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LYHYET PERUSTELUT

I. Johdanto
Biopolttoaineiden käytön edistäminen on ollut yksi keskeisistä osatekijöistä EU:n energiaa ja
ilmastonmuutosta koskevassa politiikassa. Syyt tähän ovat moninaisia ja käytännöllisiä: 
biopolttoaineilla sekä lisätään liikenteen kestävyyttä että parannetaan energian 
toimitusvarmuutta ja tuetaan talouskehitystä luomalla maaseutualueille uusia tulonlähteitä.

Pääasiassa biopolttoaineiden kehittämistä on edistänyt ilmastonmuutoksen torjunta. 
Liikenneala on ollut EU:n ensisijainen kohde pyrittäessä vähentämään 
kasvihuonekaasupäästöjä, koska se tuottaa päästöistä lähes 20 prosenttia, joten se on energia-
alan jälkeen toiseksi eniten kasvihuonepäästöjä tuottava ala. Vaikka biopolttoaineet eivät ole 
ainoa saatavilla oleva keino hiilen käytön vähentämiseksi alalla asteittain, ne ovat 
käytännössä tärkein väline siirtymisessä fossiilisia polttoaineita käyttävästä liikenteestä 
uusiutuviin energialähteisiin perustuvaan liikenteeseen ja ainoa mahdollinen vaihtoehto lento-
ja meriliikenteen osalta.

Lisäksi biopolttoaineet tarjoavat mahdollisuuden vähentää EU:n energiariippuvuutta, joka on 
nykyisin noin 50 prosenttia ja jonka odotetaan lisääntyvän, sekä edistää Euroopan 
maatalousalan kehitystä.
Näiden etunäkökohtien vuoksi EU:ssa on hyväksytty direktiivi 2003/30/EY liikenteen 
biopolttoaineiden ja muiden uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä 
("biopolttoainedirektiivi") ja direktiivi 2009/28/EY uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian käytön edistämisestä ("uusiutuvia energialähteitä koskeva direktiivi"), joiden avulla 
investoinnit biopolttoaineiden tuotantoon on saatu lisääntymään. Biopolttoainedirektiivissä 
asetettiin vapaaehtoinen tavoite biopolttoaineiden osuuden kasvattamisesta 5,75 prosenttiin 
vuoteen 2010 mennessä. Uusiutuvia energialähteitä koskevassa direktiivissä, jolla kumottiin 
biopolttoainedirektiivi, asetettiin sitova tavoite: liikennealan uusiutuvista lähteistä peräisin 
olevan energian osuuden on oltava vähintään 10 prosenttia alan lopullisesta 
energiankulutuksesta vuoteen 2020 mennessä. Säännöksellä täydennetään 
direktiivissä 98/70/EY ("polttoaineiden laatua koskeva direktiivi") asetettua pakollista 
tavoitetta, jonka mukaan tieliikenteessä ja liikkuvissa työkoneissa käytettävien polttoaineiden 
kasvihuonekaasuintensiteettiä on vähennettävä kuudella prosentilla.

Kuten kaikkiin energialähteisiin, myös biopolttoaineisiin liittyy kuitenkin joitakin kielteisiä 
vaikutuksia. Tämän tosiseikan tunnustamiseksi ja vastatakseen uusiutuvaa energiaa 
koskevassa direktiivissä asetettuun tehtävään komissio on ehdottanut viimeksi mainitun 
direktiivin ja polttoaineiden laatua koskevan direktiivin muuttamista epäsuorasta maankäytön 
muutoksesta seuraavien kasvihuonekaasupäästöihin kohdistuvien vaikutusten 
minimoimiseksi1.

II. Valmistelijan määrittämät pääkohdat
Valmistelija toteaa, että epäsuora maankäytön muutos on ilmiö, johon on puututtava, koska 
sillä on ympäristölle haitallisia vaikutuksia ja se on vastoin EU:n pyrkimystä vähentää 
                                               
1 Kun biopolttoaineita tuotetaan olemassa olevalla maatalousmaalla, ravinto- ja rehukasvien kysyntä säilyy 
ennallaan, ja tämä voi johtaa siihen, että joku tuottaa enemmän ravinto- ja rehukasveja jossain muualla. Tämä 
voi johtaa muutoksiin maankäytössä (kun esim. metsiä muutetaan maatalousmaaksi), jolloin ilmakehään 
vapautuu suuria määriä hiilidioksidipäästöjä.
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hiilidioksidipäästöjä. Valmistelija katsoo kuitenkin, että biopolttoaineiden osalta 
hyväksyttävien toimenpiteiden on perustuttava tasapainoiseen lähestymistapaan, jossa otetaan 
huomioon kaikki etunäkökohdat. 

