin 
biopolttoaineisiin verrattuna sekä markkinavääristymien vähentämiseksi on myös 
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kehittyneiden biopolttoaineiden täytettävä kestävyyskriteerit.

Tarkistus 60
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 
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 joidenkin 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. 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.
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Tarkistus 61
Edit Herczog

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. Jäte pitää 
hyödyntää raaka-aineena täysimittaisesti, 
minkä vuoksi on annettava jäteperäisten 
raaka-aineiden lisätukea ja on tutkittava 
muiden jätteiden mukaanottamista sekä 
uusien teknologioiden käyttämistä. On 
asianmukaista edistää tällaisten 
kehittyneiden biopolttoaineiden suurempaa 
tuotantoa, jos se edesauttaa vuoden 2020 
tavoitteiden toteutumista, eikä johda EU:n 
jäsenvaltioiden vielä suurempaan 
alttiuteen ulkomaisten energialähteiden ja 
raaka-aineiden osalta;
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Or. hu

Tarkistus 62
Giles Chichester

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. 
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 kehittyneitä biopolttoaineita, 
joiden arvioidut vaikutukset epäsuoraan 
maankäytön muutokseen ovat alhaiset ja 
joiden kokonaiskasvihuonekaasusäästöt 
ovat korkeat.
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Tarkistus 63
Maria Da Graça Carvalho

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 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. Kehittyneisiin 
biopolttoaineisiin on kuitenkin 
sovellettava asianmukaisia 
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kestävyyskriteerejä ja 
jäljitettävyysvaatimuksia, kuten 
perinteisiinkin biopolttoaineisiin.

Or. en

Tarkistus 64
Antonio Cancian, Elisabetta Gardini

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 

(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 tutkimuksia ja 
perusteellista tutkimustyötä, joilla 
varmistetaan tällaisten kehittyneiden 
biopolttoaineiden suuremmasta 
tuotannosta mahdollisesti saatavat 
hyödylliset vaikutukset, 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 
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joiden kokonaiskasvihuonekaasusäästöt 
ovat korkeat.

toimintakehyksessä olisi tuettava 
ainoastaan kehittyneitä biopolttoaineita, 
joiden arvioidut vaikutukset epäsuoraan 
maankäytön muutokseen ovat alhaiset ja 
joiden kokonaiskasvihuonekaasusäästöt 
ovat korkeat.

Or. it

Tarkistus 65
Gaston Franco

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 

(6) Liikennesektorilla tullaan 
todennäköisesti tarvitsemaan nestemäisiä 
uusiutuvia polttoaineita, jotta sektori voi 
vähentää kasvihuonekaasupäästöjään. 
Kehittyneet biopolttoaineet, kuten jätteistä, 
jäämistä 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 on syytä 
rajoittaa tasoa, jolla ravintona 
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olisi tuettava ainoastaan kehittyneitä 
biopolttoaineita, joiden arvioidut 
vaikutukset epäsuoraan maankäytön 
muutokseen ovat alhaiset ja joiden 
kokonaiskasvihuonekaasusäästöt ovat 
korkeat.

käytettävistä maataloustuotteista 
tuotettuja biopolttoaineita sekoitetaan 
polttoaineisiin, viiteen prosenttiin 
vuoteen 2020 mennessä; ne voidaan ottaa 
huomioon tavoitteessa, jonka mukaan 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian osuus kaikissa 
liikennemuodoissa on 10 prosenttia 
liikenteen energian loppukulutuksesta.
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. Unionin biopolttoaineita 
koskevassa politiikassa kannustetaan 
kaikkia innovoivia maankäytön 
muutoskeinoja tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi.

Or. fr

Perustelu

Tavoitteiden selventämiseksi on hyödyllistä muistuttaa viiden prosentin tavoitteesta, jonka 
Euroopan komissio esitti tässä tarkistusehdotuksessa, ja sijoittaa tavoite vuoteen 2020 
ulottuviin unionin poliittisiin näkymiin. Samoin on hyödyllistä korostaa, että innovointeja 
koskevaa ylärajaa ylläpidetään vielä vuoden 2020 jälkeen, jotta turvataan jo nyt toteutettujen 
investointien näkymät.

Tarkistus 66
Evžen Tošenovský

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 

(6) Liikennesektorilla tullaan 
todennäköisesti tarvitsemaan nestemäisiä 
uusiutuvia polttoaineita, jotta sektori voi 
vähentää kasvihuonekaasupäästöjään. 
Kehittyneet biopolttoaineet, kuten jätteistä, 
mikro-organismeista ja levistä tuotetut 
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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.

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.

Or. en

Tarkistus 67
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Vittorio Prodi

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 

(6) Liikennesektorilla tullaan 
todennäköisesti tarvitsemaan nestemäisiä 
uusiutuvia polttoaineita, jotta sektori voi 
vähentää kasvihuonekaasupäästöjään. 
Kehittyneet biopolttoaineet, kuten jätteistä 
ja levistä tuotetut biopolttoaineet, tuottavat 
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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.

suuria kasvihuonekaasusäästöjä ja niihin 
liittyy olematon epäsuorien maankäytön 
muutosten riski; ne eivät myöskään kilpaile 
suoraan elintarvike- ja rehumarkkinoiden 
käyttämästä maatalousmaasta. Siksi on 
asianmukaista edistää tällaisten 
kehittyneiden biopolttoaineiden suurempaa 
tuotantoa sen jälkeen kun niiden ansiot ja 
todellinen kestävyys on arvioitu 
tieteellisesti, 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 kestävyyskriteerit täyttäviä
kehittyneitä biopolttoaineita, jotka eivät 
kilpaile maasta elintarviketuotannon 
kanssa ja joiden arvioidut vaikutukset 
epäsuoraan maankäytön muutokseen ovat
olemattomat ja joiden 
kokonaiskasvihuonekaasusäästöt ovat 
korkeat.

Or. en

Tarkistus 68
Jens Rohde

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Liikennesektorilla tullaan 
todennäköisesti tarvitsemaan nestemäisiä 

(6) Liikennesektorilla tullaan 
todennäköisesti tarvitsemaan nestemäisiä 
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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.

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. 
Kehittyneille biopolttoaineille olisi 
tarjottava lisäkannustimia asettamalla 
erillinen 2,5 prosentin tavoite direktiivissä 
2009/28/EY liikenteelle. Tässä yhteydessä 
vuoden 2020 jälkeisessä uusiutuvaa 
energiaa koskevassa toimintakehyksessä 
olisi erityisesti tuettava biopolttoaineita, 
joiden arvioidut vaikutukset epäsuoraan 
maankäytön muutokseen ovat alhaiset ja 
joiden kokonaiskasvihuonekaasusäästöt 
ovat korkeat. Jotta voitaisiin välttää 
markkinoiden vääristymistä ja 
kannustimia petoksiin, myös 
kehittyneiden biopolttoaineiden olisi 
kuitenkin täytettävä samat 
kestävyyskriteerit kuin muidenkin 
biopolttoaineiden.

Or. en

Perustelu

Nykyinen kaksinkertaisen huomioimisen väline ei ole tuottanut odotettua kehittyneiden 
biopolttoaineiden tuotannon ja käytön lisääntymistä. Asettamalla kehittyneille 
biopolttoaineille pakollinen 2,5 prosentin tavoite markkinoille annetaan selkeä tavoite ja 
kannustin käyttää kehittyneitä biopolttoaineita, joiden odotettu päästöarvo on matala. 
Tasapuolisten edellytysten luomiseksi perinteisten biopolttoaineiden kanssa sekä 
markkinoiden vääristymisen ja petosten välttämiseksi myös kehittyneiden biopolttoaineiden 
on kuitenkin täytettävä kaikki kestävyyskriteerit.
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Tarkistus 69
Niki Tzavela

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, 
jäämistä, levistä ja biologisesta 
hajottamisesta bakteerien avulla 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.

Or. en
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Perustelu

Biologinen hajottaminen bakteerien avulla on uutta teknologiaa, jossa hyödynnetään 
teollisuusjätteen biologisesti hajotettavissa olevan osuuden merkittävä potentiaali 
kehittyneiden biopolttoaineiden sellaiseen tuotantoon, joka ei aiheuta epäsuorasta 
maankäytön muutoksesta aiheutuvia päästöjä eikä vaikuta elintarvikeketjuun. Kun otetaan 
huomioon epäsuorasta maankäytön muutoksesta aiheutuvia päästöjä koskevan ehdotuksen 
tavoitteet kehittyneiden biopolttoaineiden edistämiseksi, tarkistuksella tuetaan teknologian 
valtavaa potentiaalia ja sen nopeaa hyödyntämistä Euroopassa.

Tarkistus 70
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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 

(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, 
asettamalla 2 prosentin tavoite
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uusiutuvaa energiaa koskevassa 
toimintakehyksessä olisi tuettava 
ainoastaan kehittyneitä biopolttoaineita, 
joiden arvioidut vaikutukset epäsuoraan 
maankäytön muutokseen ovat alhaiset ja 
joiden kokonaiskasvihuonekaasusäästöt 
ovat korkeat.

kehittyneille biopolttoaineille.

Or. en

Tarkistus 71
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Vaikka jätteistä ja jäämistä 
tuotetuilla biopolttoaineilla ja bionesteillä 
saadaan mahdollisesti aikaan suuria 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiä 
samalla kun niiden kielteiset ympäristöä 
koskevat, sosiaaliset ja taloudelliset 
vaikutukset ovat vähäisiä, on 
asianmukaista arvioida tarkemmin niiden 
saatavuutta, etuja ja riskejä muun muassa 
vuoden 2020 jälkeen laadittavan 
politiikan pohjaksi. Samalla tarvitaan 
lisätietoja sekä perinteisten että 
kehittyneiden biopolttoaineiden hyödyistä 
energiavarmuuden kannalta, erityisesti 
siltä osin kuin niiden tuotannossa 
käytetään suoraan tai välillisesti fossiilisia 
polttoaineita. Komissiolle olisi annettava 
valtuudet laatia kertomus ja tarvittaessa 
esittää Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle tätä koskevia ehdotuksia. 
Kertomuksessa on otettava huomioon 
ympäristöä koskevat ja sosioekonomiset 
vaihtoehtokustannukset sille, että raaka-
aineita käytetään muuhun kuin 
biopolttoaineiden ja bionesteiden 
tuotantoon, jotta varmistetaan, että 
kertomuksessa esitetään kaikki myönteiset 
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ja kielteiset vaikutukset.

Or. en

Tarkistus 72
Catherine Trautmann

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Euroopan komission olisi otettava 
huomioon, että liitteen IX mukaisesti 
määritettyjen kertoimien arvoa ei ole 
mukautettu kaikkiin tuotteisiin ja että 
asiaa on tarkasteltava lähemmin kaiken 
oikeudellisen epävarmuuden estämiseksi.

Or. fr

Tarkistus 73
Ivo Belet

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Kehittyneiden biopolttoaineiden on 
täytettävä markkinoiden vääristymisen ja 
petoksien välttämiseksi muita 
biopolttoaineita vastaavat 
kestävyysvaatimukset.

Or. nl

Tarkistus 74
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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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.

Or. en

Tarkistus 75
Gaston Franco, Françoise Grossetête

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 

(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 
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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.

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. Lignoselluloosan 
jäämät ovat yksi harvoista biomassoista, 
jotka uusiutuvat jatkuvasti unionissa. 
Lignoselluloosasta tuotettua 
biopolttoainetta koskevan alatavoitteen 
käyttöönotto takaa sijoittajille 
näkyvyyden, jota biopolttoaineen 
potentiaalin esille tuominen edellyttää.

Or. fr

Perustelu

On syytä ottaa käyttöön lignoselluloosasta tuotettua biopolttoainetta koskeva alatavoite, jotta 
vastataan kaksinkertaiseen haasteeseen, jossa on kyse yhtäältä jäsenvaltioiden 
energiavarmuuden parantamisesta siten, että vähennetään osaltaan dieselöljyn tuontia 
tuottamalla kehittyneitä biopolttoaineita, ja toisaalta siitä, että kannustetaan investoimista 
sellaisen biomassan hyödyntämiseen, joka on yksi harvoista potentiaalisista biomassoista 
unionissa.

Tarkistus 76
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Vittorio Prodi

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 

(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 
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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.

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, joissa käytetään 
jätemateriaalia energiatarkoituksiin 
ainoastaan jätehierarkian mukaisesti, 
jotka eivät kilpaile käytetystä maasta ja 
vedestä vaan oikeutta maahan ja ruokaan 
suojellaan ja jotka eivät vähennä 
maaperän orgaanista ainesta siten, että 
paikalliseen ekosysteemiin kohdistuisi 
kielteinen ympäristövaikutus.

Or. en

Tarkistus 77
Antonio Cancian, Elisabetta Gardini

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 tai joilla ei aiheuta 
paikallisia ekosysteemejä heikentävää 
ympäristövaikutusta 
elintarviketuotantoalan viljelyyn 
käytettävän maan ja veden määrän 
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vähentämisen vuoksi.

Or. it

Tarkistus 78
Britta Thomsen, Josefa Andrés Barea, Judith A. Merkies

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 ja joissa 
jätemateriaalia käytetään 
energiatarkoituksiin ainoastaan 
jätehierarkian mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 79
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Biomassaresurssien käyttöön liittyy 
merkittäviä vaihtoehtokustannuksia, jotka 
liittyvät ekosysteemipalvelujen 



PE510.481v01-00 40/192 AM\933726FI.doc

FI

vähentymiseen tai menetykseen. 
Jäsenvaltioiden olisi pidättäydyttävä 
tukemasta tai sallimasta raaka-aineiden 
energiakäyttöä silloin, kun niiden 
nykyisen käytön muutoksella olisi 
kielteinen vaikutus luonnon 
monimuotoisuuteen, maaperään tai 
hiilitaseeseen kokonaisuudessaan. 
Politiikassa olisi myös varmistettava 
biomassan ketjutettu käyttö, jolla 
turvataan se, että resursseja ei siirretä 
suuren sosiaalisen lisäarvon sovelluksista 
vähäarvoiseen energiakäyttöön.

Or. en

Perustelu

Monissa nykyisissä käytöissä puu säilyy ympäristön kiinteänä osatekijänä, esimerkiksi 
kuitulevynä, ja raaka-aineiden siirtäminen tällaisesta käytöstä energiantuotantoon toisi 
mukanaan kielteisen vaikutusmahdollisuuden hiilitaseeseen. Lignoselluloosasta tuotettujen 
raaka-aineiden käytön edistämistä on tuettava takein, jotta esimerkiksi 
puunjalostusteollisuudelta ei viedä raaka-ainetta, mistä seuraisi korkealaatuisemman puun 
kysyntä, joka puolestaan vaikuttaisi muihin teollisuudenaloihin tai painostaisi lisäämään 
hakkuita.

Tarkistus 80
Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Uusissa laitoksissa tuotettujen 
biopolttoaineiden ja bionesteiden 
kasvihuonekaasusäästöjen 
vähimmäiskynnystä olisi korotettava 
1 päivästä heinäkuuta 2014 alkaen, jotta 
voidaan parantaa niiden yleistä 
kasvihuonekaasutasetta sekä ehkäistä
lisäinvestointeja laitoksiin, joiden 
kasvihuonekaasusäästöihin liittyvä 
suorituskyky on alhainen. Korotuksen
yhteydessä turvataan biopolttoaineiden ja 
bionesteiden tuotantokapasiteettiin tehdyt 

(8) Uusissa laitoksissa tuotettujen 
biopolttoaineiden ja bionesteiden 
kasvihuonekaasusäästöjen 
vähimmäiskynnystä olisi korotettava 
1 päivästä heinäkuuta 2014 alkaen, jotta 
voidaan parantaa niiden yleistä 
kasvihuonekaasutasetta sekä kannustaa 
lisäinvestointeja laitoksiin, joiden 
kasvihuonekaasusäästöihin liittyvä 
suorituskyky on parempi. 50 prosentin 
suuruisen vähimmäiskynnyksen
yhteydessä turvataan biopolttoaineiden ja 
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investoinnit direktiivin 2009/28/EY 
19 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan 
mukaisesti.

bionesteiden tuotantokapasiteettiin tehdyt 
investoinnit direktiivin 2009/28/EY 
19 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan 
mukaisesti.

Or. fr

Perustelu

Asettamalla vähimmäiskynnys 50 prosenttiin on kannustettava tutkimusta ja investointia 
kehittyneitä biopolttoaineita koskevilla innovoivilla tuotantoaloilla ja tuettava teollistumiseen 
liittyvää potentiaalia. 50 prosentin vähimmäiskynnyksen, joka vastaa korkeinta tasoa, joka 
toiminnassa olevien laitoksien on saavutettava ennen 1. heinäkuuta 2014, avulla 
mahdollistetaan yhtäläinen kohtelu, jotta kannustetaan toimijoita ottamaan riski ja 
investoimaan kehittyneitä biopolttoaineita tuottaviin uusiin laitoksiin.

Tarkistus 81
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Uusissa laitoksissa tuotettujen 
biopolttoaineiden ja bionesteiden 
kasvihuonekaasusäästöjen 
vähimmäiskynnystä olisi korotettava 1 
päivästä heinäkuuta 2014 alkaen, jotta 
voidaan parantaa niiden yleistä 
kasvihuonekaasutasetta sekä ehkäistä 
lisäinvestointeja laitoksiin, joiden 
kasvihuonekaasusäästöihin liittyvä 
suorituskyky on alhainen. Korotuksen
yhteydessä turvataan biopolttoaineiden ja 
bionesteiden tuotantokapasiteettiin tehdyt 
investoinnit direktiivin 2009/28/EY 
19 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan 
mukaisesti.

(8) Laitoksissa tuotettujen 
biopolttoaineiden ja bionesteiden 
kasvihuonekaasujen kokonaispäästöjä
olisi asteittain vähennettävä, jotta voidaan 
parantaa niiden yleistä 
kasvihuonekaasutasetta sekä ehkäistä 
lisäinvestointeja laitoksiin, joiden 
kasvihuonekaasusäästöihin liittyvä 
suorituskyky on alhainen. Vähennyksen
yhteydessä turvataan biopolttoaineiden ja 
bionesteiden tuotantokapasiteettiin tehdyt 
investoinnit direktiivin 2009/28/EY 
19 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan 
mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 82
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Uusissa laitoksissa tuotettujen 
biopolttoaineiden ja bionesteiden 
kasvihuonekaasusäästöjen 
vähimmäiskynnystä olisi korotettava 1 
päivästä heinäkuuta 2014 alkaen, jotta 
voidaan parantaa niiden yleistä 
kasvihuonekaasutasetta sekä ehkäistä 
lisäinvestointeja laitoksiin, joiden 
kasvihuonekaasusäästöihin liittyvä 
suorituskyky on alhainen. Korotuksen 
yhteydessä turvataan biopolttoaineiden ja 
bionesteiden tuotantokapasiteettiin tehdyt 
investoinnit direktiivin 2009/28/EY 
19 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan 
mukaisesti.

(8) Kaikissa toiminnassa olevissa 
laitoksissa tuotettujen biopolttoaineiden ja 
bionesteiden kasvihuonekaasusäästöjen 
vähimmäiskynnystä olisi korotettava 1 
päivästä heinäkuuta 2014 alkaen, jotta 
voidaan parantaa niiden yleistä 
kasvihuonekaasutasetta sekä ehkäistä 
lisäinvestointeja laitoksiin, joiden 
kasvihuonekaasusäästöihin liittyvä 
suorituskyky on alhainen. Korotuksen 
yhteydessä turvataan biopolttoaineiden ja 
bionesteiden tuotantokapasiteettiin tehdyt 
investoinnit direktiivin 2009/28/EY 
19 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 83
Angelika Niebler

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, 

Poistetaan.
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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.

Or. de

Perustelu

Rajoittamalla perinteisten biopolttoaineiden käyttöä ei valmistella siirtymistä kehittyneisiin 
biopolttoaineisiin. Tärkeämpää on asianmukainen tutkimus- ja kehittämistoiminta, jotta 
varmistetaan kehittyneiden biopolttoaineiden tehokas ja kustannukset kattava edistäminen. 
Kehittyneisiin biopolttoaineisiin siirtymisen kannalta on ratkaisevaa luoda kannustimia 
nykyisten biopolttolaitosten muuntamiseksi sen sijaan, että ne suljetaan. 

Tarkistus 84
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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 

Poistetaan.
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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.

