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Tarkistus 295
Fiona Hall

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

Komissio antaa 31 päivään 
joulukuuta 2017 mennessä Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, 
jossa arvioidaan parhaan ja viimeisimmän 
saatavilla olevan tieteellisen näytön 
pohjalta, kuinka hyvin tällä direktiivillä 
käyttöön otetuilla toimenpiteillä on 
onnistuttu rajoittamaan biopolttoaineiden ja 
bionesteiden tuotantoon liittyvästä 
epäsuorasta maankäytön muutoksesta 
aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä. 
Kertomukseen liitetään tarvittaessa 
lainsäädäntöehdotus, joka perustuu 
parhaaseen saatavilla olevaan tieteelliseen 
näyttöön ja joka koskee asianmukaisten 
kestävyyskriteerien vahvistamista 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 296
Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla
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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.

Komission olisi järjestettävä 
yksityiskohtaisia ja avoimia 
lisätutkimuksia, joilla pyritään 
määrittämään epäsuoran maankäytön 
muutoksen määrät, ja raportoimaan 
tuloksista 1. heinäkuuta 2014 mennessä. 
Kertomukseen olisi myös liitettävä 
lainsäädäntöehdotus epäsuorasta 
maankäytön muutoksesta aiheutuvia 
päästöjä koskevien tekijöiden 
sisällyttämiseksi direktiivien 98/70/EY ja 
2009/28/EY asianmukaisiin 
kestävyyskriteereihin 31. joulukuuta 2015 
mennessä.

Or. en

Tarkistus 297
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Vittorio Prodi

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 

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

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 
kestävyyskriteerien sisällyttämistä maata 
käyttämättömistä raaka-aineista tuotettujen 
biopolttoaineiden tuotannon 
kannustamiseksi direktiivin 2009/28/EY 
3 artiklan 4 kohdan d alakohdan 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Komission seurantakertomuksessa, joka on määrä antaa vuoden 2017 loppuun mennessä, 
tarkasteltaneen uusien käyttöön otettujen toimenpiteiden, myös epäsuoria maankäytön 
muutoksia koskevan tekijän, tehokkuutta, ja siinä olisi myös selvennettävä, mitkä kehittyneet 
biopolttoaineet ovat myönteisesti osoittaneet täyttävänsä kestävyyskriteerit, joten niiden 
tuotantoa voidaan kannustaa vaihtoehtona perinteisille biopolttoaineille. EU:n biologiset 
resurssit on myös inventoitava.

Tarkistus 298
Jens Rohde

Ehdotus direktiiviksi
Liite I
Direktiivi 98/70/EY

Komission teksti Tarkistus

Liite I Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 299
Andrzej Grzyb, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner, Jarosław Kalinowski, 
Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Ehdotus direktiiviksi
Liite I
Direktiivi 98/70/EY

Komission teksti Tarkistus

Liite I Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 300
Sabine Wils

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

Komission teksti Tarkistus

-a) Korvataan 1 kohta seuraavasti:
”1. Biopolttoaineiden tuotannosta ja 
käytöstä aiheutuvat 
kasvihuonekaasupäästöt lasketaan 
seuraavasti:
E = eec + edl + eiluc+ ep + etd + eu – esca – eccs
– eccr – eee,
jossa
E = polttoaineen käytöstä aiheutuvat 
kokonaispäästöt;
eec = raaka-aineiden tuotannosta tai 
viljelystä aiheutuvat päästöt;
edl = suorista maankäytön muutoksista 
johtuvista hiilivarantojen muutoksista 
aiheutuvat annualisoidut päästöt;
eiluc = epäsuorista maankäytön 
muutoksista johtuvista hiilivarantojen 
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muutoksista aiheutuvat annualisoidut 
päästöt;
ep = prosessipäästöt;
etd = kuljetuksesta ja jakelusta aiheutuvat 
päästöt;
eu = käytössä olevasta polttoaineesta 
aiheutuvat päästöt;
esca = paremmista maatalouskäytännöistä 
johtuvasta maaperän hiilikertymästä 
saatavat vähennykset päästöissä;
eccs = hiilidioksidin talteenotosta ja 
geologisesta varastoinnista saatavat 
vähennykset päästöissä;
eccr = hiilidioksidin talteenotosta ja 
korvaamisesta saatavat vähennykset 
päästöissä; sekä
eee = sähkön ja lämmön yhteistuotannosta 
saatavasta ylimääräisestä sähköstä 
aiheutuva päästöjen väheneminen.”

Or. en

Tarkistus 301
Britta Thomsen, Patrizia Toia

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

Komission teksti Tarkistus

-a) Korvataan 1 kohta seuraavasti:
”1. Biopolttoaineiden tuotannosta ja 
käytöstä aiheutuvat 
kasvihuonekaasupäästöt lasketaan 
seuraavasti:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca 
– eccs – eccr – eee
jossa
E = polttoaineen käytöstä aiheutuvat 
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kokonaispäästöt;
eec = raaka-aineiden tuotannosta tai 
viljelystä aiheutuvat päästöt;
el = suorista maankäytön muutoksista 
johtuvista hiilivarantojen muutoksista 
aiheutuvat annualisoidut päästöt;
eiluc = epäsuorista maankäytön 
muutoksista johtuvista hiilivarantojen 
muutoksista aiheutuvat annualisoidut 
päästöt;
ep = prosessipäästöt;
etd = kuljetuksesta ja jakelusta aiheutuvat 
päästöt;
eu = käytössä olevasta polttoaineesta 
aiheutuvat päästöt;
esca = paremmista 
maatalouskäytännöistä johtuvasta 
maaperän hiilikertymästä saatavat 
vähennykset päästöissä;
eccs = hiilidioksidin talteenotosta ja 
geologisesta varastoinnista saatavat 
vähennykset päästöissä;
eccr = hiilidioksidin talteenotosta ja 
korvaamisesta saatavat vähennykset 
päästöissä; sekä
eee = sähkön ja lämmön 
yhteistuotannosta saatavasta 
ylimääräisestä sähköstä saatavat 
vähennykset päästöissä.
Koneiden ja laitteiden valmistuksesta 
aiheutuvia päästöjä ei oteta huomioon.”