a) Epäsuorien maankäytön muutosten osatekijät
Valmistelija on komission kanssa samaa mieltä siitä, että epäsuoria maankäytön muutoksia 
koskeva tiede on epätarkkaa, koska ilmiötä ei voida täsmällisesti tarkkailla ja mitata, ja että 
arviot epäsuorien maankäytön muutosten aiheuttamista muutoksista ovat paremmasta 
käsityksestä ja hiljattaisesta tieteen kehityksestä huolimatta edelleen puutteellisia ja 
rajoittuneita johtuen malleista, joita käytetään epäsuorien maankäytön muutosten 
aiheuttamien päästöjen arvioimiseen eri viljelykasvien osalta. Tämän vuoksi ei ole saatavilla 
riittävästi tieteellistä näyttöä epäsuorien maankäytön muutosten osatekijöiden 
sisällyttämiseksi EU:n lainsäädäntöön. 

Lisäksi näiden tekijöiden käytöllä olisi merkittäviä kielteisiä vaikutuksia. Toisaalta niiden 
käyttö lakkauttaisi EU:n biodieselteollisuuden, ja tämän ilmeisten taloudellisten seurausten 
lisäksi jätettäisiin huomioimatta meneillään oleva dieselkäyttöisen eurooppalaisen laivaston 
lisääntyminen, ja uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin ja polttoaineiden laatua koskevan 
direktiivien tavoitteiden saavuttamisesta tulisi mahdotonta. Toisaalta tarve päivittää jatkuvasti 
näitä arvoja loisi alalle epävarmuutta, estäisi kaikenlaiset investoinnit perinteisiin 
biopolttoaineisiin ja rajoittaisi näin myös etanolin tuotantoa. 
Valmistelija katsoo tämän vuoksi toisin kuin komissio ehdotuksessaan, että epäsuoran 
maankäytön muutoksen osatekijöiden mainintaa ei pidä lisätä direktiiveihin, ei edes 
raportointivelvollisuuksiin. 

b) Perinteisten biopolttoaineiden viiden prosentin raja
Toimenpide merkitsisi suurta muutosta lainsäädäntöön, jolla on luotu vakaa ja ennakoitava 
sääntelykehys ja jonka viimeisin virstanpylväs, uusiutuvaa energiaa koskeva direktiivi, 
hyväksyttiin vuonna 2009. Viiden prosentin raja olisi haitallinen niille, jotka uusiutuvaa 
energiaa koskevan direktiivin perusteella ovat luottaneet biopolttoaineisiin ainoana teknisesti 
luotettavana mahdollisuutena sille, että jäsenvaltiot voivat noudattaa vuodelle 2020 asetettuja 
tavoitteita. Koska viiden prosentin luvulla viitataan EU:n keskimääräiseen tuotantotasoon, 
monissa Saksan, Espanjan ja Ranskan kaltaisissa valtioissa perinteisten biopolttoaineiden 
kiintiö on suurempi kuin viisi prosenttia, joten niihin kohdistuisi enemmän kielteisiä 
vaikutuksia.

Lisäksi jos kaupallisesti saatavilla oleville biopolttoaineille asetetaan enimmäisraja, 
uusiutuvaa energiaa koskeva 10 prosentin tavoite ja kasvihuonekaasujen kuuden prosentin 
vähennystavoite jäisivät saavuttamatta, koska tällä hetkellä muilla vaihtoehdoilla, myöskään 
kehittyneillä biopolttoaineilla, ei voida täyttää vajetta. 