Or. en

Tarkistus 85
Giles Chichester

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 

(9) Jotta voidaan valmistautua siirtymiseen 
kehittyneisiin biopolttoaineisiin ja 
minimoida epäsuoraan maankäytön 
muutokseen liittyvät kokonaisvaikutukset 
vuoteen 2020 ulottuvana ajanjaksona, on 
asianmukaista asettaa kehittyneille 
biopolttoaineille pakolliset tavoitteet 
sellaisella aikataululla, joka tarjoaa 
sijoittajille ennakoitavuutta ja vakautta. 
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2009/28/EY asetettujen tavoitteiden 
saavuttamista, olisi rajoitettava tällaisten 
biopolttoaineiden ja bionesteiden 
osuuteen vuonna 2011 kulutetuista 
polttoaineista, asettamatta kuitenkaan 
rajaa tällaisten biopolttoaineiden 
kokonaiskäytölle.

Or. en

Tarkistus 86
Marita Ulvskog

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.

(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. Tällaisten rajoitusten 
olisi kohdistuttava etenkin 
biopolttoaineisiin, joilla on kaikkein 
kielteisin vaikutus ympäristöön ja 
ilmastoon. Se 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.
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Or. sv

Perustelu

Lasketaan, että epäsuorasta maankäytön muutoksesta aiheutuvat päästöt ovat 12 gCO2eq/MJ 
viljakasvien ja muiden paljon tärkkelystä sisältävien kasvien osalta ja 13 12 gCO2eq/MJ 
sokerikasvien osalta, mutta 55 12 gCO2eq/MJ öljykasvien osalta. Olisi siis asianmukaista 
ensin rajoittaa niiden viljelykasvien käyttöä, joilla on suurin ympäristövaikutus.

Tarkistus 87
Jens Rohde

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.

(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 
7,5 prosentin enimmäismäärään 
polttoaineista, asettamatta kuitenkaan rajaa 
tällaisten biopolttoaineiden 
kokonaiskäytölle.

Or. en
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Perustelu

Limiting the use of conventional biofuels can prepare the transition to advanced biofuels. 
However, current investments in production of biofuels need to be protected in order to 
stimulate a good transition towards advanced biofuels. Furthermore, the contribution of 
biproducts and protein from conventional biofuels production to the European livestock and 
food production must be recognised. The alternative could be increased import of protein 
from other parts of the world. The cap on 7.5% on conventional biofuels will protect the 
existing production capacity and ensure existing deliveries of protein from within Europe.

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

Tarkistus 88
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 

(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 ravintona käytettävistä 
viljelykasveista saatavien biopolttoaineiden 
ja bionesteiden määrää. 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 liikenteelle asetetun 
10 prosentin tavoitteen saavuttamista, olisi 
rajoitettava asettamatta kuitenkaan rajaa 
tällaisten biopolttoaineiden 
kokonaiskäytölle.
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kokonaiskäytölle.

Or. en

Tarkistus 89
Britta Thomsen

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.

(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 ja muista 
maassa kasvatettavista energiakasveista
saatavien biopolttoaineiden ja bionesteiden 
määrää, joka voidaan ottaa huomioon 
direktiivissä 2009/28/EY ja direktiivissä
98/70/EY asetettujen tavoitteiden 
saavuttamisessa. Se viljakasveista ja muista 
paljon tärkkelystä sisältävistä 
viljelykasveista, sokerikasveista, 
öljykasveista ja muista maassa 
kasvatettavista energiakasveista
tuotettujen biopolttoaineiden ja 
bionesteiden osuus, joka voidaan ottaa 
huomioon arvioitaessa direktiivissä 
2009/28/EY ja direktiivissä 98/70/EY
asetettujen tavoitteiden saavuttamista, olisi 
rajoitettava tällaisten biopolttoaineiden ja 
bionesteiden osuuteen vuonna 2011 
kulutetuista polttoaineista, asettamatta 
kuitenkaan rajaa tällaisten 
biopolttoaineiden kokonaiskäytölle. 
Lisäksi on asianmukaista asettaa 
pakolliset tavoitteet kehittyneiden 
biopolttoaineiden asteittaiselle 
käyttöönotolle vuodesta 2016 
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vuoteen 2020, mikä tarjoaa sijoittajille 
ennakoitavuutta ja vakautta.

Or. en

Tarkistus 90
Sabine Wils

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.

(9) Jotta voidaan valmistautua siirtymiseen 
kehittyneisiin biopolttoaineisiin, välttää 
biopolttoaineiden ja bionesteiden 
kasvavan kysynnän lisävaikutukset 
elintarvikemarkkinoihin 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 
näissä direktiiveissä 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 tai jolle voidaan 
myöntää sen mukaisesti julkista tukea, 
olisi rajoitettava tällaisten 
biopolttoaineiden ja bionesteiden osuuteen 
vuonna 2011 kulutetuista polttoaineista, 
asettamatta kuitenkaan rajaa tällaisten 
biopolttoaineiden kokonaiskäytölle. 
Samoista syistä sekä samanlaisia 
vaikutuksia omaavista raaka-aineista 
tuotettujen biopolttoaineiden ja 
bionesteiden eriarvoisen kohtelun 
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välttämiseksi on asianmukaista soveltaa 
samaa kohtelua muiden kuin 
ruokakasvien selluloosasta ja 
lignoselluloosasta tuotetuista raaka-
aineista tehtyihin biopolttoaineisiin ja 
bionesteisiin siinä määrin kuin ne 
kasvatetaan maassa, rajoittamatta 
jätteestä ja jäämistä tuotettujen käyttöä.

Or. en

Tarkistus 91
Edit Herczog

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.

(9) Jotta voidaan valmistautua siirtymiseen 
kehittyneisiin biopolttoaineisiin ja 
minimoida epäsuoraan maankäytön 
muutokseen liittyvät kokonaisvaikutukset 
vuoteen 2020 ulottuvana ajanjaksona, on 
asianmukaista asettaa kehittyneisiin 
polttoaineisiin liittyviä sitovia tavoitteita, 
joiden säännöt ovat selkeitä, tehokkaita ja 
laskelmoituja ja jotka eivät johda 
Euroopalle epäedulliseen nykyisen ja 
tuottavan infrastruktuurin 
ennenaikaiseen lopettamiseen;
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Or. hu

Tarkistus 92
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Vittorio Prodi

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.

(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 ja 
energiakasveista saatavien 
biopolttoaineiden ja bionesteiden määrää, 
joka voidaan ottaa huomioon direktiivissä 
2009/28/EY ja direktiivissä 98/70/EY
asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa. Se 
viljakasveista ja muista paljon tärkkelystä 
sisältävistä viljelykasveista, sokerikasveista 
ja öljykasveista ja energiakasveista
tuotettujen biopolttoaineiden ja 
bionesteiden osuus, joka voidaan ottaa 
huomioon arvioitaessa direktiivissä 
2009/28/EY ja direktiivissä 98/70/EY
asetettujen tavoitteiden saavuttamista, olisi 
rajoitettava tällaisten biopolttoaineiden ja 
bionesteiden osuuteen vuonna 2011 
kulutetuista polttoaineista. Vuoden 2020 
jälkeen maalla tuotettujen 
biopolttoaineiden osuutta energiasta 
vähennetään vähitellen.

Or. en

Perustelu

Perinteisiin biopolttoaineisiin ja bionesteisiin sovellettua rajoitusta on sovellettava sekä 
ravintona käytettävistä viljelykasveista että energiakasveista (muut kuin ravintona käytettävät 
viljelykasvit) saataviin biopolttoaineisiin ja bionesteisiin, koska molemmat kilpailevat maan 
ja veden käytöstä, joiden olisi kuuluttava ainoastaan elintarvikkeisiin ja rehuun viljeltäville 
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kasveille. Lisäksi jotta perinteisten biopolttoaineiden rajoitus olisi tehokas, se olisi otettava 
huomioon niin direktiivin 2008/28/EY kuin direktiivin 98/70/EY tavoitteissa. Vuoden 2020 
jälkeisessä strategiassa kaikista viljelykasveista ja energiakasveista tuotetuista 
biopolttoaineista luovutaan vähitellen.

Tarkistus 93
Jens Rohde

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Koska EU:n nykyinen perinteisen 
etanolin tuotantokapasiteetti vastaa 
kuutta prosenttia vuoden 2020 odotetuista 
bensiinimarkkinoista ja on perusteltu 
tarve suojella hyvässä uskossa tehtyjä 
nykyisiä investointeja perinteisen 
biopolttoaineen tuotantokapasiteettiin ja 
koska lignoselluloosasta tehdyn etanolin 
kaupallistaminen on aloitettava, on 
otettava käyttöön erityinen vähintään 
10 prosentin uusiutuvan energian tavoite 
liikenteen energiankulutuksen 
bensiiniosuudesta vuonna 2020, ja tästä 
8 prosentin osuuden on tultava sokeri- ja 
tärkkelyskasveista tuotetusta 
biopolttoaineesta.

Or. en

Perustelu

The emerging science confirms that ethanol makes a strong contribution to the 
decarbonisation of road transport. A 5% ceiling on conventional biofuels, as proposed by the 
Commission, is not a sufficient safeguard for investments undertaken in European bioethanol, 
since all of the ceiling can be incorporated into biodiesel. To avoid factory closures, there 
needs to be a separate target for petrol. Existing EU bioethanol capacity is equal to at least 
6% of the expected petrol market by 2020 (according to the European Commission (DG JRC) 
and the European auto and oil industries). Imports (on average 20-25% of the market) need 
to be added to this 6%. By allowing a consumption of conventional biofuel from sugars and 
starch crops of maximum 8% in petrol and targeting at least 10% renewable energy in petrol, 
a market is created for the commercialisation of new production technology that converts 
lignocellulose into bioethanol.
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(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 94
Giles Chichester

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. en

Tarkistus 95
Maria Da Graça Carvalho

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 

Poistetaan.
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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.

Or. en

Tarkistus 96
András Gyürk, Alajos Mészáros

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. en

Tarkistus 97
Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale
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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. de

Perustelu

Koska myös 3 artiklan 4 kohdassa oleva 5 prosentin tavoite on tarkoitus poistaa, tämä 
johdanto-osan kappale on tarpeeton. 5 prosentin rajan asettaminen ensimmäisen sukupolven 
biopolttoaineille ei estä tuontia kolmansista maista, joissa metsiä ja nummimaisemia 
muutetaan biopolttoaineiden tuotantoon. Samalla tämä toimintatapa vahingoittaa Euroopan 
maataloutta. Lisäksi on vaarana, että tavoite, jonka mukaan liikenteessä käytettävästä 
energiasta 10 prosenttia tulee vuoteen 2020 mennessä uusiutuvista lähteistä, jää 
saavuttamatta.

Tarkistus 98
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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 

Poistetaan.
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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.

Or. en

Tarkistus 99
Marita Ulvskog

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 4 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.

Or. sv

Tarkistus 100
Catherine Trautmann

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale
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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 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 eikä johda jo toteutettujen 
investointien asettamiseen kyseenalaisiksi.

Or. fr

Tarkistus 101
Kent Johansson

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 3 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.
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Or. en

Tarkistus 102
Jens Rohde

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 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.

Or. en

Tarkistus 103
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 

(10) Direktiivin 2009/28/EY 3 artiklan d 
alakohdassa asetettu raja ei rajoita 
jäsenvaltioiden vapautta määritellä oma 
kehityspolkunsa, jonka mukaisesti ne 
pyrkivät täyttämään tämän perinteisten 
biopolttoaineiden osuutta koskevan 
vaatimuksen yleisen 10 prosentin 
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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.

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.

Or. en

Tarkistus 104
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Olisi tarjottava kannustimia, joilla 
pyritään edistämään uusiutuvista 
energialähteistä tuotetun sähkön käyttöä 
liikenteessä. Lisäksi olisi kannustettava 
liikennealaa energiatehokkuuteen ja 
energiansäästötoimenpiteisiin.

Or. en

Tarkistus 105
Giles Chichester

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 

Poistetaan.
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tuotettujen biopolttoaineiden, 
päästökertoimeksi olisi vahvistettava 
nolla.

Or. en

Tarkistus 106
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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, 
päästökertoimeksi olisi vahvistettava nolla.

(11) Epäsuorasta maankäytön muutoksesta 
aiheutuvat arvioidut päästöt olisi 
sisällytettävä direktiivien 98/79/EY ja 
2009/28/EY mukaisesti annettaviin 
kertomuksiin kasvihuonekaasupäästöistä. 
Kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 
ja biopolttoaineita koskevien unionin 
tavoitteiden oikeellisuuden ja kattavuuden 
varmistamiseksi epäsuoriin maankäytön 
muutoksiin liittyvät päästöt olisi kuitenkin 
otettava huomioon direktiiveihin 
2009/28/EY ja 98/70/EY sisältyvien 
kestävyyskriteerien perusteella 
vaadittavien 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. en
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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 107
Britta Thomsen

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, 
päästökertoimeksi olisi vahvistettava nolla.

(11) Kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämistä ja biopolttoaineita 
koskevien unionin tavoitteiden 
tosiasiallisen saavuttamisen 
varmistamiseksi epäsuorasta maankäytön 
muutoksesta aiheutuvat päästöt olisi 
otettava huomioon direktiiveihin
2009/28/EY ja 98/70/EY sisältyvien 
kestävyyskriteerien perusteella 
vaadittavien kasvihuonekaasupäästöjen 
vähennysten laskennassa. Sellaisista 
raaka-aineista tuotettujen 
biopolttoaineiden, jotka eivät lisää maan 
kysyntää, kuten jäteraaka-aineista 
tuotettujen biopolttoaineiden, 
päästökertoimeksi olisi vahvistettava nolla.

Or. en

Tarkistus 108
Jens Rohde

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Epäsuorasta maankäytön muutoksesta (11) Biopolttoaineiden tuotannon 
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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, 
päästökertoimeksi olisi vahvistettava 
nolla.

aiheuttamasta epäsuorasta maankäytön 
muutoksesta aiheutuvien päästöjen 
arvioinnissa käytetyt mallit tuottavat 
tuloksia, jotka vaihtelevat merkittävästi, 
ovat rajallisia ja epävarmoja. Epäsuorasta 
maankäytön muutoksesta aiheutuvien 
päästöjen mallintamisen tulokset ovat 
siksi edelleen liian epävarmoja 
sisällytettäväksi lainsäädäntöön.

Or. en

Perustelu

Indirect land-use change emissions are a side-effect of all kinds of land use change and can 
hereby also be an effect of biofuels production. It is an issue that needs to be tackled in a way 
which does not penalise the biofuels with a low emission and provides an incentive for the 
production of biofuels that offer the largest greenhouse gas savings. However, there is great 
scientific disagreement and uncertainities of the current indirect land-use change 
calculations. Further development, consolidation and peer-reviewing of the models used to 
calculate the emissions resulting from indirect land-use change are necessary and the results 
must be differentiated by crop and region.

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

Tarkistus 109
Sabine Wils

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, 
päästökertoimeksi olisi vahvistettava 
nolla.

(11) Direktiivin 98/79/EY 7 d artiklan 
6 kohdassa ja direktiivin 2009/28/EY 
19 artiklan 6 kohdassa edellytetään, että 
epäsuorasta maankäytön muutoksesta 
aiheutuvat päästöt on minimoitava 
ottamalla käyttöön hiilivarantojen 
muutoksista aiheutuvien päästöjen osalta 
konkreettiset menetelmät, joilla 
varmistetaan direktiivin 98/70/EY 
7 b artiklan 2 kohdan ja direktiivin
2009/28/EY 17 artiklan 2 kohdan 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennystä 
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koskevien vaatimusten noudattaminen. 
Biopolttoaineiden ja bionesteiden 
kasvihuonekaasuvaikutuksen näiden 
direktiivien mukaista laskemista koskeviin 
sääntöihin olisi siis sisällytettävä tekijät, 
jotka kuvaavat erityyppisiin 
biopolttoaineisiin ja bionesteisiin liittyviä 
epäsuoran maankäytön muutoksen 
aiheuttamia päästöjä. Direktiivin 
98/70/EY 7 d artiklan 6 kohdan ja 
direktiivin 2009/28/EY 19 artiklan 
6 kohdan mukaisesti on otettava käyttöön 
tarvittavat turvatoimet, joiden avulla 
saadaan varmuus ennen tämän 
menetelmän soveltamista tehdyille 
investoinneille.

Or. en

Tarkistus 110
Fiona Hall

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, 
päästökertoimeksi olisi vahvistettava nolla. 

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

Or. en

Tarkistus 111
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner



PE510.481v01-00 64/192 AM\933726FI.doc

FI

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, 
päästökertoimeksi olisi vahvistettava nolla.

(11) Sellaisista raaka-aineista tuotettujen 
biopolttoaineiden, jotka eivät lisää maan 
kysyntää, kuten jäteraaka-aineista tai 
sadonlisäyksestä tuotettujen 
biopolttoaineiden, päästökertoimeksi olisi 
vahvistettava nolla.

Or. en

Tarkistus 112
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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, 
päästökertoimeksi olisi vahvistettava nolla.

(11) Kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämistä ja biopolttoaineita 
koskevien unionin tavoitteiden 
tosiasiallisen saavuttamisen 
varmistamiseksi epäsuorasta maankäytön 
muutoksesta aiheutuvat päästöt olisi 
otettava huomioon direktiiveissä 
2009/28/EY ja 98/70/EY esitetyissä 
kestävyyskriteereissä edellytettyjä 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiä 
laskettaessa. 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.
Jätteiden ja jäämien kaltaisista raaka-
aineista tuotettujen biopolttoaineiden, jotka 
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eivät lisää maan kysyntää, 
päästökertoimeksi olisi vahvistettava nolla, 
kunhan ne täyttävät riittävät 
kestävyysnormit.

Or. en

Tarkistus 113
Britta Thomsen, Josefa Andrés Barea, Patrizia Toia, Marita Ulvskog

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Maan ottaminen 
biopolttoainekasvien viljelykäyttöön ei 
saisi johtaa paikallis- ja 
alkuperäisyhteisöjen siirtymiseen pois 
asuinsijoiltaan. Tämän vuoksi ainoastaan 
sellaiset biopolttoaineet ja bionesteet, 
joiden tuotanto ei loukkaa paikallis- ja 
alkuperäisyhteisöjen oikeuksia, katsotaan 
kestäviksi.

Or. en

Tarkistus 114
Catherine Trautmann

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Kun menettelyä tarkastellaan 
uudelleen ja mukautetaan, olisi otettava 
huomioon, että yritykset ovat jo 
toteuttaneet laajamittaisia investointeja 
voimassa olevan lainsäädännön 
perusteella.

Or. fr
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Tarkistus 115
Angelika Niebler

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.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Toistaiseksi ei ole vankkaa ja asianmukaista tieteellistä perustaa, joka oikeuttaisi tällaisen 
menetelmän ja sen soveltamisen. Lisäksi tämä lähestymistapa heikentää tarvittavaa 
oikeusvarmuutta.

Tarkistus 116
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Komission olisi tarkasteltava Poistetaan.



AM\933726FI.doc 67/192 PE510.481v01-00

FI

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.

Or. en

Tarkistus 117
András Gyürk, Alajos Mészáros

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 

Poistetaan.
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tulee markkinoille.

Or. en

Tarkistus 118
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 119
Jens Rohde

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Komission olisi tarkasteltava 
uudelleen direktiivin 2009/28/EY 

(12) Komission olisi tarkasteltava 
säännöllisesti uudelleen liitteessä IX 
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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.

esitettyä luetteloa saatavilla olevista 
kehittyneistä biopolttoaineista ottaen 
huomioon konsolidoidun, 
vertaisarvioidun tieteen ja tekniikan
kehityksen sekä raportoitava jatkuvasti 
maankäytön muutoksista aiheutuvien 
päästöjen arvioinnissa käytettyjen mallien 
kehityksestä. 

Or. en

Perustelu

Koska epäsuorasta maankäytön muutoksesta aiheutuvien päästöjen laskennassa käytettyjen 
mallien kehittäminen edelleen, konsolidointi ja vertaisarviointi ovat välttämättömiä, 
komission on raportoitava eri mallien teknisestä ja tieteellisestä kehittämisestä.