Or. en

Tarkistus 302
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 1 kohta – johdanto-osa
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Direktiivi 98/70/EY
Liite IV – C osa – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

-a) Korvataan 1 kohta seuraavasti:
"1. Biopolttoaineiden tuotannosta ja 
käytöstä aiheutuvat 
kasvihuonekaasupäästöt lasketaan 
seuraavasti:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca 
– eccs – eccr – eee
jossa
E = polttoaineen käytöstä aiheutuvat 
kokonaispäästöt;
eec = raaka-aineiden tuotannosta tai 
viljelystä aiheutuvat päästöt;
el = suorista maankäytön muutoksista 
johtuvista hiilivarantojen muutoksista 
aiheutuvat annualisoidut päästöt;
eiluc = epäsuorista maankäytön 
muutoksista johtuvista hiilivarantojen 
muutoksista aiheutuvat annualisoidut 
päästöt;
ep = prosessipäästöt;
etd = kuljetuksesta ja jakelusta aiheutuvat 
päästöt;
eu = käytössä olevasta polttoaineesta 
aiheutuvat päästöt;
esca = paremmista maatalouskäytännöistä 
johtuvasta maaperän hiilikertymästä 
saatavat vähennykset päästöissä;
eccs = hiilidioksidin talteenotosta ja 
geologisesta varastoinnista saatavat 
vähennykset päästöissä;
eccr = hiilidioksidin talteenotosta ja 
korvaamisesta saatavat vähennykset 
päästöissä; sekä
eee = sähkön ja lämmön 
yhteistuotannosta saatavasta 
ylimääräisestä sähköstä saatavat 
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vähennykset päästöissä.
Koneiden ja laitteiden valmistuksesta 
aiheutuvia päästöjä ei oteta huomioon.”

Or. en

Tarkistus 303
Fiona Hall

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

Komission teksti Tarkistus

-a) Korvataan 1 kohta seuraavasti:
”1. Biopolttoaineiden tuotannosta ja 
käytöstä aiheutuvat 
kasvihuonekaasupäästöt lasketaan 
seuraavasti:
EB = eec + edl + ep + etd + eu + eiluc –
esca – eccs – eccr – eee,
jossa
EB = biopolttoaineen käytöstä aiheutuvat 
kokonaispäästöt;
eec = raaka-aineiden tuotannosta tai 
viljelystä aiheutuvat päästöt;
edl = suorista maankäytön muutoksista 
johtuvista hiilivarantojen muutoksista 
aiheutuvat annualisoidut päästöt;
ep = prosessipäästöt;
etd = kuljetuksesta ja jakelusta aiheutuvat 
päästöt;
eu = käytössä olevasta polttoaineesta 
aiheutuvat päästöt;
eiluc = epäsuorista maankäytön 
muutoksista johtuvista hiilivarantojen 
muutoksista aiheutuvat päästöt;
esca = paremmista maatalouskäytännöistä 
johtuvasta maaperän hiilikertymästä 
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saatavat vähennykset päästöissä;
eccs = hiilidioksidin talteenotosta ja 
geologisesta varastoinnista saatavat 
vähennykset päästöissä;
eccr = hiilidioksidin talteenotosta ja 
korvaamisesta saatavat vähennykset 
päästöissä; sekä
eee = sähkön ja lämmön 
yhteistuotannosta saatavasta 
ylimääräisestä sähköstä aiheutuva 
päästöjen väheneminen.”

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan, että epäsuorasta maankäytön muutoksesta aiheutuvat 
kasvihuonekaasupäästöt otetaan huomioon määritettäessä direktiivissä 98/70/EY esitettyjen 
vähennyskriteerien mukaisuutta.

Tarkistus 304
Fiona Hall

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

Komission teksti Tarkistus

b a) Lisätään 19 a kohta seuraavasti:
”19 a. Epäsuorasta maankäytön 
muutoksesta aiheutuvat arvioidut päästöt, 
eiluc, esitetään liitteessä V.”

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan, että epäsuorasta maankäytön muutoksesta aiheutuvat 
kasvihuonekaasupäästöt otetaan huomioon määritettäessä direktiivissä 98/70/EY esitettyjen 
vähennyskriteerien mukaisuutta.
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Tarkistus 305
Britta Thomsen, Patrizia Toia

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 306
Sabine Wils

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 307
Sabine Wils

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

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

Or. en

Tarkistus 308
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti

Raaka-aineryhmä Epäsuorasta maankäytön muutoksesta 
aiheutuvat arvioidut päästöt 
(gCO2eq/MJ)

Viljakasvit ja muut paljon tärkkelystä 
sisältävät viljelykasvit 

12

Sokerikasvit 13

Öljykasvit 55

Tarkistus

Raaka-aineryhmä Epäsuorasta maankäytön muutoksesta 
aiheutuvat arvioidut päästöt 
(gCO2eq/MJ)
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Viljakasvit ja muut paljon tärkkelystä 
sisältävät viljelykasvit 

12

Sokerikasvit 13

Öljykasvit 55

Muut energiakasvit kuin ruokakasvit 15

Or. en

Perustelu

Muiden energiakasvien kuin ruokakasvien viljely voi edistää epäsuoraa maankäytön 
muutosta, jos niitä viljellään aiemmin elintarviketuotantoon käytetyllä maalla. 
Vaikutustenarvioinnissa (s. 26) määritetään maata käyttämättömien raaka-aineiden osalta 
epäsuorasta maankäytön muutoksesta aiheutuvien päästöjen olevan 15 gCO2/MJ.