Kaikista näistä syistä ja ottaen huomioon myös sen, että biopolttoaineilla keskimäärin 
edelleen vähennetään päästöjä verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin, valmistelija ehdottaa 
entistä rakentavampaa lähestymistapaa, jossa kehittyneille biopolttoaineille asetettaisiin 
alatavoite. Alatavoitteella edistettäisiin kehittyneiden biopolttoaineiden tuotantoa sekä 
hiilidioksidipäästövähennyksiä ja lähetettäisiin voimakas viesti merkkinä tuesta asteittaiselle 
siirtymiselle perinteisistä biopolttoaineista kehittyneisiin biopolttoaineisiin teknisen 
kehityksen sallimassa laajuudessa samalla kun vähennettäisiin Euroopan teollisuuteen 
kohdistuvia haitallisia vaikutuksia.
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Valmistelija katsoo myös, että komission ehdotuksessa jätetään huomioimatta epäsuoria 
maankäytön muutoksia lieventävät toimenpiteet, kuten tuotanto käyttämättömällä tai 
huonontuneella maalla, lisääntynyt tuottokehitys ja sivutuotteiden tuotanto (erityisesti 
proteiinintuotanto rehuihin, josta Euroopassa on pulaa). Olisi kannustettava sellaisten raaka-
aineiden tuotantoon, joiden osalta on näyttöä epäsuorasta maankäytön muutoksesta 
aiheutuvien päästöjen riskin lieventämisestä tai välttämisestä. 

Valmistelija on samaa mieltä komission kanssa uusissa laitoksissa tuotettujen 
biopolttoaineiden kestävyyskriteerien vahvistamisesta siten, että vähennyksen 
kasvihuonekaasupäästöissä on oltava 60 prosenttia laitoksissa, jotka aloittavat toimintansa 
1 päivän heinäkuuta 2014 jälkeen.

c) Huomioon ottaminen moninkertaisina
Kiitettävä aikomus ottaa toisen ja kolmannen sukupolven biopolttoaineiden raaka-aineet 
moninkertaisina huomioon mahdollistaa sen, että jäsenvaltiot voivat noudattaa uusiutuvan 
energian osalta 10 prosentin tavoitetta, koska kun ne otetaan huomioon kaksin- tai 
nelinkertaisina, viiden prosentin rajasta jäänyt vaje täytetään. Jos rajaa ei sovelleta ja käyttöön 
otetaan kehittyneitä biopolttoaineita koskeva alatavoite, moninkertaista huomioon ottamista ei 
kuitenkaan tarvita.
Lisäksi moninkertainen huomioon ottaminen on lopulta haitallista, koska sen vuoksi 
käytetään harvempia kehittyneitä biopolttoaineita. Kun biopolttoaine laskettaisiin kaksin- tai 
nelinkertaisesti kiintiöön, sitä käytettäisiin kaksin- tai nelinkertaisesti vähemmän, ja vaje olisi 
täytettävä fossiilisilla polttoaineilla. Myös tuotantokapasiteettiin investoitaisiin vähemmän, 
koska markkinoiden tosiasiallinen koko pienenisi noin kaksin- tai nelinkertaisesti. 

Itse asiassa epäsuoran maankäytön muutoksen ilmiön lieventämiseksi luopuisimme liikenteen 
energiankulutuksen 10 prosentin uusiutuvien polttoaineiden tavoitteesta.
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TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä 
seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1
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 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 2
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 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 3
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Jotta voidaan valmistautua siirtymiseen 
kehittyneisiin biopolttoaineisiin ja 
minimoida epäsuoraan maankäytön 
muutokseen liittyvät kokonaisvaikutukset 

(9) Jotta voidaan valmistautua siirtymiseen 
kehittyneisiin biopolttoaineisiin ja 
minimoida epäsuoraan maankäytön 
muutokseen liittyvät kokonaisvaikutukset 
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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.

vuoteen 2020 ulottuvana ajanjaksona, on 
asianmukaista asettaa kehittyneille 
biopolttoaineille pakolliset tavoitteet 
sellaisella aikataululla, joka tarjoaa 
sijoittajille ennakoitavuutta ja vakautta.

Or. en

Tarkistus 4
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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luottamukseen.

Or. en

Tarkistus 5
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) Komission vaikutustenarviointi 
osoitti, että arviot epäsuorasta maankäytön 
muutoksesta aiheutuvista päästöistä ovat 
paremmasta käsityksestä ja hiljattaisesta 
tieteen kehityksestä huolimatta edelleen 
puutteellisia ja rajoittuneita johtuen 
malleista, joita käytetään epäsuorien 
maankäytön muutosten aiheuttamien 
päästöjen arvioimiseen eri viljelykasvien 
osalta. Luvut eivät näin ollen ole riittävän 
luotettavia sisällytettäväksi 
lainsäädäntöön.