Tarkistus 120
Jens Rohde

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Direktiivin 2009/28/EY 19 artiklan 8 
kohtaan ja direktiivin 98/70/EY 7 d 
artiklan 8 kohtaan sisältyy säännöksiä, 
joilla edistetään biopolttoaineiden raaka-
aineiden kasvatusta vakavasti 
huonontuneella maalla ja erittäin 
pilaantuneella maalla väliaikaisena 
toimenpiteenä, jolla pyritään lieventämään 
epäsuoraa maankäytön muutosta. Nämä 
säännökset eivät ole enää nykyisessä 
muodossaan riittäviä, ja ne on liitettävä 
osaksi tässä direktiivissä vahvistettua 
lähestymistapaa sen varmistamiseksi, että 

(13) Direktiivin 2009/28/EY 19 artiklan 
8 kohtaan ja direktiivin 98/70/EY 
7 d artiklan 8 kohtaan sisältyy säännöksiä, 
joilla edistetään biopolttoaineiden raaka-
aineiden kasvatusta vakavasti 
huonontuneella maalla ja erittäin 
pilaantuneella maalla toimenpiteenä, jolla 
pyritään lieventämään epäsuoraa 
maankäytön muutosta. Komission olisi 
arvioitava muita epäsuorasta maankäytön 
muutoksesta aiheutuvien päästöjen 
lieventämistoimenpiteitä, esimerkiksi 
sivutuotteiden ja sadonlisäyksen käyttöä, 



PE510.481v01-00 70/192 AM\933726FI.doc

FI

epäsuorasta maankäytön muutoksesta 
aiheutuvien päästöjen vähentämiseen 
tähtäävät toimet pysyvät 
kokonaisuudessaan johdonmukaisina.

valmistuksen tehokkuutta ja tuotantoa 
haavoittuvalla, hylätyllä tai 
käyttämättömällä maalla tarkoituksenaan 
sisällyttää nämä toimenpiteet 
direktiiveihin bonuksina tai sisällyttää ne 
myönteisesti maankäytön muutoksista 
aiheutuvien päästöjen arvioinnissa 
käytettyihin malleihin, kuten direktiivin 
98/70/EY liitteen IV C osan 7 kohdassa ja 
direktiivin 2009/28/EY liitteen V C osan 7 
kohdassa jo esitettyihin malleihin 
kunnostetuista huonontuneista maista 
saatavan biomassan osalta.

Or. en

Tarkistus 121
Catherine Trautmann

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Direktiivin 2009/28/EY 19 artiklan 
8 kohtaan ja direktiivin 98/70/EY 
7 d artiklan 8 kohtaan sisältyy säännöksiä, 
joilla edistetään biopolttoaineiden raaka-
aineiden kasvatusta vakavasti 
huonontuneella maalla ja erittäin 
pilaantuneella maalla väliaikaisena 
toimenpiteenä, jolla pyritään lieventämään 
epäsuoraa maankäytön muutosta. Nämä 
säännökset eivät ole enää nykyisessä 
muodossaan riittäviä, ja ne on liitettävä 
osaksi tässä direktiivissä vahvistettua 
lähestymistapaa sen varmistamiseksi, että 
epäsuorasta maankäytön muutoksesta 
aiheutuvien päästöjen vähentämiseen 
tähtäävät toimet pysyvät 
kokonaisuudessaan johdonmukaisina.

(13) Direktiivin 2009/28/EY 19 artiklan 
8 kohtaan ja direktiivin 98/70/EY 
7 d artiklan 8 kohtaan sisältyy säännöksiä, 
joilla edistetään biopolttoaineiden raaka-
aineiden kasvatusta vakavasti 
huonontuneella maalla ja erittäin 
pilaantuneella maalla väliaikaisena 
toimenpiteenä, jolla pyritään lieventämään 
epäsuoraa maankäytön muutosta. Nämä 
säännökset eivät ole enää nykyisessä 
muodossaan riittäviä, ja ne on liitettävä 
osaksi tässä direktiivissä vahvistettua 
lähestymistapaa sen varmistamiseksi, että 
epäsuorasta maankäytön muutoksesta 
aiheutuvien päästöjen vähentämiseen 
tähtäävät toimet pysyvät 
kokonaisuudessaan johdonmukaisina. 
Huonontuneen maan käyttöä 
biopolttoaineiden raaka-aineiden 
kasvatukseen on kuitenkin edelleen 
tuettava, sikäli kuin se ei aiheuta 
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epäsuoria muutoksia maankäyttöön.

Or. fr

Tarkistus 122
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Julkisen liikenteen yhä laajempaa 
käyttöä ja energiatehokkuutta olisi 
rohkaistava tarkoituksena täyttää 
liikenteen alan uusiutuvan energian 
käyttöä koskeva tavoite samalla kun 
minimoidaan maankäytön muutoksesta, 
uusiutuvasta sähköstä ja siirtymisestä 
ympäristöystävällisempiin 
liikennemuotoihin aiheutuvat kielteiset 
vaikutukset. Liikennettä koskevan 
valkoisen kirjan mukaisesti 
jäsenvaltioiden olisi näin ollen pyrittävä 
lisäämään energiatehokkuutta ja 
vähentämään energian kokonaiskulutusta 
liikenteessä edistämällä sähköautojen 
jalansijaa markkinoilla ja uusiutuvista 
energialähteistä tuotetun sähkön käyttöä 
liikennejärjestelmissä.

Or. en

Tarkistus 123
Laurence J.A.J. Stassen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Tämän direktiivin yhdenmukaisen 
täytäntöönpanon varmistamiseksi 

Poistetaan.
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komissiolle olisi siirrettävä 
täytäntöönpanovaltaa. Tätä 
täytäntöönpanovaltaa olisi käytettävä 
yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä 
helmikuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 182/2011 mukaisesti.

Or. nl

Tarkistus 124
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Jotta direktiivi 98/70/EY voidaan 
mukauttaa tieteen ja tekniikan kehitykseen, 
komissiolle olisi siirrettävä valta antaa 
säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
kasvihuonekaasupäästöjen seurantaan ja 
vähentämiseen tarkoitetusta mekanismista, 
menetelmiä koskevista periaatteista ja 
oletusarvoista, joita tarvitaan sen 
arvioimiseksi, täyttävätkö biopolttoaineet 
kestävyyskriteerit, kriteereistä ja 
maantieteellisistä alueista biologisesti 
erittäin monimuotoisten ruohoalueiden 
määrittämiseksi, epäsuorasta maankäytön 
muutoksesta aiheutuvien päästöjen 
laskentamenetelmästä, metallisten 
lisäaineiden sallitusta määrästä 
polttoaineissa, polttoaineiden 
laatuvaatimuksiin liittyvistä sallituista 
analyyttisistä menetelmistä ja sallittua 
höyrynpainetta koskevasta poikkeuksesta 
bioetanolia sisältävälle bensiinille.

(18) Jotta direktiivi 98/70/EY voidaan 
mukauttaa tieteen ja tekniikan kehitykseen, 
komissiolle olisi siirrettävä valta antaa 
säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
kasvihuonekaasupäästöjen seurantaan ja 
vähentämiseen tarkoitetusta mekanismista, 
menetelmiä koskevista periaatteista ja 
oletusarvoista, joita tarvitaan sen 
arvioimiseksi, täyttävätkö biopolttoaineet 
kestävyyskriteerit, kriteereistä ja 
maantieteellisistä alueista biologisesti 
erittäin monimuotoisten ruohoalueiden 
määrittämiseksi, metallisten lisäaineiden 
sallitusta määrästä polttoaineissa, 
polttoaineiden laatuvaatimuksiin liittyvistä 
sallituista analyyttisistä menetelmistä ja 
sallittua höyrynpainetta koskevasta 
poikkeuksesta bioetanolia sisältävälle 
bensiinille.

Or. en
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Tarkistus 125
Jens Rohde

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Jotta direktiivi 98/70/EY voidaan 
mukauttaa tieteen ja tekniikan kehitykseen, 
komissiolle olisi siirrettävä valta antaa 
säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
kasvihuonekaasupäästöjen seurantaan ja 
vähentämiseen tarkoitetusta mekanismista, 
menetelmiä koskevista periaatteista ja 
oletusarvoista, joita tarvitaan sen 
arvioimiseksi, täyttävätkö biopolttoaineet 
kestävyyskriteerit, kriteereistä ja 
maantieteellisistä alueista biologisesti 
erittäin monimuotoisten ruohoalueiden 
määrittämiseksi, epäsuorasta maankäytön 
muutoksesta aiheutuvien päästöjen 
laskentamenetelmästä, metallisten 
lisäaineiden sallitusta määrästä 
polttoaineissa, polttoaineiden 
laatuvaatimuksiin liittyvistä sallituista 
analyyttisistä menetelmistä ja sallittua 
höyrynpainetta koskevasta poikkeuksesta 
bioetanolia sisältävälle bensiinille.

(18) Jotta direktiivi 98/70/EY voidaan 
mukauttaa tieteen ja tekniikan kehitykseen, 
komissiolle olisi siirrettävä valta antaa 
säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
kasvihuonekaasupäästöjen seurantaan ja 
vähentämiseen tarkoitetusta mekanismista, 
menetelmiä koskevista periaatteista ja 
oletusarvoista, joita tarvitaan sen 
arvioimiseksi, täyttävätkö biopolttoaineet 
kestävyyskriteerit, kriteereistä ja 
maantieteellisistä alueista biologisesti 
erittäin monimuotoisten ruohoalueiden 
määrittämiseksi, metallisten lisäaineiden 
sallitusta määrästä polttoaineissa, 
polttoaineiden laatuvaatimuksiin liittyvistä 
sallituista analyyttisistä menetelmistä ja 
sallittua höyrynpainetta koskevasta 
poikkeuksesta bioetanolia sisältävälle 
bensiinille.

Or. en

Tarkistus 126
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Jotta direktiivi 98/70/EY voidaan 
mukauttaa tieteen ja tekniikan kehitykseen, 
komissiolle olisi siirrettävä valta antaa 
säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta 

(18) Jotta direktiivi 98/70/EY voidaan 
mukauttaa tieteen ja tekniikan kehitykseen, 
komissiolle olisi siirrettävä valta antaa 
säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta 
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tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
kasvihuonekaasupäästöjen seurantaan ja 
vähentämiseen tarkoitetusta mekanismista, 
menetelmiä koskevista periaatteista ja 
oletusarvoista, joita tarvitaan sen 
arvioimiseksi, täyttävätkö biopolttoaineet 
kestävyyskriteerit, kriteereistä ja 
maantieteellisistä alueista biologisesti 
erittäin monimuotoisten ruohoalueiden 
määrittämiseksi, epäsuorasta maankäytön 
muutoksesta aiheutuvien päästöjen 
laskentamenetelmästä, metallisten 
lisäaineiden sallitusta määrästä 
polttoaineissa, polttoaineiden 
laatuvaatimuksiin liittyvistä sallituista 
analyyttisistä menetelmistä ja sallittua 
höyrynpainetta koskevasta poikkeuksesta 
bioetanolia sisältävälle bensiinille.

tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
kasvihuonekaasupäästöjen seurantaan ja 
vähentämiseen tarkoitetusta mekanismista, 
menetelmiä koskevista periaatteista ja 
oletusarvoista, joita tarvitaan sen 
arvioimiseksi, täyttävätkö biopolttoaineet 
kestävyyskriteerit, kriteereistä ja 
maantieteellisistä alueista biologisesti 
erittäin monimuotoisten ruohoalueiden 
määrittämiseksi, metallisten lisäaineiden 
sallitusta määrästä polttoaineissa, 
polttoaineiden laatuvaatimuksiin liittyvistä 
sallituista analyyttisistä menetelmistä ja 
sallittua höyrynpainetta koskevasta 
poikkeuksesta bioetanolia sisältävälle 
bensiinille.

Or. en

Tarkistus 127
Giles Chichester

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, 
kriteereistä ja maantieteellisistä alueista 
biologisesti erittäin monimuotoisten 
ruohoalueiden määrittämiseksi, epäsuorasta 
maankäytön muutoksesta aiheutuvien 
päästöjen laskentamenetelmästä sekä 
menetelmiä koskevista periaatteista ja 
oletusarvoista, joita tarvitaan sen 

(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 
kehittyneiden biopolttoaineiden luettelosta, 
liikenteen polttoaineiden energiasisällöstä, 
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.
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arvioimiseksi, täyttävätkö biopolttoaineet 
ja bionesteet kestävyyskriteerit. 

Or. en

Tarkistus 128
Jens Rohde

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, 
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. 

(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 
kehittyneiden biopolttoaineiden luettelosta, 
liikenteen polttoaineiden energiasisällöstä, 
kriteereistä ja maantieteellisistä alueista 
biologisesti erittäin monimuotoisten 
ruohoalueiden määrittämiseksi, sekä 
menetelmiä koskevista periaatteista ja 
oletusarvoista, joita tarvitaan sen 
arvioimiseksi, täyttävätkö biopolttoaineet 
ja bionesteet kestävyyskriteerit.

Or. en

Tarkistus 129
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale
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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, 
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. 

(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, 
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. en

Tarkistus 130
Bendt Bendtsen

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, 
kriteereistä ja maantieteellisistä alueista 

(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 
kehittyneiden biopolttoaineiden luettelosta, 
liikenteen polttoaineiden energiasisällöstä, 
kriteereistä ja maantieteellisistä alueista 
biologisesti erittäin monimuotoisten 
ruohoalueiden määrittämiseksi, epäsuorasta 
maankäytön muutoksesta aiheutuvien 
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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.

päästöjen laskentamenetelmästä sekä 
menetelmiä koskevista periaatteista ja 
oletusarvoista, joita tarvitaan sen 
arvioimiseksi, täyttävätkö biopolttoaineet 
ja bionesteet kestävyyskriteerit.

Or. da

Tarkistus 131
Fiona Hall

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, 
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. 

(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 kehittyneiden biopolttoaineiden
luettelosta, jotka otetaan huomioon 3 
artiklan 4 kohdassa asetetun välitavoitteen 
saavuttamisessa, liikenteen polttoaineiden 
energiasisällöstä, 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. en

Tarkistus 132
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner
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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, 
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.

(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 
liikenteen polttoaineiden energiasisällöstä, 
kriteereistä ja maantieteellisistä alueista 
biologisesti erittäin monimuotoisten 
ruohoalueiden määrittämiseksi, sekä 
menetelmiä koskevista periaatteista ja 
oletusarvoista, joita tarvitaan sen 
arvioimiseksi, täyttävätkö biopolttoaineet 
ja bionesteet kestävyyskriteerit.

Or. en

Tarkistus 133
Laurence J.A.J. Stassen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) tähän voi sisältyä epäsuorasta 
maankäytön muutoksesta aiheutuvia 
arvioituja päästöjä koskevien tekijöiden 
käyttöönotto kestävyysjärjestelmässä 1 
päivästä tammikuuta 2021 alkaen. On 
erityisen tärkeää, että tätä direktiiviä 
soveltaessaan komissio toteuttaa 
valmistelutyön aikana asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla.

Poistetaan.
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Or. nl

Tarkistus 134
Giles Chichester

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 epäsuorasta maankäytön 
muutoksesta aiheutuvia arvioituja päästöjä 
koskevien tekijöiden käyttöönotto 
kestävyysjärjestelmässä, kunhan käytetyt 
mallit ovat vankkoja ja luotettavia, jotta
niillä saadaan täsmälliset epäsuoran 
maankäytön muutoksen aiheuttamien 
päästöjen arvot eri kasvien osalta.

Or. en

Tarkistus 135
Jens Rohde

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 

(20) Komission olisi arvioitava parhaan ja 
viimeisimmän saatavilla olevan tieteellisen 
näytön perusteella, kuinka hyvin tällä 
direktiivillä käyttöön otetuilla 
toimenpiteillä onnistutaan rajoittamaan 
epäsuorasta maankäytön muutoksesta 
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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.

aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä, ja 
harkittava keinoja tämän vaikutuksen 
pienentämiseksi edelleen.

Or. en

Tarkistus 136
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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.

Or. en

Perustelu

Epäsuorasta maankäytön muutoksesta aiheutuvia arvioituja päästöjä koskevien tekijöiden 
käyttöönotto kestävyysjärjestelmässä tapahtuu tämän direktiivin voimaantulon yhteydessä.

Tarkistus 137
Gaston Franco
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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 epäsuorasta maankäytön 
muutoksesta aiheutuvia arvioituja päästöjä 
koskevien tekijöiden käyttöönotto 
kestävyysjärjestelmässä 
1 päivästä tammikuuta 2021 alkaen.
Komission olisi laadittava asianmukainen 
analyysi, jossa tarkastellaan tämän 
direktiivin soveltamisedellytyksien 
vaikutusta biomassaa hyödyntävillä 
aloilla.

Or. fr

Tarkistus 138
Fiona Hall

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 

(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. Komission olisi 
arvioitava myös epäsuorasta maankäytön 
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muutoksesta aiheutuvia arvioituja 
päästöjä koskevien tekijöiden käyttöönotto 
kestävyysjärjestelmässä 1 päivästä 
tammikuuta 2021 alkaen.

muutoksesta aiheutuvien päästöjen 
lieventämistoimenpiteitä, kuten 
sivutuotteiden ja sadonlisäyksen käyttöä, 
valmistuksen tehokkuutta ja tuotantoa 
hylätyllä maalla.

Or. en

Tarkistus 139
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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.

Or. en

Tarkistus 140
Britta Thomsen, Josefa Andrés Barea, Judith A. Merkies

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Komission olisi arvioitava parhaan ja 
viimeisimmän saatavilla olevan tieteellisen 

(20) Komission olisi arvioitava parhaan ja 
viimeisimmän saatavilla olevan tieteellisen 
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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.

näytön perusteella, kuinka hyvin tällä 
direktiivillä käyttöön otetuilla 
toimenpiteillä onnistutaan rajoittamaan 
epäsuorasta maankäytön muutoksesta 
aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä, ja 
harkittava keinoja tämän vaikutuksen 
pienentämiseksi edelleen; tähän olisi 
sisällyttävä kehittyneiden 
biopolttoaineiden kestävyyskriteerit.

Or. en

Tarkistus 141
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Vittorio Prodi

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 olisi 
sisällyttävä kestävyyskriteerit, jotka 
kehittyneiden biopolttoaineiden käytön 
edistämisellä on täytettävä.

Or. en

Tarkistus 142
Laurence J.A.J. Stassen
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) On erityisen tärkeää, että tätä 
direktiiviä soveltaessaan komissio 
toteuttaa valmistelutyön aikana 
asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla. Komission olisi 
delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 
laatiessaan varmistettava, että 
asianomaiset asiakirjat toimitetaan 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 143
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) On erityisen tärkeää, että komissio 
asiaa valmistellessaan toteuttaa 
asianmukaisia kuulemisia myös 
asiantuntijatasolla. Komission olisi 
delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 
laatiessaan varmistettava, että asianomaiset 
asiakirjat toimitetaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, 
hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

(21) On erityisen tärkeää, että komissio 
asiaa valmistellessaan toteuttaa 
asianmukaisia kuulemisia myös 
asiantuntija- ja sidosryhmätasolla, 
asianomaiset teollisuudenalat mukaan 
luettuna. Komission olisi delegoituja 
säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

Or. de

Tarkistus 144
Gaston Franco
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) On erityisen tärkeää, että tätä 
direktiiviä soveltaessaan komissio toteuttaa 
valmistelutyön aikana asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. 
Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että Euroopan parlamentti ja 
neuvosto saavat tarvittavat asiakirjat 
samanaikaisesti, ajoissa ja asianmukaisesti.

(21) On erityisen tärkeää, että tätä 
direktiiviä soveltaessaan komissio toteuttaa 
valmistelutyön aikana asianmukaiset 
kuulemiset, myös metsä- ja maatalousalan 
asiantuntijatasolla. Komission olisi 
delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 
laatiessaan varmistettava, että Euroopan 
parlamentti ja neuvosto saavat tarvittavat 
asiakirjat samanaikaisesti, ajoissa ja 
asianmukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 145
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

1. Muutetaan 7 a artikla seuraavasti: 1. Muutetaan 7 a artikla seuraavasti:

-a) korvataan 2 kohdan a alakohta 
seuraavasti:
a) 6 prosenttia 31 päivään 
joulukuuta 2020 mennessä. 
Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 
toimittajat noudattavat tätä vähennystä 
koskevia seuraavia välitavoitteita: 
2 prosenttia 31 päivään joulukuuta 2016 
mennessä ja 4 prosenttia 31 päivään 
joulukuuta 2018 mennessä;

Or. en
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Perustelu

Kun otetaan huomioon, että nykyisessä polttoaineen laatua koskevassa direktiivissä asetetut 
vapaaehtoiset tavoitteet eivät juurikaan ole tehneet markkinoista vähemmän hiili-intensiivisiä, 
tarkistuksella ehdotetaan polttoaineen laatua koskevan direktiivin kahden ja neljän prosentin 
välitavoitteiden lykkäämistä vuodesta 2014 ja 2017 vuoteen 2016 ja 2018 samalla kun ne 
tehdään polttoaineen toimittajille pakollisiksi.