Tarkistus 309
Britta Thomsen

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

Komission teksti

Raaka-aineryhmä Epäsuorasta maankäytön muutoksesta 
aiheutuvat arvioidut päästöt 
(gCO2eq/MJ)

Viljakasvit ja muut paljon tärkkelystä 
sisältävät viljelykasvit 

12

Sokerikasvit 13

Öljykasvit 55

Tarkistus

Raaka-aineryhmä Epäsuorasta maankäytön muutoksesta 
aiheutuvat arvioidut päästöt 
(gCO2eq/MJ)
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Viljakasvit ja muut paljon tärkkelystä 
sisältävät viljelykasvit 

12

Sokerikasvit 13

Öljykasvit 55

Muut maalla kasvatetut energiakasvit 15

Or. en

Tarkistus 310
Fiona Hall

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

Komission teksti

Raaka-aineryhmä Epäsuorasta maankäytön muutoksesta 
aiheutuvat arvioidut päästöt 
(gCO2eq/MJ)

Viljakasvit ja muut paljon tärkkelystä 
sisältävät viljelykasvit 

12

Sokerikasvit 13

Öljykasvit 55

Tarkistus

Raaka-aineryhmä Epäsuorasta maankäytön muutoksesta 
aiheutuvat arvioidut päästöt 
(gCO2eq/MJ)

Viljakasvit ja muut paljon tärkkelystä 
sisältävät viljelykasvit 

12

Sokerikasvit 13

Öljykasvit 55
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Muiden kuin ruokakasvien selluloosa 
ja lignoselluloosa

15

Or. en

Perustelu

Muiden kuin ruokakasvien selluloosa ja lignoselluloosa tuotetaan maalla, ja nekin voivat 
edistää epäsuoraa maankäytön muutosta, jos niitä viljellään aiemmin elintarviketuotantoon 
käytetyllä maalla. Komission vaikutustenarvioinnissa (s. 26) määritetään maata 
käyttämättömien raaka-aineiden osalta epäsuorasta maankäytön muutoksesta aiheutuvien 
päästöjen olevan 15 gCO2/MJ.

Tarkistus 311
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

b) raaka-aineet, joiden tuotanto on 
johtanut suoraan maankäytön 
muutokseen, eli muutokseen IPCC:n 
maankäyttöluokista metsämaa, 
ruohikkoalueet, kosteikot, rakennetut
alueet tai muut maa-alueet luokkiin 
viljelymaa tai monivuotisten kasvien 
viljelymaa. Tällaisessa tapauksessa 
suorasta maankäytön muutoksesta 
aiheutuvien päästöjen arvo (el) olisi 
laskettava liitteessä IV olevan C osan 
7 kohdan mukaisesti.

b) raaka-aineet, joita ei ole tuotettu 
viljelymaassa, monivuotisten kasvien 
viljelymaassa tai muihin IPCC:n 
maankäyttöluokkiin kuuluvilla 
maa-alueilla (metsämaa, ruohikkoalueet ja 
kosteikot), joita käytetään 
elintarviketuotantoon, ylläpidettiinpä niitä 
tai ei, kuten maatalouteen ja 
peltometsätalouteen käytettävät 
järjestelmät.

Or. en

Perustelu

On perusteltua, ettei epäsuoria maankäytön muutoksia koskevaa tekijää liitetä tuotantoihin, 
jotka aiheuttavat suoria maankäytön muutoksia, mutta on silti syytä täsmentää, että suorat ja 
epäsuorat maankäytön muutokset eivät välttämättä ole kaikissa tilanteissa toisiaan 
poissulkevia.
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Tarkistus 312
Giles Chichester

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 1 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
Liite V – osa C

Komission teksti Tarkistus

1) Muutetaan liitteessä V oleva C osa 
seuraavasti:

Poistetaan.

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

Or. en

Tarkistus 313
Jens Rohde

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 1 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
Liite V – osa C

Komission teksti Tarkistus

1) Muutetaan liitteessä V oleva C osa 
seuraavasti:

Poistetaan.

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

Or. en

Tarkistus 314
András Gyürk, Alajos Mészáros

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 1 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
Liite V – osa C

Komission teksti Tarkistus

1) Muutetaan liitteessä V oleva C osa 
seuraavasti:

Poistetaan.

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

Or. en

Tarkistus 315
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 1 kohta
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Direktiivi 2009/28/EY
Liite V – osa C

Komission teksti Tarkistus

1) Muutetaan liitteessä V oleva C osa 
seuraavasti:

Poistetaan.

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

Or. en

Tarkistus 316
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

-a) Korvataan 1 kohta seuraavasti:
”i) Korvataan kaava seuraavasti:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca 
– eccs – eccr – eee
jossa
E = polttoaineen käytöstä aiheutuvat 
kokonaispäästöt;
eec = raaka-aineiden tuotannosta tai 
viljelystä aiheutuvat päästöt;
el = suorista maankäytön muutoksista 
johtuvista hiilivarantojen muutoksista 
aiheutuvat annualisoidut päästöt;
eiluc = epäsuorista maankäytön 
muutoksista johtuvista hiilivarantojen 
muutoksista aiheutuvat annualisoidut 
päästöt;
ep = prosessipäästöt;
etd = kuljetuksesta ja jakelusta aiheutuvat 
päästöt;
eu = käytössä olevasta polttoaineesta 
aiheutuvat päästöt;
esca = paremmista maatalouskäytänteistä 
aiheutuvasta maaperän hiilen kertymästä 
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saatavat päästöjen vähennykset;
eccs = hiilidioksidin talteenotosta ja 
geologisesta varastoinnista saatavat 
vähennykset päästöissä;
eccr = hiilidioksidin talteenotosta ja 
korvaamisesta saatavat vähennykset 
päästöissä; sekä
eee = sähkön ja lämmön 
yhteistuotannosta saatavasta 
ylimääräisestä sähköstä saatavat 
vähennykset päästöissä.
Koneiden ja laitteiden valmistuksesta 
aiheutuvia päästöjä ei oteta huomioon.”

Or. en

Tarkistus 317
Britta Thomsen, Patrizia Toia

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

Komission teksti Tarkistus

-a) Korvataan 1 kohta seuraavasti:
"1. Biopolttoaineiden tuotannosta ja 
käytöstä aiheutuvat 
kasvihuonekaasupäästöt lasketaan 
seuraavasti:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca 
– eccs – eccr – eee
jossa
E = polttoaineen käytöstä aiheutuvat 
kokonaispäästöt;
eec = raaka-aineiden tuotannosta tai 
viljelystä aiheutuvat päästöt;
el = suorista maankäytön muutoksista 
johtuvista hiilivarantojen muutoksista 
aiheutuvat annualisoidut päästöt;
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eiluc = epäsuorista maankäytön 
muutoksista johtuvista hiilivarantojen 
muutoksista aiheutuvat annualisoidut 
päästöt;
ep = prosessipäästöt;
etd = kuljetuksesta ja jakelusta aiheutuvat 
päästöt;
eu = käytössä olevasta polttoaineesta 
aiheutuvat päästöt;
esca = paremmista maatalouskäytänteistä 
aiheutuvasta maaperän hiilen kertymästä 
saatavat päästöjen vähennykset;
eccs = hiilidioksidin talteenotosta ja 
geologisesta varastoinnista saatavat 
vähennykset päästöissä;
eccr = hiilidioksidin talteenotosta ja 
korvaamisesta saatavat vähennykset 
päästöissä; sekä
eee = sähkön ja lämmön 
yhteistuotannosta saatavasta 
ylimääräisestä sähköstä saatavat 
vähennykset päästöissä.
Koneiden ja laitteiden valmistuksesta 
aiheutuvia päästöjä ei oteta huomioon.”