Or. en

Tarkistus 6
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 

(12) Komission olisi säännöllisesti
tarkasteltava uudelleen liitteessä IX 
esitettyä saatavilla olevien kehittyneiden 
polttoaineiden luetteloa tieteen ja 
tekniikan kehityksen huomioon 
ottamiseksi.
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tekijöitä sekä mahdollisuutta ottaa 
käyttöön tekijöitä muilla jaottelutasoilla ja 
sisällyttää menetelmään lisäarvoja, jos 
uusia biopolttoaineiden raaka-aineita 
tulee markkinoille.

Or. en

Tarkistus 7
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 toimenpiteenä, jolla 
pyritään lieventämään epäsuoraa 
maankäytön muutosta. Komission olisi 
arvioitava muita epäsuoria maankäytön 
muutoksia lieventäviä toimenpiteitä, 
kuten sivutuotteiden käyttöä, lisääntynyttä 
tuottoa, valmistustehokkuutta sekä 
viljelykasvien tuotantoa käyttämättömällä 
tai viljelemättömällä maalla, niiden 
sisällyttämiseksi direktiiveihin 
samankaltaisena hyvityksenä kuin jo on 
esitetty direktiivin 98/70/EY liitteen IV 
C osan 7 kohdassa ja direktiivin 
2009/28/EY liitteen V C osan 7 kohdassa 
huonontuneesta ja sittemmin 
kunnostetusta maasta saadun biomassan 
osalta.

Or. en

Tarkistus 8
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale
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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 9
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 

(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 
edistyneiden biopolttoaineiden luettelosta, 
liikenteen polttoaineiden energiasisällöstä, 
kriteereistä ja maantieteellisistä alueista 
biologisesti erittäin monimuotoisten 
ruohoalueiden määrittämiseksi, sekä 
menetelmiä koskevista periaatteista ja 
oletusarvoista, joita tarvitaan sen 
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ruohoalueiden määrittämiseksi, 
epäsuorasta maankäytön muutoksesta 
aiheutuvien päästöjen 
laskentamenetelmästä sekä menetelmiä 
koskevista periaatteista ja oletusarvoista, 
joita tarvitaan sen arvioimiseksi, 
täyttävätkö biopolttoaineet ja bionesteet 
kestävyyskriteerit. 

arvioimiseksi, täyttävätkö biopolttoaineet 
ja bionesteet kestävyyskriteerit. 

Or. en

Tarkistus 10
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 11
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.
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"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 12

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

Komission teksti Tarkistus

-a) poistetaan 1 kohdan toinen alakohta.

Or. en

Perustelu

Edistyneisiin biopolttoaineisiin on sovellettava samoja kestävyyskriteerejä kuin perinteisiin 
biopolttoaineisiin. Poikkeukset tiettyihin jätteisiin ja jäämäaineisiin sovellettavista 
kestävyyskriteereistä johtaisivat itse asiassa esimerkiksi siihen, että palmuöljyjätteestä 
saatavaa biodieseliä tuettaisiin, vaikka palmuöljyä ei olisi tuotettu kestävällä tavalla.

Tarkistus 13
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 

Poistetaan.
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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.

Or. en

Tarkistus 14
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 kohta – c a alakohta (uusi)
Direktiivi 98/70/EY
7 d artikla – 8 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) Lisätään 8 a kohta seuraavasti:
"8 a. Komissiolle siirretään valta antaa 
delegoituja säädöksiä 10 a artiklan 
mukaisesti niiden yksityiskohtaisten 
määritelmien, myös teknisten 
määritelmien, vahvistamisesta, joita 
edellytetään liitteen IV C osan 9 kohdassa 
esitettyjen luokkien osalta."

Or. en

Tarkistus 15
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 kohta – c b alakohta (uusi)
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Direktiivi 98/70/EY
7 d artikla – 8 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c b) Lisätään 8 b kohta seuraavasti:
"8 b. Komissio esittää viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2015 
lainsäädäntöehdotuksen sisällyttääkseen 
direktiiviin lisää epäsuoria maankäytön 
muutoksia lieventäviä toimenpiteitä, 
kuten sivutuotteiden käyttö, lisääntynyt 
tuotto, valmistustehokkuus sekä 
viljelykasvien tuotanto käyttämättömällä 
maalla, samankaltaisena hyvityksenä 
kuin jo on esitetty liitteen IV C osan 
8 kohdassa esitetyin edellytyksin saadun 
biomassan osalta."