Tarkistus 146
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

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

Komission teksti Tarkistus

-a) Lisätään 2 kohtaan c alakohdan 
jälkeen alakohta seuraavasti:
”Direktiivin 98/70/EY 7 a artiklan a ja b 
alakohdassa tarkoitetun tavoitteen 
täyttämiseksi jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että viljakasveista ja muista 
paljon tärkkelystä sisältävistä 
viljelykasveista, sokerikasveista, 
öljykasveista ja muista maalla 
kasvatetuista energiakasveista tuotettujen 
biopolttoaineiden ja bionesteiden suurin 
yhteenlaskettu osuus saa olla enintään 
yhtä suuri kuin direktiivin 2009/28/EY 
3 artiklan 4 kohdan d alakohdassa 
määriteltyä suurinta osuutta vastaava 
energiamäärä.”

Or. en

Tarkistus 147
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – -a alakohta (uusi)
2008/70/EC
7 a artikla – 2 kohta – viimeinen alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

-a) Lisätään 2 kohtaan c alakohdan 
jälkeen alakohta seuraavasti:
”Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun 
tavoitteen täyttämiseksi viljakasveista ja 
muista paljon tärkkelystä sisältävistä 
viljelykasveista, sokerikasveista ja 
öljykasveista tai energiakasveista 
tuotettujen biopolttoaineiden suurin osuus 
saa muodostaa enintään 5 prosenttia 
liikenteen energian loppukulutuksesta 
vuonna 2020, mikä vastaa vuoden 2011 
lopussa arvioitua osuutta.”

Or. en

Tarkistus 148
Giles Chichester

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en
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Tarkistus 149
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 150
Jens Rohde

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Indirect land-use change emissions are a side-effect of all kinds of land use change and can 
hereby also be an effect of biofuels production. It is an issue that needs to be tackled in a way 
which does not penalise the biofuels with a low emission and provides an incentive for the 
production of biofuels that offer the largest greenhouse gas savings. However, there is great 
scientific disagreement and uncertainities of the current indirect land-use change 
calculations. Further development, consolidation and peer-reviewing of the models used to 
calculate the emissions resulting from indirect land-use change are necessary and the results 
must be differentiated by crop and region. Reporting on the values would therefore be 
premature and risk making the basis for faulty and regretful decisions.

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

Tarkistus 151
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

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

Komission teksti Tarkistus

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

6. Polttoaineen toimittajien on ilmoitettava 
kunkin vuoden maaliskuun 31 päivään 
mennessä jäsenvaltion nimeämälle 
viranomaiselle biopolttoaineiden 
tuotantoketjut, määrät ja energiayksikköä 
kohti lasketut elinkaarenaikaiset 
kasvihuonekaasupäästöt, mukaan lukien 
liitteen V mukaiset epäsuorasta 
maankäytön muutoksesta aiheutuvat 
arvioidut päästöt. Jäsenvaltioiden on 
toimitettava nämä tiedot komissiolle.
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Lisäksi polttoaineen toimittajien on 
raportoitava jäsenvaltion nimeämälle 
viranomaiselle edistymisestä 3 prosentin 
pakollisen tavoitteen saavuttamisessa 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian kokonaistavoitteen puitteissa, 
joka on 10 prosenttia jokaisen 
jäsenvaltion liikenteen energian 
loppukulutuksesta vuonna 2020. 
Toimittajien on dokumentoitava, että 
biopolttoaineet on tuotettu liitteen IX 
osassa A luetelluista raaka-aineista ja 
muuta kuin biologista alkuperää olevista 
uusiutuvista nestemäisistä ja 
kaasumaisista polttoaineista. 
Jäsenvaltioiden on toimitettava nämä 
tiedot komissiolle.

Or. en

Tarkistus 152
Catherine Trautmann

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

Komission teksti Tarkistus

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

Polttoaineen toimittajien on ilmoitettava 
kunkin vuoden maaliskuun 31 päivään 
mennessä jäsenvaltion nimeämälle 
viranomaiselle noudattaen menettelyjä, 
joita vahvistettaessa on pyrittävä 
välttämään kaikenlaisen hallinnollisen 
rasituksen syntymistä, biopolttoaineiden 
tuotantoketjut, määrät ja energiayksikköä 
kohti lasketut elinkaarenaikaiset 
kasvihuonekaasupäästöt, mukaan lukien 
liitteen V mukaiset epäsuorasta 
maankäytön muutoksesta aiheutuvat 
arvioidut päästöt. Jäsenvaltioiden on 
toimitettava nämä tiedot komissiolle.

Or. fr
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Tarkistus 153
Bendt Bendtsen

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. da

Tarkistus 154
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

Komission teksti Tarkistus

b) Korvataan 5 kohdan ensimmäisen 
alakohdan johdantovirke seuraavasti:

Poistetaan.

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

Or. en
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Tarkistus 155
Sabine Wils

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

Komission teksti Tarkistus

-a) Korvataan 1 kohta seuraavasti:
”1. Riippumatta siitä, onko raaka-aineet 
tuotettu yhteisön alueella vai sen 
ulkopuolella, biopolttoaineista peräisin 
oleva energia otetaan huomioon 7 a 
artiklaa sovellettaessa ainoastaan, jos ne 
täyttävät tämän artiklan 2–6c kohdassa 
asetetut kestävyyskriteerit.
Viljakasveista ja muista paljon tärkkelystä 
sisältävistä viljelykasveista, 
sokerikasveista ja öljykasveista sekä 
muiden kuin ruokakasvien selluloosasta 
ja lignoselluloosasta tuotetuista raaka-
aineista, jotka eivät ole jätteitä tai jäämiä, 
tuotettujen biopolttoaineiden suurin 
osuus, jotka otetaan huomioon 7 a 
artiklan tarkoituksessa, saa muodostaa 
enintään uusiutuvista lähteistä peräisin 
olevan energian käytön edistämisestä 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2009/28/EY 3 
artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa 
esitetyn energiamäärän.”

Or. en

Tarkistus 156
Jens Rohde

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

-a) poistetaan 1 kohdan toinen alakohta.

Or. en

Perustelu

Kestävyyden johdonmukainen sääntely edellyttää, että kehittyneisiin biopolttoaineisiin 
sovelletaan samoja kestävyyskriteerejä kuin perinteisiin biopolttoaineisiin. 
Kestävyysjärjestelmien uskottavuuden takaamiseksi rajoitusten on oltava tiukkoja ja niitä on 
sovellettava kaikkiin biopolttoaineisiin. Komission ehdotuksesta seuraisi, että edistettäisiin 
erityisesti kestämättömistä raaka-aineista tuotettuja biopolttoaineita. Poikkeukset tiettyihin 
jätteisiin ja jäämäaineisiin sovellettavista kestävyyskriteereistä johtaisivat siihen, että 
palmuöljyjätteestä saatavaa biodieseliä tuettaisiin, vaikka palmuöljyä olisi tuotettu 
laittomasti raivatuilla sademetsäalueilla. Sama koskee kestämättömällä tavalla tuotettuja 
käytettyjä elintarvikeöljyjä. Näissä tapauksissa merkittävän biologisen monimuotoisuuden 
alueita, kuten sademetsiä, marskimaita ja turvesoita, ei suojeltaisi.

Tarkistus 157
António Fernando Correia de Campos

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Niiden laitosten osalta, jotka ovat olleet 
toiminnassa ennen 1 päivää heinäkuuta 
2014, edellä olevaa 1 kohtaa sovellettaessa 
biopolttoaineiden käytöstä saatavan 
vähennyksen kasvihuonekaasupäästöissä 

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

on oltava vähintään 35 prosenttia 
31 päivään joulukuuta 2017 saakka ja 
vähintään 50 prosenttia 1 päivästä 
tammikuuta 2018 alkaen.

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

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

Lisäksi liitteen V osassa A lueteltujen 
biopolttoaineiden käytöstä saatavien 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset 
lasketaan 7 d artiklan 1 kohdan 
mukaisesti vain viiden prosentin osuutta 
vastaavan määrään polttoaineen 
kokonaisenergiamäärästä. Tällaisten 
biopolttoaineiden käytöstä saatavat viiden 
prosentin rajan ylittävät 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset 
katsotaan yhtä suuriksi kuin fossiilisten 
polttoaineiden keskimääräisen elinkaaren 
aikaiset kasvihuonekaasupäästöt.
Direktiivin 2009/28/EY liitteen IX osassa 
A luetelluista raaka-aineista tuotetuista 
biopolttoaineista saatavat 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset 
lasketaan 7 d artiklan 1 kohdan 
mukaisesti, ja laskettaessa niiden osuus 
polttoaineen keskimääräisestä 
kasvihuonekaasuintensiteetistä kerrotaan 
neljällä.
Liitteen IX osassa B luetelluista raaka-
aineista tuotetuista biopolttoaineista 
saatavat kasvihuonekaasupäästöjen 
vähennykset lasketaan 7 d artiklan 
1 kohdan mukaisesti, ja laskettaessa 
niiden osuus polttoaineen 
keskimääräisestä 
kasvihuonekaasuintensiteetistä kerrotaan 
kahdella.
Muuta kuin biologista alkuperää olevista 
uusiutuvista nestemäisistä ja 
kaasumaisista polttoaineista saatavat 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset 
lasketaan 7 d artiklan 1 kohdan 
mukaisesti, ja laskettaessa niiden osuus 
polttoaineen keskimääräisestä 
kasvihuonekaasuintensiteetistä kerrotaan 
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neljällä.

Or. en

Perustelu

Uusiutuvia energialähteitä koskevan direktiivin ja polttoaineen laatua koskevan direktiivin 
säännösten - myös epäsuoraa maankäytön muutosta koskevien poliittisten toimenpiteiden - on 
oltava johdonmukaisia ja yhteneviä. Tämän vuoksi perinteisten biopolttoaineiden 
vähäisempiä kasvihuonekaasupäästöjä koskevat edut kuuden prosentin vähennystavoitteen 
täyttämisessä otetaan huomioon vain viiteen prosenttiin saakka niiden polttoainekiintiöstä, ja 
toisen sukupolven biopolttoaineista saatavat edut kerrotaan neljällä ja kahdella.

Tarkistus 158
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

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

Edellä olevaa 1 kohtaa sovellettaessa 
huomioon otettavien biopolttoaineiden ja 
bionesteiden käytöstä aiheutuvien suorien 
ja epäsuorien kasvihuonekaasupäästöjen 
yhteismäärän on oltava vähintään 
60 prosenttia ja enintään 42 gCO2eq/MJ.

Or. en

Perustelu

Komission ehdottamilla suhteellisesti (prosentteina) ilmaistuilla päästösäästöjen 
vähimmäiskynnyksillä ei anneta riittäviä takeita sijoittajille, koska vertailutaso voi muuttua 
ajan myötä. Jos sen sijaan vahvistettaisiin tässä tarkistuksessa ehdotettu absoluuttinen 
enimmäismäärä, voitaisiin parantaa niiden investointien varmuutta, joihin panostaminen 
saattaa kiinnostaa teollisuutta. Ehdotuksen mukainen 42 gCO2eq/MJ -arvo vastaa 
50 prosentin päästösäästöjä nykyiseen lähtötasoon verrattuna.
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Tarkistus 159
Sabine Wils

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 160
Gaston Franco

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Perustelu

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

Tarkistus 161
Kathleen Van Brempt

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 162
Silvia-Adriana Ţicău

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

Edellä olevaa 1 kohtaa sovellettaessa 
huomioon otettavan biopolttoaineiden 
käytöstä saatavan vähennyksen 
kasvihuonekaasupäästöissä on oltava 
vähintään 60 prosenttia niiden 
biopolttoaineiden osalta, jotka on tuotettu 
laitoksissa, jotka aloittavat toimintansa 
1 4päivän heinäkuuta 2014 jälkeen. 
Laitoksen katsotaan olevan toiminnassa, 
jos siellä on tapahtunut biopolttoaineiden 
fyysistä tuotantoa.

Edellä olevaa 1 kohtaa sovellettaessa 
huomioon otettavan biopolttoaineiden 
käytöstä saatavan vähennyksen 
kasvihuonekaasupäästöissä on oltava 
vähintään 60 prosenttia niiden 
biopolttoaineiden osalta, jotka on tuotettu 
laitoksissa, jotka aloittavat toimintansa 
1 päivän heinäkuuta 2018 jälkeen. 
Laitoksen katsotaan olevan toiminnassa, 
jos siellä on tapahtunut biopolttoaineiden 
fyysistä tuotantoa.

Or. ro

Tarkistus 163
Sabine Wils

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 164
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – a alakohta
Direktiivi 98/70/EY
7 b artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Niiden laitosten osalta, jotka ovat olleet 
toiminnassa ennen 1 päivää heinäkuuta 
2014, edellä olevaa 1 kohtaa sovellettaessa 
biopolttoaineiden ja bionesteiden käytöstä 
aiheutuvien suorien ja epäsuorien 
kasvihuonekaasupäästöjen yhteismäärä 
saa olla enintään 54 gCO2eq/MJ 
31 päivään joulukuuta 2016 saakka ja 
enintään 42 gCO2eq/MJ 1 päivästä 
tammikuuta 2017 alkaen. Laitoksen 
katsotaan olevan toiminnassa, jos siellä 
on tapahtunut biopolttoaineiden tai 
bionesteiden fyysistä tuotantoa.

Or. en

Perustelu

Vahvistamalla tässä tarkistuksessa ehdotetut absoluuttiset enimmäismäärät voitaisiin 
parantaa niiden investointien varmuutta, joihin panostaminen saattaa kiinnostaa teollisuutta. 
Ehdotuksen mukaiset 54 ja 42 gCO2eq/MJ -arvot vastaavat noin 35 ja 50 prosentin 
päästösäästöjä. Ei ole syytä lykätä vuodesta 2017 alkamaan aiottua 50 prosentin vaatimusta 
yhdellä vuodella eteenpäin komission ehdottamalla tavalla.

Tarkistus 165
Kathleen Van Brempt

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

Komission teksti Tarkistus

Niiden laitosten osalta, jotka ovat olleet 
toiminnassa ennen 1 päivää heinäkuuta 
2014, edellä olevaa 1 kohtaa sovellettaessa 
biopolttoaineiden käytöstä saatavan 
vähennyksen kasvihuonekaasupäästöissä 

Niiden laitosten osalta, jotka ovat olleet 
toiminnassa ennen 31 päivää joulukuuta 
2013, edellä olevaa 1 kohtaa sovellettaessa 
biopolttoaineiden käytöstä saatavan 
vähennyksen kasvihuonekaasupäästöissä 
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on oltava vähintään 35 prosenttia
31 päivään joulukuuta 2017 saakka ja 
vähintään 50 prosenttia 1 päivästä 
tammikuuta 2018 alkaen.

on oltava vähintään 45 prosenttia
31 päivään joulukuuta 2017 saakka ja 
vähintään 60 prosenttia 1 päivästä 
tammikuuta 2018 alkaen.

Or. en

Tarkistus 166
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

Komission teksti Tarkistus

b) Korvataan 3 kohdan toinen alakohta 
seuraavasti:

Poistetaan.

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

Or. en

Tarkistus 167
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Komission teksti Tarkistus

b) Korvataan 3 kohdan toinen alakohta 
seuraavasti:

Poistetaan.

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

Or. en

Tarkistus 168
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

b a) Lisätään 4 a kohta seuraavasti:
”4. Edellä olevaa 1 kohtaa sovellettaessa 
ei oteta huomioon biopolttoaineita ja 
bionesteitä, jotka ovat peräisin sellaisista 
maista tai sellaisilta alueilta, joiden 
maankäytön muutoksista johtuvat päästöt 
muodostavat liitteessä IV olevan C osan 
7 kohdan mukaisesti laskettuna koko 
maassa tai alueella yli 35 prosenttia 
fossiilisten polttoaineiden päästöistä (30 g 
CO2eq / MJ).”

Or. en

Tarkistus 169
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 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:
Edellä olevaa 1 kohtaa sovellettaessa 
huomioon otettavat biopolttoaineet ja 
bionesteet eivät saa olla jätteistä 
tuotettuja, ellei ole todennettu 
riippumattomasti, että on noudatettu 
direktiivin 2008/98/EY mukaista 
jätehierarkiaa, jonka mukaan 
ensisijaisuusjärjestyksessä ennen jätteen 
hyödyntämistä energiana ovat jätteen 
syntymisen ehkäiseminen, valmistelu 
uudelleenkäyttöön ja kierrätys.

Or. en

Tarkistus 170
Fiona Hall

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

Komission teksti Tarkistus

b a) Lisätään 5 a kohta seuraavasti: 
”5 a. Edellä olevan 1 kohdan a, b ja c 
alakohtaa sovellettaessa huomioon 
otettavat biopolttoaineet ja bionesteet eivät 
saa olla jätteistä peräisin olevista raaka-
aineista valmistettuja, ellei ole todennettu 
ja sertifioitu riippumattomasti, että on 
noudatettu direktiivin 2008/98/EY 
4 artiklan mukaista jätehierarkiaa, jonka 
mukaan ensisijaisuusjärjestyksessä ennen 
jätteen hyödyntämistä energiana ovat 
jätteen syntymisen ehkäiseminen, 
valmistelu uudelleenkäyttöön ja kierrätys.
Tätä varten komissiolle siirretään valta 
antaa 25 b artiklan mukaisia delegoituja 
säädöksiä, joissa vahvistetaan 
riippumatonta todentamista ja sertifiointia 
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koskevat yksityiskohtaiset säännöt. Ne on 
annettava [1 päivään tammikuuta 2016] 
mennessä.”

Or. en

Perustelu

Jätteisiin olisi sovellettava jätepuitedirektiivin 4 artiklan mukaista jätehierarkiaa, jonka 
mukaisessa ensisijaisuusjärjestyksessä ennen jätteen hyödyntämistä energiana ovat jätteen 
syntymisen ehkäiseminen, valmistelu uudelleenkäyttöön ja kierrätys. Petosten estämiseksi 
olisi myös todennettava ja sertifioitava jätteitä koskevien vaatimusten noudattaminen.

Tarkistus 171
Jens Rohde

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

Komission teksti Tarkistus

b a) Lisätään 5 a kohta seuraavasti:
”5 a. Edellä olevan 7 a artiklan 2 kohdan 
a, b ja c alakohtaa sovellettaessa ei oteta 
huomioon biopolttoaineiden ja 
bionesteiden valmistukseen käytettyjä 
raaka-aineita, jos 4 ja 5 kohdassa 
tarkoitettu maankäyttö on raaka-aineen 
tuotantovuonna muuttunut 
huomattavasti.”

Or. en

Perustelu

Raw materials, produced at land that used to be forest areas and peat bogs, are according to 
estimates accounting for more than 70% of the total greenhouse gas emissions from biofuels 
and bioliquids. If EU decides not to use biofuels and bioliquids from countries where such a 
considerably change in use of forest areas and peat bogs have taken place the majority of 
European greenhouse gas emissions caused by indirect land-use changes can be prevented. 
Such measure will strengthen already existing European legislation. In this directive, Article 
7c paragraph 4, there is already arranged sustainability conditions for entering bilateral or 
multilateral agreements with third countries that will be reinforced by adding the suggested 
paragraph 5a. In accordance with Articles 2.1 and 2.2 of the WTO Agreement on Technical 
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Barriers to Trade (TBT Agreement) such an exclusion from promotion in the European Union 
is permissible under WTO regulations.