Or. en

Tarkistus 318
Sabine Wils

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

Komission teksti Tarkistus

-a) Korvataan 1 kohta seuraavasti:
”1. Biopolttoaineiden tuotannosta ja 
käytöstä aiheutuvat 
kasvihuonekaasupäästöt lasketaan 
seuraavasti:
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E = eec + edl + eiluc+ ep + etd + eu – esca – eccs
– eccr – eee,
jossa
E = polttoaineen käytöstä aiheutuvat 
kokonaispäästöt;
eec = raaka-aineiden tuotannosta tai 
viljelystä aiheutuvat päästöt;
edl = suorista maankäytön muutoksista 
johtuvista hiilivarantojen muutoksista 
aiheutuvat annualisoidut päästöt;
eiluc = epäsuorista maankäytön 
muutoksista johtuvista hiilivarantojen 
muutoksista aiheutuvat annualisoidut 
päästöt;
ep = prosessipäästöt;
etd = kuljetuksesta ja jakelusta aiheutuvat 
päästöt;
eu = käytössä olevasta polttoaineesta 
aiheutuvat päästöt;
esca = paremmista maatalouskäytännöistä 
johtuvasta maaperän hiilikertymästä 
saatavat vähennykset päästöissä;
eccs = hiilidioksidin talteenotosta ja 
geologisesta varastoinnista saatavat 
vähennykset päästöissä;
eccr = hiilidioksidin talteenotosta ja 
korvaamisesta saatavat vähennykset 
päästöissä; sekä
eee = sähkön ja lämmön 
yhteistuotannosta saatavasta 
ylimääräisestä sähköstä aiheutuva 
päästöjen väheneminen.”

Or. en

Tarkistus 319
Fiona Hall
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Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 1 kohta – -a alakohta (uusi)
Direktiivi 2009/28/EY
Liite V – C osa – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

-a) Korvataan 1 kohta seuraavasti:
”1. Biopolttoaineiden tuotannosta ja 
käytöstä aiheutuvat 
kasvihuonekaasupäästöt lasketaan 
seuraavasti:
EB = eec + edl + ep + etd + eu + eiluc –
esca – eccs – eccr – eee,
jossa
EB = biopolttoaineen käytöstä aiheutuvat 
kokonaispäästöt;
eec = raaka-aineiden tuotannosta tai 
viljelystä aiheutuvat päästöt;
edl = suorista maankäytön muutoksista 
johtuvista hiilivarantojen muutoksista 
aiheutuvat annualisoidut päästöt;
ep = prosessipäästöt;
etd = kuljetuksesta ja jakelusta aiheutuvat 
päästöt;
eu = käytössä olevasta polttoaineesta 
aiheutuvat päästöt;
eiluc = epäsuorista maankäytön 
muutoksista johtuvista hiilivarantojen 
muutoksista aiheutuvat päästöt;
esca = paremmista maatalouskäytännöistä 
johtuvasta maaperän hiilikertymästä 
saatavat vähennykset päästöissä;
eccs = hiilidioksidin talteenotosta ja 
geologisesta varastoinnista saatavat 
vähennykset päästöissä;
eccr = hiilidioksidin talteenotosta ja 
korvaamisesta saatavat vähennykset 
päästöissä; sekä
eee = sähkön ja lämmön 
yhteistuotannosta saatavasta 
ylimääräisestä sähköstä aiheutuva 
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päästöjen väheneminen.”

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan, että epäsuorasta maankäytön muutoksesta aiheutuvat 
kasvihuonekaasupäästöt otetaan huomioon määritettäessä direktiivissä 2009/28/EY 
esitettyjen vähennyskriteerien mukaisuutta.

Tarkistus 320
Fiona Hall

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

Komission teksti Tarkistus

b a) Lisätään 19 a kohta seuraavasti:
"19 a. Epäsuorasta maankäytön 
muutoksesta aiheutuvat arvioidut päästöt, 
eiluc, esitetään liitteessä VIII.”

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan, että epäsuorasta maankäytön muutoksesta aiheutuvat 
kasvihuonekaasupäästöt otetaan huomioon määritettäessä direktiivissä 2009/28/EY 
esitettyjen vähennyskriteerien mukaisuutta.

Tarkistus 321
Britta Thomsen, Patrizia Toia

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 322
Sabine Wils

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 323
Giles Chichester

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

Komission teksti Tarkistus

2) Lisätään liite VIII seuraavasti: Poistetaan.
”Liite VIII
Osa A. Biopolttoaineiden ja bionesteiden 
raaka-aineisiin liittyvästä epäsuorasta 
maankäytön muutoksesta aiheutuvat 
arvioidut päästöt
Raaka-
aineryhmä

Epäsuorasta 
maankäytön 
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muutoksesta 
aiheutuvat 
arvioidut päästöt 
(gCO2eq/MJ)

Viljakasvit ja 
muut paljon
tärkkelystä 
sisältävät 
viljelykasvit

12

Sokerikasvit 13
Öljykasvit 55
Osa B. Biopolttoaineet, joiden 
epäsuorasta maankäytön muutoksesta 
aiheutuvien arvioitujen päästöjen 
katsotaan olevan nolla
Seuraavista raaka-aineryhmistä 
tuotettuihin biopolttoaineisiin liittyvien 
epäsuorasta maankäytön muutoksesta 
aiheutuvien arvioitujen päästöjen 
katsotaan olevan nolla:
a) raaka-aineet, jotka eivät sisälly tämän 
liitteen osaan A;
b) raaka-aineet, joiden tuotanto on 
johtanut suoraan maankäytön 
muutokseen, eli muutokseen IPCC:n 
maankäyttöluokista metsämaa, 
ruohikkoalueet, kosteikot, rakennetut 
alueet tai muut maa-alueet luokkiin 
viljelymaa tai monivuotisten kasvien 
viljelymaa. Tällaisessa tapauksessa 
suorasta maankäytön muutoksesta 
aiheutuvien päästöjen arvo (el) olisi 
laskettava liitteessä V olevan C osan 
7 kohdan mukaisesti."