Or. en

Tarkistus 16
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 98/70/EY
10 a artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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.

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

Or. en

Tarkistus 17
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 7 kohta
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Direktiivi 98/70/EY
10 a artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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.

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 7 kohdassa, 7 d artiklan 
8 a 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 18
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 98/70/EY
10 a artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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 

Edellä olevan 7 a artiklan 5 kohdan, 
7 b artiklan 3 kohdan toisen alakohdan, 
7 d artiklan 5 kohdan, 7 d artiklan 
7 kohdan, 7 d artiklan 8 a 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 
pidennetään kahdella kuukaudella.

ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
pidennetään kahdella kuukaudella.

Or. en

Tarkistus 19
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 a kohta (uusi)
Direktiivi 2009/28/EY
2 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1 a. Lisätään 2 artiklaan o a kohta (uusi) 
seuraavasti:
"o a) "kehittyneillä biopolttoaineilla" 
tarkoitetaan sellaisista raaka-aineista 
tuotettuja biopolttoaineita, jotka eivät 
kilpaile elintarvike- ja rehutuotantoon 
tarkoitettujen viljelykasvien kanssa. 
Esimerkkiluettelo kehittyneistä 
biopolttoaineista esitetään liitteessä IX. 
Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 25 b artiklan 
mukaisesti esimerkkiluettelon 
mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan 
kehitykseen."

Or. en

Tarkistus 20
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.
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"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 21
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – c alakohta – - i alakohta (uusi)
Direktiivi 2009/28/EY
3 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

-i) Lisätään ensimmäisen alakohdan 
jälkeen alakohdat seuraavasti:
"Vuonna 2020 vähintään 2 prosenttia 
liikenteen energian loppukulutuksesta on 
täytettävä kehittyneillä biopolttoaineilla. 
Vuonna 2025 vähintään 4 prosenttia 
liikenteen energian loppukulutuksesta on 
täytettävä kehittyneillä biopolttoaineilla."

Or. en

Tarkistus 22
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 
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17 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 
3 artiklan 4 kohdan d alakohdan 
soveltamista;"

Or. en

Tarkistus 23
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – 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 24
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 
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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 25
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 5 kohta – -a alakohta (uusi)
Direktiivi 2009/28/EY
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

-a) poistetaan 1 kohdan toinen alakohta.

Or. en

Perustelu

Edistyneisiin biopolttoaineisiin on sovellettava samoja kestävyyskriteerejä kuin perinteisiin 
biopolttoaineisiin. Poikkeukset tiettyihin jätteisiin ja jäämäaineisiin sovellettavista 
kestävyyskriteereistä johtaisivat itse asiassa esimerkiksi siihen, että palmuöljyjätteestä 
saatavaa biodieseliä tuettaisiin, vaikka palmuöljyä ei olisi tuotettu kestävällä tavalla.

Tarkistus 26
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 7 kohta – c alakohta
Direktiivi 2009/28/EY
19 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

c) Korvataan 6 kohta seuraavasti: c) poistetaan 6 kohta.
"6. Komissiolle siirretään valta antaa 
delegoituja säädöksiä 25 b artiklan 
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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 27
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 7 kohta – e a alakohta (uusi)
Direktiivi 2009/28/EY
19 artikla – 8 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) Lisätään kohta seuraavasti:
"8 a. Komissiolle siirretään valta antaa 
delegoituja säädöksiä 25 b artiklan 
mukaisesti niiden yksityiskohtaisten 
määritelmien, myös teknisten 
määritelmien, vahvistamisesta, joita 
edellytetään liitteen V C osan 9 kohdassa 
esitettyjen luokkien osalta."

Or. en

Tarkistus 28
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 7 kohta – e b alakohta (uusi)
Direktiivi 2009/28/EY
19 artikla – 8 b kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

e b) Lisätään kohta seuraavasti:
"8 b. Komissio esittää viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2015 
lainsäädäntöehdotuksen sisällyttääkseen 
direktiiviin lisää epäsuoria maankäytön 
muutoksia lieventäviä toimenpiteitä, 
kuten sivutuotteiden käyttö, lisääntynyt 
tuotto, valmistustehokkuus sekä 
viljelykasvien tuotanto käyttämättömällä 
maalla, samankaltaisena hyvityksenä 
kuin jo on esitetty liitteen V C osan 
8 kohdassa esitetyin edellytyksin saadun 
biomassan osalta."