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

Tarkistus 172
Kathleen Van Brempt

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

Komission teksti Tarkistus

b a) Lisätään 5 a kohta seuraavasti:
”5 a. Edellä olevaa 1 kohtaa sovellettaessa 
huomioon otettavat biopolttoaineet ja 
bionesteet on valmistettava sellaisten 
kestävien maanhoitokäytänteiden 
mukaisesti tuotetuista raaka-aineista, 
joiden avulla ylläpidetään tai kasvatetaan 
ekosysteemien hiilivarantoja, turvataan 
biologinen monimuotoisuus, suojellaan 
maan hedelmällisyyttä ja maaperän 
orgaanista hiiltä, ehkäistään maaperän 
eroosiota ja suojellaan vesivaroja ja joilla 
on mahdollisimman vähäinen vaikutus 
veden saatavuuteen, laatuun sekä 
ravinne- ja mineraalitasapainoon.”

Or. en

Tarkistus 173
Ivo Belet

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

Komission teksti Tarkistus

b a) Korvataan 7 kohdan 2 alakohdan 
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ensimmäinen lause seuraavasti: 
Komissio laatii joka toinen vuosi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
raportin biopolttoaineiden kasvavan 
kysynnän vaikutuksesta sosiaaliseen 
kestävyyteen yhteisössä ja kolmansissa 
maissa sekä siitä, miten biopolttoaineiden 
tuotannolla edistetään kasviproteiinien 
vajauksen vähentymistä EU:ssa, ja 
biopolttoainepolitiikan vaikutuksesta 
ravintoaineiden kohtuuhintaiseen 
saatavuuteen erityisesti kehitysmaiden 
väestön keskuudessa sekä laajempiin 
kehitysnäkökohtiin.

Or. nl

Tarkistus 174
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Laskutapaa on mukautettu, jotta voidaan ottaa huomioon epäsuorasta maankäytön 
muutoksesta aiheutuvia päästöjä koskevat arviot polttoaineiden laadusta annettuun 
direktiiviin hiljattain lisättäväksi ehdotetun liitteen V mukaisesti.

Tarkistus 175
Sabine Wils

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

Komission teksti Tarkistus

-a) Korvataan 1 kohta seuraavasti:
”1. Biopolttoaineiden elinkaarenaikaiset 
kasvihuonekaasupäästöt lasketaan 
7 a artiklaa ja 7 b artiklan 2 kohtaa 
sovellettaessa seuraavasti:
a) jos tuotantoketjulle on liitteessä IV 
olevassa A tai B osassa määritetty 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennysten 
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oletusarvo ja jos liitteessä V olevan
C osan 7 kohdan mukaisesti laskettu 
biopolttoaineen tai bionesteen el-arvo on 
nolla tai alle nolla, käyttämällä kyseistä 
oletusarvoa; liitteessä V määriteltyjen 
epäsuorasta maankäytön muutoksesta 
aiheutuvien päästöjen arvot lisätään 
kyseiseen oletusarvoon;
b) käyttämällä todellista arvoa, joka on 
laskettu liitteessä IV olevassa C osassa 
määritellyn menetelmän mukaisesti; 
liitteessä V määriteltyjen epäsuorasta 
maankäytön muutoksesta aiheutuvien 
päästöjen arvot lisätään kyseiseen 
todelliseen arvoon; tai
c) käyttämällä arvoa, joka on saatu 
laskemalla liitteessä IV 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 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 
tarkoitettuja arvoja.”

Or. en

Tarkistus 176
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Komission teksti Tarkistus

Komissiolle siirretään valta antaa 
delegoituja säädöksiä 10 a artiklan 
mukaisesti liitteessä IV olevan B ja E 

Poistetaan.
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osan arvioitujen tyypillisten arvojen ja 
oletusarvojen korjaamisesta.

Or. en

Tarkistus 177
Giles Chichester

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 178
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 kohta – a alakohta
Direktiivi 2009/28/EY
7 d artikla – 6 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. ro

Tarkistus 179
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Komission teksti Tarkistus

6. Komissiolle siirretään valta antaa 
delegoituja säädöksiä 10 a artiklan 
mukaisesti liitteen V mukauttamisesta 
tieteen ja tekniikan kehitykseen muun 
muassa tarkistamalla ehdotettuja 
viljelykasviryhmien epäsuoran 
maankäytön muutoksen arvoja; ottamalla 
käyttöön uusia arvoja muilla 
jaottelutasoilla; lisäämällä tarvittaessa 
uusia arvoja, jos markkinoille tulee uusia 

Poistetaan.
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biopolttoaineiden raaka-aineita; 
tarkastelemalla uudelleen luokkia, joihin 
kuuluvien biopolttoaineiden epäsuorasta 
maankäytön muutoksesta aiheutuviksi 
päästöiksi katsotaan nolla; ja 
kehittämällä tekijöitä muiden kuin 
ruokakasvien selluloosasta ja 
lignoselluloosasta tuotetuille raaka-
aineille.

Or. en

Tarkistus 180
Gaston Franco

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr
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Perustelu

Delegoidut säädökset voivat olla perusteltuja liitteen V mukauttamiseksi tekniseen ja 
tieteelliseen kehitykseen. On kuitenkin korostettava – jotta vältetään luomasta epävarmuutta, 
jolla ei kannusteta investointia – että suunniteltujen toimien tarkoituksena on joka 
tapauksessa kannustaa tutkimusta ja kehitystä jäsenvaltioissa ja täyttää markkinoiden tarpeet.

Tarkistus 181
António Fernando Correia de Campos

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

Komission teksti Tarkistus

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

Komissio laatii 31 päivään joulukuuta 
2014 mennessä ja sen jälkeen joka toinen 
vuosi kertomuksen viljelykasviryhmien 
epäsuoran maankäytön muutoksen arvojen 
arviointiin liittyvästä tieteen ja tekniikan 
kehityksestä. Kertomukseen liitetään 
tarvittaessa ehdotus liitteen VIII 
mukauttamisesta parhaaseen 
käytettävissä olevaan tieteellisen tietoon; 
ehdotettujen viljelykasviryhmien 
epäsuoran maankäytön muutoksen
arvojen tarkistamisesta; uusien arvojen 
käyttöön ottamisesta muilla jaottelutasoilla 
(eli raaka-aineiden tasolla); uusien 
arvojen lisäämisestä tarvittaessa, jos 
markkinoille tulee uusia biopolttoaineiden 
raaka-aineita; ja tekijöiden kehittämisestä
muiden kuin ruokakasvien selluloosasta ja 
lignoselluloosasta tuotetuille raaka-aineille.

Or. en

Tarkistus 182
Fiona Hall
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 kohta – -a alakohta (uusi)
Direktiivi 98/70/EY
7 d artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan, että epäsuorasta maankäytön muutoksesta aiheutuvat 
kasvihuonekaasupäästöt otetaan huomioon arvioitaessa kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämistä koskevien direktiivin 98/70/EY mukaisten kriteerien noudattamista.

Tarkistus 183
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

Komission teksti Tarkistus

b) korvataan 7 kohdan ensimmäinen 
alakohta seuraavasti:

Poistetaan.

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

Or. en

Tarkistus 184
Andrzej Grzyb

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

Komission teksti Tarkistus

b) Korvataan 7 kohdan ensimmäinen 
alakohta seuraavasti:

Poistetaan.

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

Or. en

Tarkistus 185
António Fernando Correia de Campos

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

Komission teksti Tarkistus

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

Komissio esittää tarvittaessa myös 
ehdotuksen liitteen IV mukauttamisesta
parhaaseen käytettävissä olevaan 
tieteelliseen tietoon muun muassa 
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muassa lisäämällä muita, samaa tai muuta 
raaka-ainetta käyttäviä biopolttoaineiden 
tuotantoketjuja koskevat arvot ja 
muuttamalla C osassa säädettyjä 
menetelmiä.

lisäämällä muita, samaa tai muuta raaka-
ainetta käyttäviä biopolttoaineiden 
tuotantoketjuja koskevat arvot ja 
muuttamalla C osassa säädettyjä 
menetelmiä.

Or. en

Tarkistus 186
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

Komission teksti Tarkistus

6. Korvataan 10 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:

Poistetaan.

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

Or. en

Tarkistus 187
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 188
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 189
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Komission teksti Tarkistus

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 7 a artiklan 

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

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

Or. en

Tarkistus 190
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 191
András Gyürk, Alajos Mészáros

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 98/70/EY
11 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Poistetaan 11 artiklan 4 kohta. Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 192
Gaston Franco

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

Komission teksti Tarkistus

1 a. Muutetaan 2 artiklan k kohtaa 
seuraavasti:
k) ”tukijärjestelmällä” tarkoitetaan 
jäsenvaltion tai jäsenvaltioiden ryhmän 
soveltamaa välinettä, järjestelmää tai 
mekanismia, joka edistää uusiutuvista 
lähteistä peräisin olevan energian käyttöä 
alentamalla tällaisen energian 
kustannuksia, korottamalla sen 
mahdollista myyntihintaa tai lisäämällä 
uusiutuvan energian velvoitteen avulla tai 
muulla tavalla tällaisen energian 
ostomääriä; edellä mainittu sisältää muun 
muassa investointituen, verovapaudet, 
verohelpotukset, veronpalautukset, 
uusiutuvan energian velvoitteen 
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tukijärjestelmät, kuten vihreät 
sertifikaatit, sekä syöttötariffimaksujen ja 
ennakkomaksujen kaltaiset 
hintatukijärjestelmät; tukijärjestelmien ei 
pidä aiheuttaa vääristymiä muiden samaa 
raaka-ainetta käyttävien 
teollisuudenalojen raaka-
ainemarkkinoilla.

Or. fr

Tarkistus 193
Marita Ulvskog

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. sv

Perustelu

Tarkistuksella pyritään luomaan markkinoille kannustimia kehittyneiden biopolttoaineiden 
edistämiseksi.
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Tarkistus 194
Maria Da Graça Carvalho

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

Komission teksti Tarkistus

”o a) Edistyksellisillä 
biopolttoteknologioilla tuotetaan 
biopolttoaineita yleensä muista kuin 
ravinnoksi tai rehuksi tarkoitetuista 
raaka-aineista, kuten jätteistä ja tähteistä 
(eli vehnänoljet, yhdyskuntajäte), muista 
kuin ravintona käytettävistä 
viljelykasveista (eli heinäkasvit, 
Miscanthus) ja levistä. Useimmat 
teknologiat ovat vielä kokeiluasteella tai 
kehittämisvaiheessa.”

Or. en

Tarkistus 195
Giles Chichester

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

Komission teksti Tarkistus

b) Lisätään 1 kohtaan toinen alakohta 
seuraavasti:

Poistetaan.

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

Or. en

Tarkistus 196
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

b) Lisätään 1 kohtaan toinen alakohta 
seuraavasti:

Poistetaan.

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

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi voitava itse päättää, millä talouden alalla ne haluavat toimia uusiutuvaa 
energiaa koskevan direktiivin mukaisen kokonaistavoitteen saavuttamiseksi.

Tarkistus 197
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

b) Lisätään 1 kohtaan toinen alakohta 
seuraavasti:

Poistetaan.

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

Or. en

Tarkistus 198
Gaston Franco

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

Komission teksti Tarkistus

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

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun 
tavoitteen täyttämiseksi viljakasveista ja 
muista paljon tärkkelystä sisältävistä 
viljelykasveista, kasviöljystä ja sokerista 
valmistetusta etanolista 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

Biopolttoaineilla on vipuvaikutus biotekniikan ja kasvikemian aloilla. Tutkimusta ja kehitystä 
on siis kannustettava kaikilla aloilla, joihin liittyy merkittävää potentiaalia, kuten 
käymisteollisuuden alalla.
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Tarkistus 199
Sabine Wils

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

Komission teksti Tarkistus

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

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun 
tavoitteen täyttämiseksi viljakasveista ja 
muista paljon tärkkelystä sisältävistä 
viljelykasveista, sokerikasveista ja 
öljykasveista sekä muiden kuin 
ruokakasvien selluloosasta tai 
lignoselluloosasta valmistetuista muista 
raaka-aineista kuin jätteestä tai tähteistä 
tuotettujen biopolttoaineiden ja 
bionesteiden suurin yhteenlaskettu osuus 
saa olla enintään yhtä suuri kuin 3 artiklan 
4 kohdan d alakohdassa määriteltyä 
suurinta osuutta vastaava energiamäärä.

Or. en

Tarkistus 200
Marita Ulvskog

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

Komission teksti Tarkistus

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

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun 
tavoitteen täyttämiseksi öljykasveista 
tuotettujen biopolttoaineiden ja 
bionesteiden suurin yhteenlaskettu osuus 
saa olla enintään 4 prosenttia 3 artiklan 4 
kohdan d alakohdassa määritetystä 
10 prosentin osuudesta.
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suurinta osuutta vastaava energiamäärä.

Or. sv

Perustelu

Kun sellaisten viljelykasvien määrä pienenee, joihin sovelletaan ylärajaa, alenee myös 
yläraja.

Tarkistus 201
Britta Thomsen, Josefa Andrés Barea

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 202
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Jotta ravintona käytettävistä viljelykasveista ja erityisistä energiakasveista tuotettuja 
biopolttoaineita koskeva rajoitus olisi tehokas, se olisi otettava huomioon sekä direktiivin 
2009/28/EY että direktiivin 98/70/EY tavoitteiden saavuttamista arvioitaessa. Rajoituksella 
olisi varmistettava, että EU:n tavoitteet ja tuet eivät enää edistä kielteisiä vaikutuksia, joita 
aiheutuu polttoaineiden ja elintarvikkeiden välisestä konfliktista.

Tarkistus 203
Fiona Hall

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

Komission teksti Tarkistus

b a) Lisätään 1 kohtaan kolmas alakohta 
seuraavasti:
”Komissio vahvistaa 31 päivään 
joulukuuta 2014 mennessä delegoiduilla 
säädöksillä säännöt tietyistä viljakasveista 
ja muista tärkkelystä sisältävistä 
viljakasveista, sokerikasveista ja 
öljykasveista tuotettujen sellaisten 
biopolttoaineiden ja bionesteiden 
jättämisestä 3 artiklan 4 kohdan 
d alakohdan säännösten ulkopuolelle, 
joiden tuotantoprosessissa käytetään 
epäsuoria maankäytön muutoksia 
lieventäviä riittäviä toimenpiteitä, joilla 
kompensoidaan kyseisiin muutoksiin 
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liittyvät tekijät. Lieventäviä toimenpiteitä 
voivat olla esimerkiksi sivutuotteiden 
käyttö ja valmistustehokkuus edellyttäen, 
että tämän direktiivin 17 artiklan 
2 kohdassa säädettyjä kriteerejä 
noudatetaan.”

Or. en

Perustelu

Epäsuorasta maankäytön muutoksesta aiheutuvia päästöjä voidaan lieventää ja direktiivissä
2009/28/EY säädettyjen kasvihuonekaasujen päästörajojen saavuttamista voidaan edistää 
ravintona käytettävistä viljelykasveista tuotettujen ensimmäisen sukupolven biopolttoaineiden 
osalta lieventämistoimenpiteillä, kuten sivutuotteiden käytöllä. Komission olisi annettava 
säännöt tällaisten kestävien biopolttoaineiden osalta tehtävästä poikkeuksesta.

Tarkistus 204
Kent Johansson

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

Komission teksti Tarkistus

b a) Lisätään 1 kohtaan kolmas alakohta 
seuraavasti:
”Komissio vahvistaa 31 päivään 
joulukuuta 2014 mennessä delegoiduilla 
säädöksillä säännöt viljakasveista ja 
muista tärkkelystä sisältävistä 
viljakasveista, sokerikasveista ja 
öljykasveista tuotettujen sellaisten 
biopolttoaineiden ja bionesteiden 
jättämisestä 3 artiklan 4 kohdan 
d alakohdan säännösten ulkopuolelle, 
joiden osalta käytetään epäsuoria 
maankäytön muutoksia lieventäviä 
toimenpiteitä, kuten sivutuotteiden käyttö, 
lisääntynyt tuotto, valmistustehokkuus 
sekä viljelykasvien tuotanto 
käyttämättömällä maalla edellyttäen, että 
tämän direktiivin 17 artiklan 2 kohdassa 
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säädettyjä kriteerejä noudatetaan.”

Or. en

Perustelu

Epäsuorasta maankäytön muutoksesta aiheutuvia päästöjä voidaan lieventää ja direktiivissä
2009/28/EY säädettyjen kasvihuonekaasujen päästörajojen saavuttamista voidaan edistää 
ravintona käytettävistä viljelykasveista tuotettujen ensimmäisen sukupolven biopolttoaineiden 
osalta lieventämistoimenpiteillä, kuten sivutuotteiden käytöllä. Komission olisi annettava 
säännöt tällaisten kestävien biopolttoaineiden osalta tehtävästä poikkeuksesta.

Tarkistus 205
Marita Ulvskog

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

Komission teksti Tarkistus

b a) Lisätään 1 kohtaan kolmas alakohta 
seuraavasti:
”Kehittyneiden biopolttoaineiden osuuden 
on oltava vähintään 3 prosenttia 
liikenteen energian loppukulutuksesta 
vuonna 2020.”

Or. sv

Perustelu

Jotta luodaan markkinoille vahvoja kannustimia kehittyneisiin biopolttoaineisiin siirtymiseksi, 
on asetettava kiinteä tavoite, jolla edistetään kestävää biopolttoainestrategiaa Euroopassa.

Tarkistus 206
Bendt Bendtsen

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

-i) Lisätään ensimmäisen alakohdan 
jälkeen alakohdat seuraavasti:
”Vuonna 2020 vähintään 3 prosenttia 
liikenteen energian loppukulutuksesta on 
täytettävä kehittyneillä biopolttoaineilla.
Vuonna 2025 vähintään 5 prosenttia 
liikenteen energian loppukulutuksesta 
katetaan kehittyneistä biopolttoaineista 
tuotetulla energialla.”

Or. da

Perustelu

Lisätään ensimmäisen kohdan jälkeen tarkistuksena puheenjohtajan Vidal-Quadrasin omaan 
tarkistukseen, joka koskee komission ehdotuksen 2 artiklan 2 kohdan c alakohdan i alakohtaa.

Tarkistus 207
Jens Rohde

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

Komission teksti Tarkistus

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

Tarkistus 208
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

-i) Lisätään ensimmäisen alakohdan 
jälkeen uusi alakohta seuraavasti:
”Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, 
että uusiutuvista energialähteistä peräisin 
olevan sähkön osuus kaikissa 
liikennemuodoissa on vuonna 2020 
vähintään 2 prosenttia liikenteen 
energian loppukulutuksesta kyseisessä 
jäsenvaltiossa.”

Or. en

Tarkistus 209
Maria Da Graça Carvalho

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

Komission teksti Tarkistus

-i) Lisätään ensimmäisen alakohdan 
jälkeen alakohta seuraavasti:
”Vuonna 2020 vähintään 2 prosenttia 
liikenteen energian loppukulutuksesta 
katetaan kehittyneillä biopolttoaineilla.”

Or. en
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Tarkistus 210
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

-i) Korvataan a alakohta seuraavasti:
”a) Sovellettaessa ensimmäistä alakohtaa 
nimittäjä on 80 prosenttia vuoden 2010 
energian kokonaiskulutuksesta 
liikenteessä ottaen huomioon ainoastaan 
bensiinin, dieselin, tie- ja 
rautatiekuljetuksissa kulutetut 
biopolttoaineet ja sähkön;”

Or. en

Tarkistus 211
Sabine Wils

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

Komission teksti Tarkistus

i) Lisätään b alakohdan loppuun virke
seuraavasti:

i) Lisätään b alakohdan loppuun virkkeet
seuraavasti:

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

”jäsenvaltioiden toteuttamia 
energiatehokkuus- ja 
energiansäästötoimenpiteitä vastaava 
energiamäärä otetaan myös huomioon; 
tätä alakohtaa sovelletaan rajoittamatta 17 
artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 3 artiklan 
4 kohdan d alakohdan soveltamista;”

Or. en
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Tarkistus 212
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – c alakohta – 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. en

Tarkistus 213
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

i a) korvataan c alakohta seuraavasti:
”c) laskettaessa a ja b alakohdan 
mukaista kaikentyyppisissä
sähkökäyttöisissä ajoneuvoissa 
käytettävän uusiutuvista lähteistä peräisin 
olevan energian osuutta jäsenvaltiot 
voivat käyttää joko uusiutuvista 
energialähteistä tuotetun sähkön 
keskimääräistä osuutta yhteisössä tai 
uusiutuvista energialähteistä tuotetun 
sähkön osuutta omassa maassaan kahden 
edellisen vuoden kulutuksen perusteella. 
Lisäksi laskettaessa kaikentyyppisten 
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sähkökäyttöisten ajoneuvojen kuluttamaa 
uusiutuvista energialähteistä tuotetun 
sähkön määrää kulutuksen katsotaan 
olevan 5-kertainen uusiutuvista 
energialähteistä tuotetun sähkön 
energiasisältöön verrattuna.”