Or. en

Tarkistus 324
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Komission teksti Tarkistus

2) Lisätään liite VIII seuraavasti: Poistetaan.
”Liite VIII
Osa A. Biopolttoaineiden ja bionesteiden 
raaka-aineisiin liittyvästä epäsuorasta 
maankäytön muutoksesta aiheutuvat 
arvioidut päästöt
Raaka-
aineryhmä

Epäsuorasta 
maankäytön 
muutoksesta 
aiheutuvat 
arvioidut päästöt 
(gCO2eq/MJ)

Viljakasvit ja 
muut paljon 
tärkkelystä 
sisältävät 
viljelykasvit

12

Sokerikasvit 13
Öljykasvit 55
Osa B. Biopolttoaineet, joiden 
epäsuorasta maankäytön muutoksesta 
aiheutuvien arvioitujen päästöjen 
katsotaan olevan nolla
Seuraavista raaka-aineryhmistä 
tuotettuihin biopolttoaineisiin liittyvien 
epäsuorasta maankäytön muutoksesta 
aiheutuvien arvioitujen päästöjen 
katsotaan olevan nolla:
a) raaka-aineet, jotka eivät sisälly tämän 
liitteen osaan A;
b) raaka-aineet, joiden tuotanto on 
johtanut suoraan maankäytön 
muutokseen, eli muutokseen IPCC:n 
maankäyttöluokista metsämaa, 
ruohikkoalueet, kosteikot, rakennetut 
alueet tai muut maa-alueet luokkiin 
viljelymaa tai monivuotisten kasvien 
viljelymaa. Tällaisessa tapauksessa 
suorasta maankäytön muutoksesta 
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aiheutuvien päästöjen arvo (el) olisi 
laskettava liitteessä V olevan C osan 
7 kohdan mukaisesti."

Or. en

Tarkistus 325
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

Komission teksti Tarkistus

2) Lisätään liite VIII seuraavasti: Poistetaan.
”Liite VIII
Osa A. Biopolttoaineiden ja bionesteiden 
raaka-aineisiin liittyvästä epäsuorasta 
maankäytön muutoksesta aiheutuvat 
arvioidut päästöt
Raaka-
aineryhmä

Epäsuorasta 
maankäytön 
muutoksesta 
aiheutuvat 
arvioidut päästöt 
(gCO2eq/MJ)

Viljakasvit ja 
muut paljon 
tärkkelystä 
sisältävät 
viljelykasvit

12

Sokerikasvit 13
Öljykasvit 55
Osa B. Biopolttoaineet, joiden 
epäsuorasta maankäytön muutoksesta 
aiheutuvien arvioitujen päästöjen 
katsotaan olevan nolla
Seuraavista raaka-aineryhmistä 
tuotettuihin biopolttoaineisiin liittyvien 
epäsuorasta maankäytön muutoksesta 
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aiheutuvien arvioitujen päästöjen 
katsotaan olevan nolla:
a) raaka-aineet, jotka eivät sisälly tämän 
liitteen osaan A;
b) raaka-aineet, joiden tuotanto on 
johtanut suoraan maankäytön 
muutokseen, eli muutokseen IPCC:n 
maankäyttöluokista metsämaa, 
ruohikkoalueet, kosteikot, rakennetut 
alueet tai muut maa-alueet luokkiin 
viljelymaa tai monivuotisten kasvien 
viljelymaa. Tällaisessa tapauksessa 
suorasta maankäytön muutoksesta 
aiheutuvien päästöjen arvo (el) olisi 
laskettava liitteessä V olevan C osan 
7 kohdan mukaisesti."

Or. en

Tarkistus 326
Jens Rohde

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

Komission teksti Tarkistus

2) Lisätään liite VIII seuraavasti: Poistetaan.
”Liite VIII
Osa A. Biopolttoaineiden ja bionesteiden 
raaka-aineisiin liittyvästä epäsuorasta 
maankäytön muutoksesta aiheutuvat 
arvioidut päästöt
Raaka-
aineryhmä

Epäsuorasta 
maankäytön 
muutoksesta 
aiheutuvat 
arvioidut päästöt 
(gCO2eq/MJ)

Viljakasvit ja 
muut paljon 

12
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tärkkelystä 
sisältävät 
viljelykasvit
Sokerikasvit 13
Öljykasvit 55
Osa B. Biopolttoaineet, joiden 
epäsuorasta maankäytön muutoksesta 
aiheutuvien arvioitujen päästöjen 
katsotaan olevan nolla
Seuraavista raaka-aineryhmistä 
tuotettuihin biopolttoaineisiin liittyvien 
epäsuorasta maankäytön muutoksesta 
aiheutuvien arvioitujen päästöjen 
katsotaan olevan nolla:
a) raaka-aineet, jotka eivät sisälly tämän 
liitteen osaan A;
b) raaka-aineet, joiden tuotanto on 
johtanut suoraan maankäytön 
muutokseen, eli muutokseen IPCC:n 
maankäyttöluokista metsämaa, 
ruohikkoalueet, kosteikot, rakennetut 
alueet tai muut maa-alueet luokkiin 
viljelymaa tai monivuotisten kasvien 
viljelymaa. Tällaisessa tapauksessa 
suorasta maankäytön muutoksesta 
aiheutuvien päästöjen arvo (el) olisi 
laskettava liitteessä V olevan C osan 
7 kohdan mukaisesti."