Or. en

Tarkistus 29
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 30
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 11 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
25 b artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Tämän direktiivin 2 artiklan 
o a kohdassa, 5 artiklan 5 kohdassa, 
17 artiklan 3 kohdan c alakohdan 
kolmannessa alakohdassa, 19 artiklan 
5 kohdassa, 19 artiklan 7 kohdassa ja 
19 artiklan 8 kohdassa tarkoitettu vallan 
siirto komissiolle tapahtuu 
määräämättömäksi ajaksi tämän direktiivin 
voimaantulopäivästä.

Or. en

Tarkistus 31
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 11 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
25 b artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 2 artiklan 
o a kohdassa, 5 artiklan 5 kohdassa, 
17 artiklan 3 kohdan c alakohdan 
kolmannessa alakohdassa, 19 artiklan 
5 kohdassa, 19 artiklan 7 kohdassa ja 
19 artiklan 8 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.
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Or. en

Tarkistus 32
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 11 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
25 b artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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 
pidennetään kahdella kuukaudella.

5. Edellä olevan 2 artiklan o a kohdan,
5 artiklan 5 kohdan, 17 artiklan 3 kohdan 
c alakohdan kolmannen alakohdan, 
19 artiklan 5 kohdan, 19 artiklan 7 kohdan 
ja 19 artiklan 8 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 
pidennetään kahdella kuukaudella.

Or. en

Tarkistus 33
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 

Komissio antaa 31 päivään joulukuuta
2018 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 
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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.

biopolttoaineiden ja bionesteiden 
tuotantoon liittyvästä epäsuorasta 
maankäytön muutoksesta aiheutuvia 
kasvihuonekaasupäästöjä.

Or. en

Tarkistus 34
Ehdotus direktiiviksi
Liite I

Komission teksti Tarkistus

Liite I Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 35
Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 1 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
Liite V – C osa

Komission teksti Tarkistus

1) Muutetaan liitteessä V oleva C osa 
seuraavasti:

Poistetaan.
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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; ja
P = viljelykasvin tuottavuus (ilmaistuna 
biopolttoaineen tai bionesteen energiana 
pinta-alayksikköä kohti vuodessa).
b) Poistetaan 8 ja 9 kohta.

Or. en
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Tarkistus 36
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 ja bionesteet, 
joiden epäsuorasta maankäytön 
muutoksesta aiheutuvien arvioitujen 
päästöjen katsotaan olevan nolla
Seuraavista raaka-aineryhmistä 
tuotettuihin biopolttoaineisiin liittyvien 
epäsuorasta maankäytön muutoksesta 
aiheutuvien arvioitujen päästöjen 
katsotaan olevan nolla:
a) raaka-aineet, jotka eivät sisälly tämän 
liitteen osaan A;
b) raaka-aineet, joiden tuotanto on 
johtanut suoraan maankäytön 
muutokseen, eli muutokseen IPCC:n 
maankäyttöluokista metsämaa, 
ruohikkoalueet, kosteikot, rakennetut 
alueet tai muut maa-alueet luokkiin 
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viljelymaa tai monivuotisten kasvien 
viljelymaa. Tällaisessa tapauksessa 
suorasta maankäytön muutoksesta 
aiheutuvien päästöjen arvo (el) olisi 
laskettava liitteessä V olevan C osan 
7 kohdan mukaisesti."

Or. en

Tarkistus 37
Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 3 kohta
Direktiivi 2009/28/EY
Liite IX (uusi)

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 ja tyhjät 
palmuhedelmätertut

g) Mäntypiki g) Mäntypiki

h) Raaka glyseroli h) Raaka glyseroli
i) Sokeriruokojäte i) Sokeriruokojäte
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j) Rypäleiden puristejäännökset ja 
viinisakka

j) Rypäleiden puristejäännökset ja 
viinisakka

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

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

n) Puunkuori, oksat, lehdet, sahanpuru ja 
kutterilastut

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

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

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

r) Lignoselluloosa, lukuun ottamatta 
sahatukkeja ja vaneritukkeja

Or. en