Or. en

Perustelu

Uusiutuvan sähkön käyttö kaikkien liikennemuotojen sähköajoneuvoissa voi kehittää 
liikennesektoria kestävämpään suuntaan. Sähkökäyttöiset ajoneuvot voivat olla ratkaisu 
liikennesektorin haasteisiin, koska ne ovat paljon energiatehokkaampia kuin 
polttomoottorikäyttöiset ajoneuvot. Sähkökäyttöisillä ajoneuvoilla on tärkeä merkitys myös 
muilla uusiutuvan energian aloilla, koska niihin voidaan varastoida sähköä.

Tarkistus 214
Britta Thomsen

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

Komission teksti Tarkistus

i a) Korvataan c alakohta seuraavasti:
”c) Laskettaessa sähkökäyttöisten 
maantieajoneuvojen kuluttamaa 
uusiutuvista energialähteistä tuotetun 
sähkön määrää kulutuksen katsotaan 
olevan 5-kertainen uusiutuvista 
energialähteistä tuotetun sähkön 
energiasisältöön verrattuna.”

Or. en

Tarkistus 215
Giles Chichester

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 216
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 217
Angelika Niebler



PE510.481v01-00 134/192 AM\933726FI.doc

FI

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

Komission teksti Tarkistus

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

d) laskettaessa biopolttoaineiden osuutta 
osoittajassa on

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

Or. de

Perustelu

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

Tarkistus 218
Jens Rohde

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



AM\933726FI.doc 135/192 PE510.481v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

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

d) laskettaessa biopolttoaineiden osuutta 
osoittajassa viljakasveista ja muista paljon 
tärkkelystä sisältävistä viljelykasveista, 
sokerikasveista ja öljykasveista tuotetuista 
biopolttoaineista peräisin oleva energia saa 
muodostaa enintään 7,5 prosenttia
liikenteen energian loppukulutuksesta 
vuonna 2020, mikä vastaa vuoden 2011 
lopussa arvioitua osuutta. Viljakasveista ja 
muista tärkkelystä sisältävistä 
viljelykasveista sekä sokerikasveista 
tuotetuista biopolttoaineista peräisin 
olevan energian osuuden on oltava 
8 prosenttia energian loppukulutuksesta 
bensiinin osalta vuonna 2020.

Or. en

Perustelu

The emerging science confirms that ethanol makes a strong contribution to the 
decarbonisation of road transport. A 5% ceiling on conventional biofuels, as proposed by the 
Commission, is not a sufficient safeguard for investments undertaken in European bioethanol, 
since all of the ceiling can be incorporated into biodiesel. To avoid factory closures, there 
needs to be a separate target for petrol. Existing EU bioethanol capacity is equal to at least 
6% of the expected petrol market by 2020 (according to the European Commission (DG JRC) 
and the European auto and oil industries). Imports (on average 20-25% of the market) need 
to be added to this 6%. By allowing a consumption of conventional biofuel from sugars and 
starch crops of maximum 8% in petrol and targeting at least 10% renewable energy in petrol, 
a market is created for the commercialisation of new production technology that converts 
lignocellulose into bioethanol.

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

Tarkistus 219
Sabine Wils

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

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

d) laskettaessa biopolttoaineiden osuutta 
osoittajassa viljakasveista ja muista paljon 
tärkkelystä sisältävistä viljelykasveista, 
sokerikasveista ja öljykasveista sekä 
muiden kuin ruokakasvien selluloosasta 
tai lignoselluloosasta valmistetuista 
muista raaka-aineista kuin jätteestä tai 
tähteistä tuotetuista biopolttoaineista 
peräisin oleva energia saa muodostaa 
enintään 4 prosenttia liikenteen energian 
loppukulutuksesta vuonna 2020, mikä 
vastaa vuoden 2011 lopussa arvioitua 
osuutta.

Or. en

Tarkistus 220
Gaston Franco

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

Komission teksti Tarkistus

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

d) laskettaessa biopolttoaineiden osuutta 
osoittajassa viljakasveista tai muista paljon 
tärkkelystä sisältävistä viljelykasveista, 
kasviöljystä ja sokerista valmistetusta 
etanolista 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

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

Tarkistus 221
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Jotta voidaan ratkaista biopolttoaineita koskevista politiikoista johtuva elintarvikkeiden ja 
polttoaineiden tuotannon välinen kilpailu sekä vähentää maan- ja vedenkäyttöön kohdistuvia 
vaikutuksia, perinteisiä biopolttoaineita koskevaa 5 prosentin rajaa olisi sovellettava 
ravintona käytettävien viljelykasvien lisäksi myös erillisiin energiakasviviljelmiin (tai muihin 
kuin ravintona käytettäviin viljelykasveihin). Maalla tuotettavien biopolttoaineiden ja 
bionesteiden tuotannon rajoittamiseksi tehokkaasti niiden tuottamiseen myönnettävät 
avustukset ja rahoitustuki eivät saa ylittää tämän ehdotuksen mukaista enimmäismäärää.

Tarkistus 222
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

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

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

Or. en

Perustelu

Komission alkuperäisessä ehdotuksessa ei aseteta ylärajaa ensimmäisen sukupolven 
biopolttoaineille ennen vuotta 2020 eikä siinä anneta sijoittajille oikeanlaista signaalia, joten 
tällä tarkistuksella pyritään edistämään innovaatiota antamalla signaali siitä, että 
ravintokasveista tuotetut biopolttoaineet on korvattava asteittain muilla liikenteen 
toimenpiteillä ja polttoaineilla. Ravintokasveista tuotettujen biopolttoaineiden käyttöä on 
siten vähennettävä liikennesektorilla asteittain nykyisestä 4,7 prosentista (vuoden 2010 tiedot) 
3 prosenttiin vuonna 2020.

Tarkistus 223
Kent Johansson

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

Komission teksti Tarkistus

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

d) laskettaessa biopolttoaineiden osuutta 
osoittajassa öljykasveista tuotetuista 
biopolttoaineista peräisin oleva energia saa 
muodostaa enintään 3 prosenttia liikenteen 
energian loppukulutuksesta vuonna 2020, 
mikä vastaa vuoden 2011 lopussa arvioitua 
osuutta.

Or. en
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Perustelu

As recognised by the impact assessment accompanying the ILUC-proposals, it is difficult to 
estimate the exact size of the emissions resulting from indirect land use change. However, one 
conclusion seems more stable than the others: there is an obvious difference between 
bioethanol and biodiesel when it comes to ILUC-emissions. ILUC-emissions and direct 
emissions from biodiesel are generally higher than for bioethanol which means that the use of 
bioethanol reduces emissions from the transport sector significantly compared to biodiesel. 
This difference should be reflected in the in the current revision of the directives.

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

Tarkistus 224
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 225
Britta Thomsen

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

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

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

Biopolttoaineista ja bionesteistä saatavan 
energian osuus ei saa ylittää tässä 
artiklassa säädettyä osuutta. 

Or. en

Tarkistus 226
Marita Ulvskog

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

Komission teksti Tarkistus

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

d) laskettaessa biopolttoaineiden osuutta 
osoittajassa öljykasveista tuotetuista 
biopolttoaineista peräisin oleva energia saa 
muodostaa enintään 4 prosenttia liikenteen 
energian loppukulutuksesta vuonna 2020.

Or. sv

Perustelu

Etanoli jätetään 5 prosentin rajoituksen ulkopuolelle.
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Tarkistus 227
Jens Rohde

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

Komission teksti Tarkistus

ii a) Lisätään d a kohta seuraavasti:
”d a) Liitteessä IX luetelluista raaka-
aineista tuotetuista biopolttoaineista 
peräisin olevan energian on 
muodostettava vähintään 2,5 prosenttia 
liikenteen energian loppukulutuksesta 
vuonna 2020, ja viljelykasveista 
tuotetuista biopolttoaineista peräisin oleva 
energia saa muodostaa enintään 
7,5 prosenttia liikenteen energian 
loppukulutuksesta sekä 
dieselpolttoaineiden että bensiinin osalta 
vuonna 2020.”

Or. en

Tarkistus 228
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en
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Tarkistus 229
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

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) Tämän artiklan 4 kohdassa asetetun 
tavoitteen saavuttamiseksi kunkin 
jäsenvaltion on vähennettävä tieliikenteen 
energiankäyttöä vähintään 15 prosenttia 
vuoden 2008 tasosta.
Kunkin jäsenvaltion on julkaistava ja 
toimitettava komissiolle vuoden kuluttua 
tämän direktiivin antamisesta 
[viimeistään vuoden kuluttua tämän 
direktiivin voimaantulopäivästä] 
ennusteasiakirja, jossa esitetään 
toimenpiteet ja toimet, jotka niiden on 
toteutettava tämän kohdan 
noudattamiseksi.”

Or. en

Tarkistus 230
Sabine Wils

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. Komission on [viimeistään vuoden 
kuluttua tämän direktiivin 
voimaantulopäivästä] annettava 
suosituksia lisätoimenpiteistä, joita 
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jäsenvaltiot voivat toteuttaa 
energiatehokkuuden ja energiansäästön 
edistämiseksi ja tukemiseksi liikenteen 
alalla. Suosituksiin on sisällytettävä arviot 
kunkin toimenpiteen avulla säästettävissä 
olevasta energiamäärästä. Jäsenvaltion 
toteuttamia toimenpiteitä vastaava 
energiamäärä otetaan huomioon 
b alakohdassa tarkoitetuissa laskelmissa.”

Or. en

Tarkistus 231
Kathleen Van Brempt

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en
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Tarkistus 232
Sabine Wils

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

Komission teksti Tarkistus

2 a. Lisätään 4 artiklaan 3 kohdan 
b alakohdan jälkeen alakohta 
seuraavasti:
”Kunkin jäsenvaltion on julkaistava ja 
toimitettava komissiolle [viimeistään 
vuoden kuluttua tämän direktiivin 
voimaantulopäivästä] ennusteasiakirja, 
jossa esitetään lisätoimenpiteet, joita ne 
aikovat toteuttaa 3 artiklan 5 kohdan 
mukaisesti.”

Or. en

Tarkistus 233
Sabine Wils

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

Komission teksti Tarkistus

2 b. Lisätään 4 artiklaan 3 kohdan 
b alakohdan jälkeen alakohta 
seuraavasti:
”Kunkin jäsenvaltion on julkaistava ja 
toimitettava komissiolle [viimeistään 
vuoden kuluttua tämän direktiivin 
voimaantulopäivästä] ennusteasiakirja, 
jossa esitetään toimenpiteet, joita ne 
aikovat toteuttaa 3 artiklan 4 kohdan 
viimeisessä alakohdassa tarkoitetun 
tavoitteen saavuttamiseksi.”
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Or. en

Tarkistus 234
Krišjānis Kariņš

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

Komission teksti Tarkistus

iii) Lisätään e alakohta seuraavasti: Poistetaan.
”Osuuksiin sovelletaan seuraavia 
kertoimia:
i) liitteessä IX olevassa A osassa 
luetelluista raaka-aineista tuotetut 
biopolttoaineet otetaan huomioon 
nelinkertaisina energiasisältöönsä 
verrattuna;
ii) liitteessä IX olevassa B osassa 
luetelluista raaka-aineista tuotetut 
biopolttoaineet otetaan huomioon 
kaksinkertaisina energiasisältöönsä 
verrattuna;
iii) muuta kuin biologista alkuperää 
olevat uusiutuvat nestemäiset ja 
kaasumaiset polttoaineet otetaan 
huomioon nelinkertaisina 
energiasisältöönsä verrattuna.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei 
mitään raaka-aineita muuteta 
tarkoituksellisesti, jotta ne kuuluisivat 
edellä i–iii alakohdissa tarkoitettuihin 
luokkiin.
Liitteessä IX olevaa raaka-aineiden 
luetteloa voidaan mukauttaa tieteen ja 
tekniikan kehitykseen, jotta voidaan 
varmistaa tässä direktiivissä säädettyjen 
laskentasääntöjen moitteeton 
täytäntöönpano. Komissiolle siirretään 
valta antaa delegoituja säädöksiä 25 b 
artiklan mukaisesti liitteessä IX olevan 
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raaka-aineiden luettelon muuttamisesta.”

Or. lv

Tarkistus 235
Bendt Bendtsen

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

Komission teksti Tarkistus

iii) Lisätään e alakohta seuraavasti: Poistetaan.
”e) Osuuksiin sovelletaan seuraavia 
kertoimia:
i) liitteessä IX olevassa A osassa 
luetelluista raaka-aineista tuotetut 
biopolttoaineet otetaan huomioon 
nelinkertaisina energiasisältöönsä 
verrattuna;
ii) liitteessä IX olevassa B osassa 
luetelluista raaka-aineista tuotetut 
biopolttoaineet otetaan huomioon 
kaksinkertaisina energiasisältöönsä 
verrattuna;
iii) muuta kuin biologista alkuperää 
olevat uusiutuvat nestemäiset ja 
kaasumaiset polttoaineet otetaan 
huomioon nelinkertaisina 
energiasisältöönsä verrattuna.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei 
mitään raaka-aineita muuteta 
tarkoituksellisesti, jotta ne kuuluisivat 
edellä i–iii alakohdissa tarkoitettuihin 
luokkiin.
Liitteessä IX olevaa raaka-aineiden 
luetteloa voidaan mukauttaa tieteen ja 
tekniikan kehitykseen, jotta voidaan 
varmistaa tässä direktiivissä säädettyjen 
laskentasääntöjen moitteeton 
täytäntöönpano. Komissiolle siirretään 
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valta antaa delegoituja säädöksiä 25 b 
artiklan mukaisesti liitteessä IX olevan 
raaka-aineiden luettelon muuttamisesta.”

Or. da

Tarkistus 236
Angelika Niebler

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

Komission teksti Tarkistus

iii) Lisätään e alakohta seuraavasti: Poistetaan.
”Osuuksiin sovelletaan seuraavia 
kertoimia:
i) liitteessä IX olevassa A osassa 
luetelluista raaka-aineista tuotetut 
biopolttoaineet otetaan huomioon 
nelinkertaisina energiasisältöönsä 
verrattuna;
ii) liitteessä IX olevassa B osassa 
luetelluista raaka-aineista tuotetut 
biopolttoaineet otetaan huomioon 
kaksinkertaisina energiasisältöönsä 
verrattuna;
iii) muuta kuin biologista alkuperää 
olevat uusiutuvat nestemäiset ja 
kaasumaiset polttoaineet otetaan 
huomioon nelinkertaisina 
energiasisältöönsä verrattuna.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei 
mitään raaka-aineita muuteta 
tarkoituksellisesti, jotta ne kuuluisivat 
edellä i–iii alakohdissa tarkoitettuihin 
luokkiin.
Liitteessä IX olevaa raaka-aineiden 
luetteloa voidaan mukauttaa tieteen ja 
tekniikan kehitykseen, jotta voidaan 
varmistaa tässä direktiivissä säädettyjen 
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laskentasääntöjen moitteeton 
täytäntöönpano. Komissiolle siirretään 
valta antaa delegoituja säädöksiä 25 b 
artiklan mukaisesti liitteessä IX olevan 
raaka-aineiden luettelon muuttamisesta.”

Or. de

Perustelu

Useampaan kertaan laskeminen on tilastollisesti ongelmallista, koska se luo ”virtuaalisia” 
biopolttoaineita ja vaarantaa siten EU:n vuoden 2020 ilmastotavoitteet. Komission ehdotus 
johtaa kansalaisia harhaan kehittyneiden biopolttoaineiden todellisesta vaikutuksesta, joka on 
vain neljäsosa näennäisestä määrästä. Useampaan kertaan laskeminen johtaisi siten 
fossiilisten polttoaineiden käytön lisääntymiseen EU:n liikennealalla.

Tarkistus 237
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

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

Komission teksti Tarkistus

Osuuksiin sovelletaan seuraavia 
kertoimia:

Liitteessä IX olevassa A osassa luetelluista 
raaka-aineista tuotettujen 
biopolttoaineiden on muodostettava 
3 prosenttia tavoitteena olevasta 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian osuudesta, joka on 10 prosenttia 
kunkin jäsenvaltion liikenteen 
energiankulutuksesta vuoteen 2020 
mennessä.

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

Jäsenvaltioiden on vuonna 2016 
osoitettava, että liitteessä IX olevassa A 
osassa luetelluista raaka-aineista tuotetut 
biopolttoaineet ja muuta kuin biologista 
alkuperää olevat uusiutuvat nestemäiset 
ja kaasumaiset polttoaineet muodostavat 
0,5 prosenttia tavoitteena olevasta 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian osuudesta, joka on 10 prosenttia 
kunkin jäsenvaltion liikenteen 
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energiankulutuksesta.
ii) liitteessä IX olevassa B osassa 
luetelluista raaka-aineista tuotetut 
biopolttoaineet otetaan huomioon 
kaksinkertaisina energiasisältöönsä 
verrattuna;

Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei 
mitään raaka-aineita muuteta 
tarkoituksellisesti, jotta ne kuuluisivat 
liitteessä IX olevassa A kohdassa
tarkoitettuihin luokkiin.

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

Liitteessä IX olevaa raaka-aineiden 
luetteloa voidaan mukauttaa tieteen ja 
tekniikan kehitykseen, jotta voidaan 
varmistaa tässä direktiivissä säädettyjen 
laskentasääntöjen moitteeton 
täytäntöönpano. Komissiolle siirretään 
valta antaa delegoituja säädöksiä 25 b 
artiklan mukaisesti liitteessä IX olevan 
raaka-aineiden luettelon muuttamisesta.

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

Liitteessä IX olevaa raaka-aineiden 
luetteloa voidaan mukauttaa tieteen ja 
tekniikan kehitykseen, jotta voidaan 
varmistaa tässä direktiivissä säädettyjen 
laskentasääntöjen moitteeton 
täytäntöönpano. Komissiolle siirretään 
valta antaa delegoituja säädöksiä 25 b 
artiklan mukaisesti liitteessä IX olevan 
raaka-aineiden luettelon muuttamisesta.

Or. en

Tarkistus 238
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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

Komission teksti Tarkistus

Osuuksiin sovelletaan seuraavia 
kertoimia:

Vuodesta 2018 alkaen liitteessä IX 
luetelluista raaka-aineista tuotettujen 
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sellaisten biopolttoaineiden osuus, joiden 
osoitetaan täyttävän johdanto-osan 
7 kappaleen mukaiset kestävyyskriteerit,
otetaan huomioon kaksin- tai 
nelinkertaisina energiasisältöönsä 
verrattuna. Tieteellinen etukäteen tehty 
arviointi niiden todellisesta kestävyydestä 
esitetään kertomuksessa, jonka komissio 
antaa vuoden 2017 loppuun mennessä 
tämän ehdotuksen 3 artiklan mukaisesti.

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

Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei 
mitään raaka-aineita muuteta 
tarkoituksellisesti, jotta ne kuuluisivat 
liitteessä IX tarkoitettuihin luokkiin.

ii) liitteessä IX olevassa B osassa 
luetelluista raaka-aineista tuotetut 
biopolttoaineet otetaan huomioon 
kaksinkertaisina energiasisältöönsä 
verrattuna;
iii) muuta kuin biologista alkuperää 
olevat uusiutuvat nestemäiset ja 
kaasumaiset polttoaineet otetaan 
huomioon nelinkertaisina 
energiasisältöönsä verrattuna.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei 
mitään raaka-aineita muuteta 
tarkoituksellisesti, jotta ne kuuluisivat 
edellä i–iii alakohdissa tarkoitettuihin 
luokkiin.

Liitteessä IX olevaa raaka-aineiden 
luetteloa voidaan mukauttaa tieteen ja 
tekniikan kehitykseen, jotta voidaan 
varmistaa tässä direktiivissä säädettyjen 
laskentasääntöjen moitteeton 
täytäntöönpano. Komissiolle siirretään 
valta antaa delegoituja säädöksiä 25 b 
artiklan mukaisesti liitteessä IX olevan 
raaka-aineiden luettelon muuttamisesta. 