Or. en

Tarkistus 327
Fiona Hall

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

Komission teksti

Raaka-aineryhmä Epäsuorasta maankäytön muutoksesta 
aiheutuvat arvioidut päästöt 
(gCO2eq/MJ)
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Viljakasvit ja muut paljon tärkkelystä 
sisältävät viljelykasvit 

12

Sokerikasvit 13

Öljykasvit 55

Tarkistus

Raaka-aineryhmä Epäsuorasta maankäytön muutoksesta 
aiheutuvat arvioidut päästöt 
(gCO2eq/MJ)

Viljakasvit ja muut paljon tärkkelystä 
sisältävät viljelykasvit 

12

Sokerikasvit 13

Öljykasvit 55

Muiden kuin ruokakasvien 
selluloosasta ja lignoselluloosasta 
tuotetut raaka-aineet

15

Or. en

Perustelu

Muiden kuin ruokakasvien selluloosasta ja lignoselluloosasta tuotetut raaka-aineet tuotetaan 
maassa ja nekin voivat edistää epäsuoraa maankäytön muutosta, jos niitä viljellään aiemmin 
elintarviketuotantoon käytetyllä maalla. Komission vaikutustenarvioinnissa (s. 26) 
määritetään maata käyttämättömien raaka-aineiden osalta epäsuorasta maankäytön 
muutoksesta aiheutuvien päästöjen olevan 15 gCO2/MJ.

Tarkistus 328
Britta Thomsen

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

Komission teksti

Raaka-aineryhmä Epäsuorasta maankäytön muutoksesta 
aiheutuvat arvioidut päästöt 
(gCO2eq/MJ)
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Viljakasvit ja muut paljon tärkkelystä 
sisältävät viljelykasvit 

12

Sokerikasvit 13

Öljykasvit 55

Tarkistus

Raaka-aineryhmä Epäsuorasta maankäytön muutoksesta 
aiheutuvat arvioidut päästöt 
(gCO2eq/MJ)

Viljakasvit ja muut paljon tärkkelystä 
sisältävät viljelykasvit 

12

Sokerikasvit 13

Öljykasvit 55

Muut maalla kasvatetut energiakasvit 15

Or. en

Tarkistus 329
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti

Raaka-aineryhmä Epäsuorasta maankäytön muutoksesta 
aiheutuvat arvioidut päästöt 
(gCO2eq/MJ)

Viljakasvit ja muut paljon tärkkelystä 
sisältävät viljelykasvit 

12

Sokerikasvit 13

Öljykasvit 55
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Tarkistus

Raaka-aineryhmä Epäsuorasta maankäytön muutoksesta 
aiheutuvat arvioidut päästöt 
(gCO2eq/MJ)

Viljakasvit ja muut paljon tärkkelystä 
sisältävät viljelykasvit 

12

Sokerikasvit 13

Öljykasvit 55

Muut energiakasvit kuin ruokakasvit 15

Or. en

Perustelu

Muiden energiakasvien kuin ruokakasvien viljely voi edistää epäsuoraa maankäytön 
muutosta, jos niitä viljellään aiemmin elintarviketuotantoon käytetyllä maalla. 
Vaikutustenarvioinnissa (s. 26) määritetään maata käyttämättömien raaka-aineiden osalta 
epäsuorasta maankäytön muutoksesta aiheutuvien päästöjen olevan 15 gCO2/MJ.

Tarkistus 330
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

b) raaka-aineet, joiden tuotanto on 
johtanut suoraan maankäytön 
muutokseen, eli muutokseen IPCC:n 
maankäyttöluokista metsämaa, 
ruohikkoalueet, kosteikot, rakennetut 
alueet tai muut maa-alueet luokkiin 
viljelymaa tai monivuotisten kasvien 
viljelymaa. Tällaisessa tapauksessa 
suorasta maankäytön muutoksesta 
aiheutuvien päästöjen arvo (el) olisi 
laskettava liitteessä V olevan C osan 

b) raaka-aineet, joita ei ole tuotettu 
viljelymaassa, monivuotisten kasvien 
viljelymaassa tai muihin IPCC:n 
maankäyttöluokkiin kuuluvilla 
maa-alueilla (metsämaa, ruohikkoalueet ja 
kosteikot), joita käytetään 
elintarviketuotantoon, ylläpidettiinpä niitä 
tai ei, kuten maatalouteen ja 
peltometsätalouteen käytettävät 
järjestelmät.
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7 kohdan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 331
Angelika Niebler

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

a) Levät a) Levät

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

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

c) Teollisuusjätteen biomassaosuus c) Eläinten lanta ja jätevesiliete
d) Olki d) Sokeriruokojäte
e) Eläinten lanta ja jätevesiliete e) Puunkuori, oksat, lehdet, sahanpuru ja 

kutterilastut
f) Palmuöljytehtaiden jäte ja tyhjät 
palmuhedelmätertut

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

g) Mäntypiki g) Teollisuusjätteen biomassaosuus

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

j) Rypäleiden puristejäännökset ja 
viinisakka

j) Rypäleiden puristejäännökset ja 
viinisakka

k) Pähkinänkuoret k) Kuoret
l) Kuoret l) Lignoselluloosa, lukuun ottamatta 

sahatukkeja ja vaneritukkeja
m) Tähkät m) Muiden kuin ruokakasvien selluloosa
n) Puunkuori, oksat, lehdet, sahanpuru ja 
kutterilastut

n) Pähkinänkuoret

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

o) Palmuöljytehtaiden jäte ja tyhjät 
palmuhedelmätertut

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

q) Mäntypiki

c) Muiden kuin ruokakasvien selluloosa r) Käytetty ruokaöljy

d) Lignoselluloosa, lukuun ottamatta 
sahatukkeja ja vaneritukkeja

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.
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Tarkistus 332
Marita Ulvskog

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

Komission teksti Tarkistus

3) Lisätään liite IX seuraavasti: 3) Lisätään liite IX seuraavasti:
”Liite IX ”Liite IX

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

Seuraavat biopolttoaineet katsotaan 
kehittyneiksi biopolttoaineiksi:

a) Levät Biologinen aine, jonka merkitykselliseen 
vaihtoehtoiseen käyttöön liittyy 
huomattavia metaani- tai 
typpioksidipäästöjä ilman, että luodaan 
hyödynnettävissä olevaa energiaa.”

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

Or. sv

Tarkistus 333
Bendt Bendtsen

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 3 kohta
2009/28/EF
Liite IX (uusi) – Osa A – otsikko

Komission teksti Tarkistus

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

Osa A. Kehittyneiden biopolttoaineiden 
luettelo

Seuraavista raaka-aineista saatavat 
biopolttoaineet katsotaan kehittyneiksi 
biopolttoaineiksi

Or. da
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Tarkistus 334
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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

Komission teksti Tarkistus

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

Osa A. Raaka-aineet, joiden vaikutus 
3 artiklan 4 kohdassa asetetun tavoitteen 
saavuttamiseen voidaan laskea kaksin- tai 
nelinkertaisena niiden energiasisältöön 
verrattuna vuonna 2018 sen jälkeen kun 
niiden ympäristöä koskeva ja sosiaalinen 
kestävyys sekä hierarkiaperiaatteen 
noudattaminen ja resurssien 
mahdollisimman tehokas käyttö on 
arvioitu tieteellisesti

Or. en

Tarkistus 335
Jens Rohde

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

Komission teksti Tarkistus

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

Osa A. Seuraavista raaka-aineista 
saatavat biopolttoaineet katsotaan 
kehittyneiksi biopolttoaineiksi

Or. en

Tarkistus 336
Britta Thomsen
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Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 3 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
Liite IX (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Osa A. Raaka-aineet, jotka voidaan 
sisällyttää kehittyneitä biopolttoaineita 
koskevaan välitavoitteeseen

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

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

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

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

f) Palmuöljytehtaiden jäte ja tyhjät 
palmuhedelmätertut

g) Mäntypiki g) Mäntypiki ja raaka mäntyöljy
h) Raaka glyseroli h) Raaka glyseroli
i) Sokeriruokojäte i) Sokeriruokojäte

j) Rypäleiden puristejäännökset ja 
viinisakka

j) Rypäleiden puristejäännökset ja 
viinisakka

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

m) Tähkät m) Tähkät

n) Puunkuori, oksat, lehdet, sahanpuru ja 
kutterilastut
Osa B. Raaka-aineet, joiden vaikutus 
3 artiklan 4 kohdassa asetetun tavoitteen 
saavuttamiseen lasketaan 
kaksinkertaisena niiden energiasisältöön 
verrattuna

Osa B. Raaka-aineet kehittyneisiin 
biopolttoaineisiin toimitettavaksi
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a) Käytetty ruokaöljy a) Käytetty ruokaöljy
b) Eläinrasvat, jotka on luokiteltu luokkiin 
1 ja 2 muiden kuin ihmisravinnoksi 
tarkoitettujen eläimistä saatavien 
sivutuotteiden terveyssäännöistä annetun 
asetuksen (EY) N:o 1774/2002 mukaisesti

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

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

d) Lignoselluloosa, lukuun ottamatta 
sahatukkeja ja vaneritukkeja

d) Lignoselluloosa, lukuun ottamatta 
sahatukkeja ja vaneritukkeja

d a) Raaka glyseroli
d b) Muuta kuin biologista alkuperää 
olevat uusiutuvat nestemäiset ja 
kaasumaiset polttoaineet

Or. en

Tarkistus 337
Giles Chichester

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

Komission teksti Tarkistus

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

Osa A. Seuraavista raaka-aineista 
saatavat biopolttoaineet katsotaan 
kehittyneiksi biopolttoaineiksi

Or. en

Tarkistus 338
Kent Johansson

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 3 kohta



PE510.730v01-00 44/56 AM\935798FI.doc

FI

Direktiivi 2009/28/EY
Liite IX (uusi) – osa A – otsikko 

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

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

c) Teollisuusjätteen biomassaosuus c) Teollisuusjätteen biomassaosuus ja 
raakaglyserolin, raakaglyseriinin, 
puhdistamorasvahappojen ja 
neutralointimassan kaltaiset jäämät

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

f) Palmuöljytehtaiden jäte ja tyhjät 
palmuhedelmätertut

f) Palmuöljytehtaiden jäte ja tyhjät 
palmuhedelmätertut

g) Mäntypiki g) Metsätalouden ja siihen liittyvän 
teollisuuden jätteestä ja jäämistä saatava 
biomassaosuus, kuten puunkuori, oksat,
neulaset, lehdet, sahanpuru, kutterilastut,
mustalipeä, sulfiittilipeä, ligniini, raaka 
sulfaattisuopa, mäntypiki ja raaka 
mäntyöljy.

h) Raaka glyseroli h) Maatalouden ja siihen liittyvän 
teollisuuden jätteestä ja jäämistä saatava 
biomassaosuus, kuten sokeriruokojäte, 
kuoret, rypäleiden puristejäännökset,
viinisakka ja tähkät.

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

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

l) Kuoret l) Lignoselluloosa, lukuun ottamatta 
sahatukkeja ja vaneritukkeja

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

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

Or. en

Perustelu

Raaka-aineiden moninkertainen huomioiminen merkitsee, että alkuperäinen uusiutuvan 
energian kymmenen prosentin osuutta koskeva tavoite liikennesektorilla heikentyy, sillä 
tavoite on saavutettavissa biopolttoaineiden tosiasiallisesti pienemmällä osuudella, jolloin 
fossiilisista polttoaineista riippuvuuden osuus on yli 90 prosenttia. Direktiivin alkuperäisten 
ilmastoa koskevien tavoitteiden vaarantavien muutosten välttämiseksi raaka-aineita ei pidä 
laskea moninkertaisina.

Tarkistus 339
Vidal-Quadras

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

Liite IX Liite IX

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

Kehittyneiden biopolttoaineiden luettelo

Seuraavista raaka-aineista saatavat 
biopolttoaineet katsotaan kehittyneiksi 
biopolttoaineiksi

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

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

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

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

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

g) Mäntypiki g) Mäntypiki
h) Raaka glyseroli h) Raaka glyseroli

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

j) Rypäleiden puristejäännökset ja 
viinisakka

k) Pähkinänkuoret k) Pähkinänkuoret

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

n) Puunkuori, oksat, lehdet, sahanpuru ja 
kutterilastut

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

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

o) Käytetty ruokaöljy
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verrattuna
a) Käytetty ruokaöljy p) Eläinrasvat, jotka on luokiteltu luokkiin 

1, 2 ja 3 muiden kuin ihmisravinnoksi 
tarkoitettujen eläimistä saatavien 
sivutuotteiden terveyssäännöistä annetun 
asetuksen (EY) N:o 1774/2002 mukaisesti

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

q) Muiden kuin ruokakasvien selluloosa

c) Muiden kuin ruokakasvien selluloosa r) Lignoselluloosa, lukuun ottamatta 
sahatukkeja ja vaneritukkeja

d) Lignoselluloosa, lukuun ottamatta 
sahatukkeja ja vaneritukkeja

s) Triglyseridit, vapaat rasvahapot ja 
rasvatisleet sekä öljykemian, biodieselin ja 
kasviöljyn jalostuksesta, elintarvikkeiden 
jalostuksesta ja eläinrasvojen 
renderöintiteollisuudesta saatavat 
epäkurantit öljyt.
t) Muut kuin ihmisravinnoksi tarkoitetut 
eläinrasvat
u) Tekninen maissiöljy
w) Kalanjalostusteollisuuden jäterasva.