Or. en

Perustelu

Kehittyneiden biopolttoaineiden moninkertainen huomioon ottaminen arvioimatta niiden etuja 
ennakolta saattaa edistää kestävyydeltään epävarmoja markkinoita. Komissiota pyydetään 
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sen vuoksi toteuttamaan vuoden 2017 loppuun mennessä erityinen analyysi ja arviointi 
kehittyneiden biopolttoaineiden eduista. Näin edistettäisiin vain niiden kehittyneiden 
biopolttoaineiden käyttöä, joiden osalta varmistetaan ympäristöllinen ja sosiaalinen 
kestävyys sekä jätehierarkian noudattaminen ja resurssien mahdollisimman tehokas käyttö.

Tarkistus 239
Fiona Hall

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

Komission teksti Tarkistus

Osuuksiin sovelletaan seuraavia 
kertoimia:

Vuonna 2020 vähintään 4 prosenttia 
liikenteen energian loppukulutuksesta on 
täytettävä 3 artiklan 4 kohdan 
c alakohdan mukaisilla sähkökäyttöisillä 
ajoneuvoilla ja liitteen IX mukaisista 
kehittyneistä biopolttoaineista tuotetulla 
energialla.

i) liitteessä IX olevassa A osassa 
luetelluista raaka-aineista tuotetut 
biopolttoaineet otetaan huomioon 
nelinkertaisina energiasisältöönsä 
verrattuna;
ii) liitteessä IX olevassa B osassa 
luetelluista raaka-aineista tuotetut 
biopolttoaineet otetaan huomioon 
kaksinkertaisina energiasisältöönsä 
verrattuna;
iii) muuta kuin biologista alkuperää 
olevat uusiutuvat nestemäiset ja 
kaasumaiset polttoaineet otetaan 
huomioon nelinkertaisina 
energiasisältöönsä verrattuna.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei 
mitään raaka-aineita muuteta 
tarkoituksellisesti, jotta ne kuuluisivat 
edellä i–iii alakohdissa tarkoitettuihin 
luokkiin.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei 
mitään raaka-aineita muuteta 
tarkoituksellisesti, jotta ne kuuluisivat 
edellisessä alakohdassa tarkoitettuihin 
luokkiin.

Liitteessä IX olevaa raaka-aineiden 
luetteloa voidaan mukauttaa tieteen ja 

Liitteessä IX olevaa raaka-aineiden 
luetteloa voidaan mukauttaa tieteen ja 
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tekniikan kehitykseen, jotta voidaan 
varmistaa tässä direktiivissä säädettyjen 
laskentasääntöjen moitteeton 
täytäntöönpano. Komissiolle siirretään 
valta antaa delegoituja säädöksiä 25 b 
artiklan mukaisesti liitteessä IX olevan 
raaka-aineiden luettelon muuttamisesta.

tekniikan kehitykseen, jotta voidaan 
varmistaa tässä direktiivissä säädettyjen 
laskentasääntöjen moitteeton 
täytäntöönpano. Komissiolle siirretään 
valta antaa delegoituja säädöksiä 25 b 
artiklan mukaisesti liitteessä IX olevan 
raaka-aineiden luettelon muuttamisesta.

Or. en

Perustelu

Biopolttoaineiden moninkertainen huomioon ottaminen ei todellisuudessa tarkoita direktiivin 
2009/28/EY mukaisten tavoitteiden saavuttamista, koska kyseisen vaatimuksen täyttämiseen 
tarvittavia määriä ei tosiasiallisesti valmisteta, mikä voi johtaa fossiilisten polttoaineiden 
käytön lisääntymiseen.

Tarkistus 240
Jens Rohde

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

Komission teksti Tarkistus

Osuuksiin sovelletaan seuraavia 
kertoimia:

Poistetaan.

i) liitteessä IX olevassa A osassa 
luetelluista raaka-aineista tuotetut 
biopolttoaineet otetaan huomioon 
nelinkertaisina energiasisältöönsä 
verrattuna;
ii) liitteessä IX olevassa B osassa 
luetelluista raaka-aineista tuotetut 
biopolttoaineet otetaan huomioon 
kaksinkertaisina energiasisältöönsä 
verrattuna;
iii) muuta kuin biologista alkuperää 
olevat uusiutuvat nestemäiset ja 
kaasumaiset polttoaineet otetaan 
huomioon nelinkertaisina 
energiasisältöönsä verrattuna.
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Or. en

Tarkistus 241
Giles Chichester

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

Komission teksti Tarkistus

Osuuksiin sovelletaan seuraavia 
kertoimia:

Poistetaan.

i) liitteessä IX olevassa A osassa 
luetelluista raaka-aineista tuotetut 
biopolttoaineet otetaan huomioon 
nelinkertaisina energiasisältöönsä 
verrattuna;
ii) liitteessä IX olevassa B osassa 
luetelluista raaka-aineista tuotetut 
biopolttoaineet otetaan huomioon 
kaksinkertaisina energiasisältöönsä 
verrattuna;
iii) muuta kuin biologista alkuperää 
olevat uusiutuvat nestemäiset ja 
kaasumaiset polttoaineet otetaan 
huomioon nelinkertaisina 
energiasisältöönsä verrattuna.

Or. en

Tarkistus 242
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 243
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

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

Raaka-aineet, joita on tarkoituksellisesti 
muutettu, jotta ne luettaisiin jätteeksi,
eivät kuulu edellä i–iii alakohdissa 
tarkoitettuihin luokkiin. Jäsenvaltioiden 
on varmistettava, että petoksen 
paljastuessa toteutetaan asianmukaisia 
toimenpiteitä. 

Or. en

Tarkistus 244
Gaston Franco

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

Komission teksti Tarkistus

Lignoselluloosasta tuotettujen 
biopolttoaineiden osuuden on oltava 
vähintään yhtä suuri kuin yksi prosentti 
liikenteen energian loppukulutuksesta 
vuonna 2020.

Or. fr

Tarkistus 245
Gaston Franco

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

Komission teksti Tarkistus

Liitteen IX A osassa luetelluista aineista 
tuotettujen biopolttoaineiden osuuden on 
oltava vähintään kaksi prosenttia 
liikenteen energian loppukulutuksesta 
vuonna 2020.

Or. fr

Tarkistus 246
Giles Chichester

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

Komission teksti Tarkistus

Vuonna 2020 vähintään 2 prosenttia 
liikenteen energian loppukulutuksesta 
katetaan kehittyneistä biopolttoaineista 
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tuotetulla energialla.

Or. en

Tarkistus 247
Catherine Trautmann

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

Komission teksti Tarkistus

Euroopan komissio esittää Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle yhteen 
sovitettuja ratkaisuja kaksinkertaista 
laskentaa koskeviin petostapauksiin; 
petokset liittyvät e kohdassa määriteltyjen 
kriteerien epäasianmukaiseen 
soveltamiseen.

Or. fr

Tarkistus 248
Catherine Trautmann

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – c alakohta – iii alakohta
Direktiivi 98/70/EY
3 artikla – 4 kohta – e alakohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Liitteessä IX olevaa raaka-aineiden 
luetteloa voidaan mukauttaa tieteen ja 
tekniikan kehitykseen, jotta voidaan 
varmistaa tässä direktiivissä säädettyjen 
laskentasääntöjen moitteeton 
täytäntöönpano. Komissiolle siirretään 
valta antaa delegoituja säädöksiä 
25 b artiklan mukaisesti liitteessä IX 
olevan raaka-aineiden luettelon 
muuttamisesta.

Liitteessä IX olevaa raaka-aineiden 
luetteloa voidaan mukauttaa tieteen ja 
tekniikan kehitykseen, jotta voidaan 
varmistaa tässä direktiivissä säädettyjen 
laskentasääntöjen moitteeton 
täytäntöönpano. Uudelleentarkastelun 
yhteydessä on otettava mahdollisimman 
laajalti huomioon investoinnit, joita 
yritykset ovat toteuttaneet voimassa 
olevan lainsäädännön mukaisesti, ja 
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niiden tarve saada investoinneille 
vastinetta. Komissiolle siirretään valta 
antaa delegoituja säädöksiä 25 b artiklan 
mukaisesti liitteessä IX olevan raaka-
aineiden luettelon muuttamisesta.

Or. fr

Tarkistus 249
Gaston Franco

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

Komission teksti Tarkistus

Liitteessä IX olevaa raaka-aineiden 
luetteloa voidaan mukauttaa tieteen ja 
tekniikan kehitykseen, jotta voidaan 
varmistaa tässä direktiivissä säädettyjen 
laskentasääntöjen moitteeton 
täytäntöönpano. Komissiolle siirretään 
valta antaa delegoituja säädöksiä 
25 b artiklan mukaisesti liitteessä IX 
olevan raaka-aineiden luettelon 
muuttamisesta.

Liitteessä IX olevaa raaka-aineiden 
luetteloa voidaan mukauttaa tieteen ja 
tekniikan kehitykseen, jotta voidaan 
varmistaa tässä direktiivissä säädettyjen 
laskentasääntöjen moitteeton 
täytäntöönpano. Komissiolle siirretään 
valta antaa delegoituja säädöksiä 
25 b artiklan mukaisesti liitteessä IX 
olevan raaka-aineiden luettelon 
muuttamisesta, edellyttäen, että niissä 
kannustetaan innovoivien tekniikan 
alojen tutkimusta ja kehitystä 
jäsenvaltioissa ja otetaan huomioon tarve 
parantaa dieselpolttoaineiden 
huoltovarmuutta.

Or. fr

Tarkistus 250
Sabine Wils

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

iii a) Lisätään e a alakohta seuraavasti:
e a) laskettaessa a ja b alakohdan 
mukaista kaikentyyppisessä 
rautatieliikenteessä käytettävän 
uusiutuvista energialähteistä peräisin 
olevan energian osuutta jäsenvaltiot 
voivat käyttää joko uusiutuvista
energialähteistä tuotetun sähkön 
keskimääräistä osuutta yhteisössä tai 
uusiutuvista energialähteistä tuotetun 
sähkön osuutta omassa maassaan. Lisäksi 
laskettaessa kaikentyyppisen 
rautatieliikenteen kuluttamaa 
uusiutuvista energialähteistä tuotetun 
sähkön määrää kulutuksen katsotaan 
olevan 2,5-kertainen uusiutuvista 
energialähteistä tuotetun sähkön 
energiasisältöön verrattuna.

Or. en

Perustelu

Olisi tarjottava kannustimia uusiutuvista lähteistä tuotetun sähkön käytölle 
rautatieliikenteessä ja lisättävä energiatehokkuutta.

Tarkistus 251
Sabine Wils

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. Komission on [viimeistään vuoden 
kuluttua tämän direktiivin 
voimaantulopäivästä] annettava 
suosituksia lisätoimenpiteistä, joita 
jäsenvaltiot voivat toteuttaa 
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energiatehokkuuden ja energiansäästön 
edistämiseksi ja tukemiseksi liikenteen 
alalla. Suosituksiin on sisällytettävä arviot 
kunkin toimenpiteen avulla säästettävissä 
olevasta energiamäärästä. Jäsenvaltion 
toteuttamia toimenpiteitä vastaava 
energiamäärä otetaan huomioon 
b alakohdassa tarkoitetuissa laskelmissa.”

Or. en

Tarkistus 252
Jens Rohde

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 253
Sabine Wils

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

Komission teksti Tarkistus

c a) Lisätään 4 artiklaan 3 a kohta 
seuraavasti:
”3 a. Kunkin jäsenvaltion on julkaistava 
ja toimitettava komissiolle [viimeistään 
vuoden kuluttua tämän direktiivin 
voimaantulopäivästä] ennusteasiakirja, 
jossa esitetään lisätoimenpiteet, joita ne 
aikovat toteuttaa 3 artiklan 4 a kohdan 
mukaisesti.”

Or. en

Tarkistus 254
Sabine Wils

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 255
Jens Rohde
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Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 5 kohta – -a alakohta (uusi)
Direktiivi 2009/28/EY
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

-a) Korvataan 1 kohta seuraavasti:
1. Riippumatta siitä, onko raaka-aineet 
tuotettu yhteisön alueella vai sen 
ulkopuolella, biopolttoaineista ja 
bionesteistä peräisin oleva energia 
otetaan huomioon a, b ja c alakohdan 
mukaisissa tarkoituksissa ainoastaan, jos 
ne täyttävät 2–6 kohdassa asetetut 
kestävyyskriteerit:
a) kansallisia tavoitteita koskevien tämän 
direktiivin vaatimusten täyttymisen 
arvioiminen;
b) uusiutuvan energian velvoitteiden 
täyttymisen arvioiminen;
c) tukikelpoisuuden arvioiminen 
biopolttoaineiden ja bionesteiden 
kulutuksen osalta.

Or. en

Perustelu

A coherent sustainability regulation requires that advanced biofuels must be subject of the 
same sustainability criteria as conventional biofuels. For the credibility of the sustainability 
schemes controls need to be stringent and applicable to all biofuels. The consequence of the 
Commission’s proposal would be that biofuels produced from unsustainable raw materials 
would be promoted in particular. The exceptions with regard to the sustainability
requirements for certain wastes and residual substances would result in the fact that biodiesel 
from palm oil wastes would then be subsidized even if the palm oil has been produced in rain 
forest areas that have been illegally cleared. The same is the case for used edible oils 
produced through unsustainable means. In these cases there would be no protection of areas 
with significant biological diversity, rain forests, marshlands and peat bogs.

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

Tarkistus 256
Patrizia Toia, Francesco De Angelis
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Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 5 kohta – -a alakohta (uusi)
Direktiivi 2009/28/EY
17 artikla – 1 kohta – viimeinen alakohta

Komission teksti Tarkistus

-a) Lisätään 1 kohdan loppuun alakohta 
seuraavasti:
”Sovellettaessa a, b, ja c alakohtaa 
huomioon otettava viljakasveista ja 
muista paljon tärkkelystä sisältävistä 
viljelykasveista, sokerikasveista ja 
öljykasveista tai erillisiltä 
energiakasviviljelmiltä tuotetuista 
biopolttoaineista peräisin oleva energia 
saa muodostaa enintään 5 prosenttia 
liikenteen energian loppukulutuksesta 
vuonna 2020, mikä vastaa vuoden 2011 
lopussa arvioitua osuutta.”

Or. en

Tarkistus 257
Sabine Wils

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 258
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komission teksti Tarkistus

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

Edellä olevaa 1 kohtaa sovellettaessa 
huomioon otettavan biopolttoaineiden ja 
bionesteiden käytöstä saatavan 
vähennyksen kasvihuonekaasupäästöissä 
on oltava vähintään 60 prosenttia niiden 
biopolttoaineiden ja bionesteiden osalta, 
jotka on tuotettu laitoksissa, jotka aloittavat 
toimintansa 1 päivän heinäkuuta 2018
jälkeen. Laitoksen katsotaan olevan 
toiminnassa, jos siellä on tapahtunut 
biopolttoaineiden fyysistä tuotantoa.

Or. ro

Tarkistus 259
Kathleen Van Brempt

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

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevaa 1 kohtaa sovellettaessa 
huomioon otettavan biopolttoaineiden ja 
bionesteiden käytöstä saatavan 
vähennyksen kasvihuonekaasupäästöissä 
on oltava vähintään 60 prosenttia niiden 
biopolttoaineiden ja bionesteiden osalta, 
jotka on tuotettu laitoksissa, jotka 
aloittavat toimintansa 1 päivän 

Edellä olevaa 1 kohtaa sovellettaessa 
huomioon otettavan biopolttoaineiden ja 
bionesteiden käytöstä saatavan 
vähennyksen kasvihuonekaasupäästöissä 
on oltava vähintään 60 prosenttia. 
Laitoksen katsotaan olevan toiminnassa, 
jos siellä on tapahtunut biopolttoaineiden 
tai bionesteiden fyysistä tuotantoa.
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heinäkuuta 2014 jälkeen. Laitoksen 
katsotaan olevan toiminnassa, jos siellä on 
tapahtunut biopolttoaineiden tai 
bionesteiden fyysistä tuotantoa.

Or. en

Tarkistus 260
Gaston Franco

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Perustelu

60 prosentin vähimmäiskynnys on liian korkea eikä kannusta tutkimusta ja investointia 
kehittyneitä biopolttoaineita koskevilla innovoivilla tuotantoaloilla vaan heikentää 
vastaavasti teollistumiseen liittyvää potentiaalia ja siten mahdollisuuksia lieventää 
ilmastonmuutosta sekoittamalla biopolttoaineita polttoaineisiin.

Tarkistus 261
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 5 kohta – a alakohta
Direktiivi 2009/28/EY
17 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Edellä olevaa 1 kohtaa sovellettaessa 
huomioon otettavien biopolttoaineiden ja 
bionesteiden käytöstä aiheutuvien suorien 
ja epäsuorien kasvihuonekaasupäästöjen 
yhteismäärän on oltava vähintään 
60 prosenttia ja enintään 42 g CO2eq/MJ.

Or. en

Perustelu

Komission ehdottamilla suhteellisesti (prosentteina) ilmaistuilla päästösäästöjen 
vähimmäiskynnyksillä ei anneta riittäviä takeita sijoittajille, koska vertailutaso voi muuttua 
ajan myötä. Jos sen sijaan vahvistettaisiin tässä tarkistuksessa ehdotettu absoluuttinen 
enimmäismäärä, voitaisiin parantaa niiden investointien varmuutta, joihin panostaminen 
saattaa kiinnostaa teollisuutta.

Tarkistus 262
Sabine Wils

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

Komission teksti Tarkistus

Niiden laitosten osalta, jotka ovat olleet 
toiminnassa ennen 1 päivää heinäkuuta 
2014, edellä olevaa 1 kohtaa 
sovellettaessa biopolttoaineiden ja 
bionesteiden käytöstä saatavan 
vähennyksen kasvihuonekaasupäästöissä 

Poistetaan.
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on oltava vähintään 35 prosenttia 31 
päivään joulukuuta 2017 saakka ja 
vähintään 50 prosenttia 1 päivästä 
tammikuuta 2018 alkaen.

Or. en

Tarkistus 263
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

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

Niiden laitosten osalta, jotka ovat olleet 
toiminnassa ennen 1 päivää heinäkuuta 
2014, edellä olevaa 1 kohtaa sovellettaessa 
biopolttoaineiden ja bionesteiden käytöstä 
aiheutuvien suorien ja epäsuorien 
kasvihuonekaasupäästöjen yhteismäärä 
saa olla enintään 54 g CO2eq/MJ 
31 päivään joulukuuta 2016 saakka ja 
enintään 42 g CO2eq/MJ 1 päivästä 
tammikuuta 2017 alkaen. Laitoksen 
katsotaan olevan toiminnassa, jos siellä 
on tapahtunut biopolttoaineiden tai 
bionesteiden fyysistä tuotantoa.

Or. en

Perustelu

Vahvistamalla tässä tarkistuksessa ehdotettu absoluuttinen enimmäismäärä voitaisiin 
parantaa niiden investointien varmuutta, joihin panostaminen saattaa kiinnostaa teollisuutta. 
Ehdotuksen mukaiset 54 ja 42 gCO2eq/MJ -arvot vastaavat noin 35 ja 50 prosentin 
päästösäästöjä. Ei ole syytä lykätä vuotta 2017 koskevaa 50 prosentin vaatimusta yhdellä 
vuodella eteenpäin komission ehdottamalla tavalla.

Tarkistus 264
Kathleen Van Brempt
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Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 5 kohta – a alakohta
Direktiivi 2009/28/EY
17 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Niiden laitosten osalta, jotka ovat olleet 
toiminnassa ennen 31 päivää joulukuuta 
2013, edellä olevaa 1 kohtaa sovellettaessa 
biopolttoaineiden ja bionesteiden käytöstä 
saatavan vähennyksen 
kasvihuonekaasupäästöissä on oltava 
vähintään 45 prosenttia 31 päivään 
joulukuuta 2017 saakka ja vähintään 
60 prosenttia 1 päivästä tammikuuta 2018 
alkaen.

Or. en

Tarkistus 265
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. ro

Tarkistus 266
András Gyürk, Alajos Mészáros
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Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 5 kohta – b alakohta
Direktiivi 2009/28/EY
17 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

b) Korvataan 3 kohdan toinen alakohta 
seuraavasti:

Poistetaan.

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

Or. en

Tarkistus 267
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Komission teksti Tarkistus

b) Korvataan 3 kohdan toinen alakohta 
seuraavasti:

Poistetaan.