Or. en

Tarkistus 340
Gaston Franco

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

a) Levät a) Levät 

b) Sekalaisen yhdyskuntajätteen 
biomassaosuus, mutta ei lajiteltu 

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

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

c) Teollisuusjätteen biomassaosuus c) Teollisuusjätteen biomassaosuus 
d) Olki d) Eläinten lanta ja jätevesiliete

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

f) Raaka glyseroli

g) Mäntypiki g) Rypäleiden puristejäännökset ja 
viinisakka

h) Raaka glyseroli h) Lignoselluloosa, mukaan lukien olki, 
sokeriruokojäte, pähkinänkuoret, kuoret 
ja tähkät

i) Sokeriruokojäte i) Sokerikasvit, joita käytetään uusien 
molekyylien tuotantoon (lukuun ottamatta 
etanolia)

j) Rypäleiden puristejäännökset ja 
viinisakka

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

k) Pähkinänkuoret a) Käytetty ruokaöljy

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

m) Tähkät 
n) Puunkuori, oksat, lehdet, sahanpuru ja 
kutterilastut
Osa B. Raaka-aineet, joiden vaikutus 
3 artiklan 4 kohdassa asetetun tavoitteen 
saavuttamiseen lasketaan kaksinkertaisena 
niiden energiasisältöön verrattuna.
a) Käytetty ruokaöljy

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

c) Muiden kuin ruokakasvien selluloosa

d) Lignoselluloosa, lukuun ottamatta 
sahatukkeja ja vaneritukkeja

Or. fr

Perustelu

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

Tarkistus 341
Claude Turmes

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

Komission teksti Tarkistus

a) Levät Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 342
Niki Tzavela

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

Komission teksti Tarkistus

b) Teollisuusjätteen biomassaosuus b) Teollisuusjätteen biohajoava osuus

Or. en
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Perustelu

Yhdenmukaistetaan uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin kanssa, jossa teollisuusjätteen 
biohajoava osuus jo mainitaan biomassan määritelmässä 2 artiklan e kohdassa.

Tarkistus 343
Niki Tzavela

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

Komission teksti Tarkistus

b a) Jätteiden ja jäämien biologinen 
hajottaminen bakteerien avulla

Or. en

Tarkistus 344
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

d) Olki Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Oljen hyötykäyttöarvo on suuri (esim. talleilla ja maanparannuksessa). Ketjutetun käytön 
periaatteen mukaisesti oljen huomioimiseen moninkertaisesti ei pidä rohkaista.

Tarkistus 345
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 3 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
Liite IX (uusi) – osa A – f kohta

Komission teksti Tarkistus

f) Palmuöljytehtaiden jäte ja tyhjät 
palmuhedelmätertut

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kaikkien palmuöljymateriaalien ja niiden sivutuotteiden käyttöä energiatarkoituksiin ei pidä 
edistää, koska niiden hyötykäyttö muilla aloilla on arvokkaampaa. Palmuöljytehtaiden jäte ja 
tyhjät palmuhedelmätertut on siis jätettävä pois liitteestä IX.

Tarkistus 346
Eija-Riitta Korhola

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Puunjalostusteollisuudesta saadaan useita valmistusjäämiä, joilla on suuri potentiaali tulla 
hyödynnetyksi edistyneiden biopolttoaineiden tuotannossa. Kaikki osuudet ovat peräisin 
samasta ensisijaisesta prosessista, joten ne vastaavat mäntypikeä, joka on sisällytetty 
komission ehdotuksen liitteen osaan A. Kaikkia samasta prosessista syntyviä jäämiä on 
kohdeltava samalla tavalla.
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Tarkistus 347
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

n) Puunkuori, oksat, lehdet, sahanpuru ja 
kutterilastut

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 348
Evžen Tošenovský

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

Komission teksti Tarkistus

n a) Mikro-organismit

Or. en

Tarkistus 349
Jens Rohde

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

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 350
Bendt Bendtsen

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. da

Tarkistus 351
Giles Chichester

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 352
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 353
Bernd Lange

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

Komission teksti Tarkistus

a) Käytetty ruokaöljy Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 354
Jens Rohde

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

Komission teksti Tarkistus

a) Käytetty ruokaöljy Poistetaan.
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Or. en

Perustelu

Käytettyä ruokaöljyä ei pidä katsoa kehittyneeksi biopolttoaineeksi, sen sisällyttäminen 
luetteloon voi johtaa petoksiin.

Tarkistus 355
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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

Komission teksti Tarkistus

c) Muiden kuin ruokakasvien selluloosa Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 356
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

c) Muiden kuin ruokakasvien selluloosa Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kestävyyskriteerien puuttuessa muiden kuin ruokakasvien selluloosan käyttö on jätettävä pois 
liitteestä IX kunnes asianmukaisista ympäristötakeista säädetään.

Tarkistus 357
Patrizia Toia, Francesco De Angelis
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Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 3 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
Liite IX (uusi) – osa B – d kohta

Komission teksti Tarkistus

d) Lignoselluloosa, lukuun ottamatta 
sahatukkeja ja vaneritukkeja

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 358
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

d) Lignoselluloosa, lukuun ottamatta 
sahatukkeja ja vaneritukkeja

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kestävyyskriteerien puuttuessa lignoselluloosan käyttö on jätettävä pois liitteestä IX kunnes 
asianmukaisista ympäristötakeista säädetään.