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

Or. en

Tarkistus 268
Claude Turmes
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Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

b a) Lisätään 4 a kohta seuraavasti:
”4 a. Edellä olevan 1 kohdan a, b ja 
c alakohtaa sovellettaessa ei oteta 
huomioon biopolttoaineita ja bionesteitä, 
jotka ovat peräisin sellaisista maista tai 
sellaisilta alueilta, joiden maankäytön 
muutoksista johtuvat päästöt muodostavat 
liitteessä V olevan C osan 7 kohdan 
mukaisesti laskettuna koko maassa tai 
alueella yli 35 prosenttia fossiilisten
polttoaineiden päästöistä (30 g CO2eq / 
MJ).”

Or. en

Tarkistus 269
Fiona Hall

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

Komission teksti Tarkistus

b a) Lisätään 5 a kohta seuraavasti:
”5 a. Edellä olevan 1 kohdan a, b ja 
c alakohtaa sovellettaessa huomioon 
otettavat biopolttoaineet ja bionesteet eivät 
saa olla jätteistä peräisin olevista raaka-
aineista valmistettuja, ellei ole todennettu 
ja sertifioitu riippumattomasti, että on 
noudatettu direktiivin 2008/98/EY 
4 artiklan mukaista jätehierarkiaa, jonka 
mukaan ensisijaisuusjärjestyksessä ennen 
jätteen hyödyntämistä energiana ovat 
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jätteen syntymisen ehkäiseminen, 
valmistelu uudelleenkäyttöön ja kierrätys.
Tätä varten komissiolle siirretään valta 
antaa 25 b artiklan mukaisia delegoituja 
säädöksiä, joissa vahvistetaan 
riippumatonta todentamista ja sertifiointia 
koskevat yksityiskohtaiset säännöt. Ne on 
annettava [1 päivään tammikuuta 2016] 
mennessä.”

Or. en

Perustelu

Jätteisiin olisi sovellettava jätepuitedirektiivin 4 artiklan mukaista jätehierarkiaa, jonka 
mukaisessa ensisijaisuusjärjestyksessä ennen jätteen hyödyntämistä energiana ovat jätteen 
syntymisen ehkäiseminen, valmistelu uudelleenkäyttöön ja kierrätys. Petosten estämiseksi 
olisi myös todennettava ja sertifioitava jätteitä koskevien vaatimusten noudattaminen.

Tarkistus 270
Jens Rohde

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

Komission teksti Tarkistus

b a) Lisätään 5 a kohta seuraavasti:
”5 a. Edellä olevan 1 kohdan a, b ja 
c alakohtaa sovellettaessa ei oteta 
huomioon biopolttoaineiden ja 
bionesteiden valmistukseen käytettyjä 
raaka-aineita, jos 4 ja 5 kohdassa 
tarkoitettu maankäyttö on raaka-aineen 
tuotantovuonna muuttunut 
huomattavasti.”

Or. en

Perustelu

Raw materials, produced at land that used to be forest areas and peat bogs, are according to 
estimates accounting for more than 70% of the total greenhouse gas emissions from biofuels 
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and bioliquids. If EU decides not to use biofuels and bioliquids from countries where such a 
considerably change in use of forest areas and peat bogs have taken place the majority of 
European greenhouse gas emissions caused by indirect land-use changes can be prevented. 
Such measures will strengthen already existing European legislation. In this directive, Article 
18 paragraph 4, there is already arranged sustainability conditions for entering bilateral or 
multilateral agreements with third countries that will be reinforced by adding the suggested 
paragraph 5a. In accordance with Articles 2.1 and 2.2 of the WTO Agreement on Technical 
Barriers to Trade (TBT Agreement) such an exclusion from promotion in the European Union 
is permissible under WTO regulations.

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

Tarkistus 271
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

b b) Lisätään 5 a kohta seuraavasti:
”5 a. Edellä olevan 1 kohdan a, b ja 
c alakohtaa sovellettaessa huomioon 
otettavat biopolttoaineet ja bionesteet eivät 
saa olla jätteistä tuotettuja, ellei ole 
todennettu riippumattomasti, että on 
noudatettu direktiivin 2008/98/EY 
mukaista jätehierarkiaa, jonka mukaan 
ensisijaisuusjärjestyksessä ennen jätteen 
hyödyntämistä energiana ovat jätteen 
syntymisen ehkäiseminen, valmistelu 
uudelleenkäyttöön ja kierrätys.”

Or. en

Perustelu

Jätteisiin olisi sovellettava jätepuitedirektiivin 4 artiklan mukaista jätehierarkiaa, jonka 
mukaisessa ensisijaisuusjärjestyksessä ennen jätteen hyödyntämistä energiana (eli 
biopolttoaineina ja bionesteinä) ovat jätteen syntymisen ehkäiseminen, valmistelu 
uudelleenkäyttöön ja kierrätys. Lisäksi olisi edellytettävä vaatimusten noudattamisen 
riippumatonta todentamista.
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Tarkistus 272
Kathleen Van Brempt

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 273
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 274
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 5 a kohta (uusi)
Direktiivi 2009/28/EY
18 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Lisätään 18 artiklaan 3 kohdan 
jälkeen kohta seuraavasti:
”3 a. Komissio varmistaa, että velvoitteet 
ja toimenpiteet biopolttoaineiden ja 
bionesteiden kestävyyskriteerien 
noudattamisen varmistamiseksi pannaan 
erityisesti tuotujen biopolttoaineiden ja 
bionesteiden osalta asianmukaisesti 
täytäntöön.
Tätä varten komissio
– tekee tulevaisuudessa yhteisön ja 
kolmansien maiden välillä vain sellaisia 
kauppasopimuksia, joihin sisällytetään 
tämän direktiivin säännöksiä vastaavat 
määräykset biopolttoaineiden ja 
bionesteiden kestävyyskriteereistä
– valvoo etenkin biopolttoaineiden ja 
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bionesteiden valtiontukia kolmansissa 
maissa ja käynnistää tarvittaessa 
menettelyjä, jos niitä käytetään 
sääntöjenvastaisesti 
– huolehtii biopolttoaineita ja bionesteitä 
koskevien toimien vastavuoroisuudesta 
tuonti- ja vientisääntöjen ja 
tullimenettelyjen osalta.”

Or. de

Perustelu

Komission on varmistettava, että toimenpiteet kestävyyskriteerien noudattamisen 
varmistamiseksi pannaan asianmukaisesti täytäntöön ja että kestävyyskriteereitä koskevat 
määräykset sisällytetään kauppasopimuksiin. Kolmansien maiden valtiontukia on valvottava 
kilpailun vääristymien ja EU:n tuotannon vaarantumisen välttämiseksi. Myös tuonti- ja 
vientisääntöjen ja tullimenettelyjen vastavuoroisuus on varmistettava.

Tarkistus 275
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 5 b kohta (uusi)
Direktiivi 2009/28/EY
18 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

5 b. Korvataan 18 artiklan 4 kohdan 
ensimmäinen alakohta seuraavasti:
4. Yhteisö tekee kolmansien maiden 
kanssa vain sellaisia kahden- tai 
monenvälisiä sopimuksia, joissa on 
kestävyyskriteerejä koskevia määräyksiä, 
jotka vastaavat tämän direktiivin 
kestävyyskriteerejä koskevia säännöksiä. 
Jos yhteisö on tehnyt sopimuksia, joissa 
on määräyksiä 17 artiklan 2–5 kohdassa 
säädettyjen kestävyyskriteerien 
soveltamisalaan kuuluvista asioista, 
komissio voi pitää näitä sopimuksia 
osoituksena siitä, että kyseisissä maissa 
viljellyistä raaka-aineista tuotetut 
biopolttoaineet ja bionesteet täyttävät 
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kyseiset kestävyyskriteerit. Tällaisia 
sopimuksia tehtäessä on kiinnitettävä 
asianmukaista huomiota toimenpiteisiin 
sellaisten alueiden suojelemiseksi, jotka 
tarjoavat kriittisissä tilanteissa tärkeitä 
ekosysteemipalveluita (kuten valuma-
alueiden suojelu ja eroosion hallinta), 
maaperän, vesien ja ilman suojelemiseksi 
toteutettuihin toimenpiteisiin, epäsuoriin 
maankäytön muutoksiin, huonontuneiden 
maiden kunnostukseen, liiallisen 
vedenkulutuksen välttämiseen alueilla, 
joiden vesivarat ovat niukat, sekä 17 
artiklan 7 kohdan toisessa alakohdassa 
mainittuihin tekijöihin.

Or. de

Perustelu

Kolmansien maiden kanssa tehtäviin kahden- tai monenvälisiin sopimuksiin on sisällyttävä 
kestävyyskriteerejä koskevia määräyksiä, jotka vastaavat tämän direktiivin 
kestävyyskriteerejä koskevia säännöksiä. Vain näin voidaan varmistaa, erityisesti tuotuja 
biopolttoaineita ja bionesteitä koskevat velvoitteet ovat voimassa.

Tarkistus 276
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi katsoa, että vapaaehtoiset 
kansalliset tai kansainväliset järjestelmät, 
joissa asetetaan vaatimukset 
biomassatuotteiden tuotannolle, sisältävät 
17 artiklan 2 kohdan soveltamisen kannalta 
tarkkaa tietoa tai osoittavat, että 
biopolttoaine- tai bioneste-erät täyttävät 
17 artiklan 3–5 kohdassa asetetut 
kestävyyskriteerit. Komissio voi katsoa, 
että nämä järjestelmät sisältävät tarkat 

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

raaka-aine-erä tai sen osa kuuluisi 
3 artiklan 4 kohdan e alakohdan i–
iii alakohdan soveltamisalaan. Komissio 
voi katsoa, että nämä järjestelmät sisältävät 
tarkat tiedot, joita tarvitaan tiedotettaessa 
toimenpiteistä, joihin on ryhdytty sellaisten 
alueiden suojelemiseksi, jotka tarjoavat 
kriittisissä tilanteissa tärkeitä 
ekosysteemipalveluita (kuten valuma-
alueiden suojelu ja eroosion hallinta), sekä 
tiedotettaessa maaperän, vesien ja ilman 
suojelemiseksi toteutetuista toimenpiteistä, 
huonontuneiden maiden kunnostamisesta, 
liiallisen vedenkulutuksen välttämisestä 
alueilla, joiden vesivarat ovat niukat, 
ja 17 artiklan 7 kohdan toisessa 
alakohdassa tarkoitetuista tekijöistä. 
Komissio voi myös tunnustaa sellaiset 
harvinaisten, uhanalaisten tai erittäin 
uhanalaisten ekosysteemien tai lajien 
suojelualueet, jotka tunnustetaan 
kansainvälisissä sopimuksissa tai jotka 
kuuluvat hallitustenvälisten järjestöjen tai 
Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton 
laatimiin luetteloihin, 17 artiklan 3 kohdan 
b alakohdan ii alakohdassa tarkoitetuiksi 
alueiksi.

Or. en

Tarkistus 277
Sabine Wils

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

Komission teksti Tarkistus

-a) Korvataan 1 kohta seuraavasti:
1. Biopolttoaineiden ja bionesteiden 
käytöstä saatavat 
kasvihuonekaasupäästövähennykset 
lasketaan 17 artiklan 2 kohtaa 
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sovellettaessa seuraavasti:
a) jos tuotantoketjulle on liitteessä V 
olevassa A tai B osassa määritetty 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennysten 
oletusarvo ja jos liitteessä V olevan 
C osan 7 kohdan mukaisesti laskettu 
biopolttoaineen tai bionesteen el-arvo on 
nolla tai alle nolla, käyttämällä kyseistä 
oletusarvoa; liitteessä VIII vahvistettujen 
epäsuorasta maankäytön muutoksesta 
aiheutuvien päästöjen arvot lisätään 
kyseiseen oletusarvoon;
b) käyttämällä todellista arvoa, joka on 
laskettu liitteessä V olevassa C osassa 
määritellyn menetelmän mukaisesti ja 
johon on lisätty liitteessä VIII esitetyt 
epäsuorasta maankäytön muutoksesta 
aiheutuvat arvioidut päästöt; 
liitteessä VIII määriteltyjen epäsuorasta 
maankäytön muutoksesta aiheutuvien 
päästöjen arvot lisätään kyseiseen 
todelliseen arvoon;
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. en

Tarkistus 278
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en



AM\933726FI.doc 179/192 PE510.481v01-00

FI

Tarkistus 279
Fiona Hall

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan, että epäsuorasta maankäytön muutoksesta aiheutuvat 
kasvihuonekaasupäästöt otetaan huomioon arvioitaessa kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämistä koskevien direktiivin 2009/28/EY mukaisten kriteerien noudattamista.

Tarkistus 280
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Komission teksti Tarkistus

b) Korvataan 5 kohdan viimeinen virke 
seuraavasti:

Poistetaan.

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

Or. en

Tarkistus 281
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Komission teksti Tarkistus

c) Korvataan 6 kohta seuraavasti: Poistetaan.
”6. Komissiolle siirretään valta antaa 
delegoituja säädöksiä 25 b artiklan 
mukaisesti liitteen VIII mukauttamisesta 
tieteen ja tekniikan kehitykseen muun 
muassa tarkistamalla ehdotettuja 
viljelykasviryhmien epäsuoran 
maankäytön muutoksen arvoja; ottamalla 
käyttöön uusia arvoja muilla 
jaottelutasoilla (eli raaka-aineiden 
tasolla); lisäämällä tarvittaessa uusia 
arvoja, jos markkinoille tulee uusia 
biopolttoaineiden raaka-aineita; ja 
kehittämällä tekijöitä muiden kuin 
ruokakasvien selluloosasta ja 
lignoselluloosasta tuotetuille raaka-
aineille.”

Or. en

Tarkistus 282
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

c) Korvataan 6 kohta seuraavasti: Poistetaan.
”6. Komissiolle siirretään valta antaa 
delegoituja säädöksiä 25 b artiklan 
mukaisesti liitteen VIII mukauttamisesta 
tieteen ja tekniikan kehitykseen muun 
muassa tarkistamalla ehdotettuja 
viljelykasviryhmien epäsuoran 
maankäytön muutoksen arvoja; ottamalla 
käyttöön uusia arvoja muilla 
jaottelutasoilla (eli raaka-aineiden 
tasolla); lisäämällä tarvittaessa uusia 
arvoja, jos markkinoille tulee uusia 
biopolttoaineiden raaka-aineita; ja 
kehittämällä tekijöitä muiden kuin 
ruokakasvien selluloosasta ja 
lignoselluloosasta tuotetuille raaka-
aineille.”

Or. en

Tarkistus 283
Giles Chichester

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

Komission teksti Tarkistus

c) Korvataan 6 kohta seuraavasti: Poistetaan.
”6. 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 
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biopolttoaineiden raaka-aineita; ja 
kehittämällä tekijöitä muiden kuin 
ruokakasvien selluloosasta ja 
lignoselluloosasta tuotetuille raaka-
aineille.”

Or. en

Tarkistus 284
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

Komission teksti Tarkistus

d) Korvataan 7 kohdan ensimmäinen 
alakohta seuraavasti:

Poistetaan.

”7. Komissiolle siirretään valta antaa 
delegoituja säädöksiä 25 b artiklan 
mukaisesti liitteen V mukauttamisesta 
tieteen ja tekniikan kehitykseen muun 
muassa lisäämällä muita, samaa tai 
muuta raaka-ainetta käyttäviä 
biopolttoaineiden tuotantoketjuja 
koskevat arvot ja muuttamalla C osassa 
säädettyjä menetelmiä.”

Or. en

Tarkistus 285
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 7 kohta – d alakohta
Direktiivi 2009/28/EY
19 artikla – 7 kohta
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Komission teksti Tarkistus

d) Korvataan 7 kohdan ensimmäinen 
alakohta seuraavasti:

Poistetaan.

”7. Komissiolle siirretään valta antaa 
delegoituja säädöksiä 25 b artiklan 
mukaisesti liitteen V mukauttamisesta 
tieteen ja tekniikan kehitykseen muun 
muassa lisäämällä muita, samaa tai 
muuta raaka-ainetta käyttäviä 
biopolttoaineiden tuotantoketjuja 
koskevat arvot ja muuttamalla C osassa 
säädettyjä menetelmiä.”

Or. en

Tarkistus 286
Giles Chichester

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

Komission teksti Tarkistus

9. Korvataan 22 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:

Poistetaan.

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

Or. en
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Tarkistus 287
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

Komission teksti Tarkistus

11. Lisätään 25 b artikla seuraavasti: Poistetaan.
”25 b artikla
Siirretyn säädösvallan käyttäminen
1. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä tässä artiklassa 
säädetyin edellytyksin.
2. Tämän direktiivin 3 artiklan 4 kohdan 
d alakohdassa, 5 artiklan 5 kohdassa, 
17 artiklan 3 kohdan c alakohdan 
kolmannessa alakohdassa, 19 artiklan 5 
kohdassa, 19 artiklan 6 kohdassa ja 19 
artiklan 7 kohdassa tarkoitettu vallan 
siirto komissiolle tapahtuu 
määräämättömäksi ajaksi tämän 
direktiivin voimaantulopäivästä.
3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 3 artiklan 
4 kohdan d alakohdassa, 5 artiklan 5 
kohdassa, 17 artiklan 3 kohdan c 
alakohdan kolmannessa alakohdassa, 19 
artiklan 5 kohdassa, 19 artiklan 6 
kohdassa ja 19 artiklan 7 kohdassa 
tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, 
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 
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parlamentille ja neuvostolle.
5. Edellä olevan 3 artiklan 4 kohdan d 
alakohdan, 5 artiklan 5 kohdan, 17 
artiklan 3 kohdan c alakohdan 
kolmannen alakohdan, 19 artiklan 5 
kohdan, 19 artiklan 6 kohdan ja 19 
artiklan 7 kohdan nojalla annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole kahden kuukauden 
kuluessa siitä, kun asianomainen säädös 
on annettu tiedoksi Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut 
vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan 
parlamentti että neuvosto ovat ennen 
mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.”

Or. en

Tarkistus 288
Giles Chichester

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 

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 varmaan ja luotettavaan
tieteelliseen näyttöön ja jossa esitetään 
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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.

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

Or. en

Tarkistus 289
Catherine Trautmann

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 

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, niitä 
alan yrityksiä koskeva 
vaikutuksenarviointi, jotka ovat jo 
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käytettävistä viljelykasveista tuotetuille 
biopolttoaineille direktiivin 2009/28/EY 
3 artiklan 4 kohdan d alakohdassa 
asetettujen kannustimien toimivuudesta.

toteuttaneet investointeja, sekä arviointi 
maata käyttämättömistä raaka-aineista ja 
muista kuin ravintona käytettävistä 
viljelykasveista tuotetuille biopolttoaineille 
direktiivin 2009/28/EY 3 artiklan 4 kohdan 
d alakohdassa asetettujen kannustimien 
toimivuudesta.

Or. fr

Tarkistus 290
Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

Or. fr

Perustelu

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

Tarkistus 291
Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio antaa 
31 päivään joulukuuta 2017 mennessä 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

Komissio antaa 
31 päivään joulukuuta 2017 mennessä 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
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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.

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

Or. fr

Tarkistus 292
Herbert Reul

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 

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 
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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.

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

Or. de

Tarkistus 293
Jens Rohde

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 

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

Or. en

Perustelu

Lainsäädännön perustana käytettävän tieteellisen näytön hankkimisessa on käytettävä 
tieteellisiä menetelmiä, ja sen on perustuttava vertaisarviointeihin. Kestävyyskriteereihin 
sisällytettävät epäsuoraan maankäytön muutokseen liittyvät tekijät, jotka vaikuttavat 
markkinoille pääsyyn, on näytettävä toteen. Tässä tapauksessa on käytettävä saavutettujen 
etuuksien säilyttämislauseketta.

Tarkistus 294
Bendt Bendtsen

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 

Komissio antaa 31 päivään joulukuuta 
2016 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 
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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.

asianmukaisiin kestävyyskriteereihin siten, 
että niitä sovelletaan 1 päivästä 
tammikuuta 2021 alkaen, sekä arviointi 
maata käyttämättömistä raaka-aineista ja 
muista kuin ravintona käytettävistä 
viljelykasveista tuotetuille biopolttoaineille 
direktiivin 2009/28/EY 3 artiklan 4 kohdan 
d alakohdassa asetettujen kannustimien 
toimivuudesta.

Or. da


