
AM\934589FI.doc PE510.584v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Aluekehitysvaliokunta

2012/0288(COD)

25.4.2013

TARKISTUKSET
22 - 49

Lausuntoluonnos
Riikka Manner
(PE508.069v01-00)

polttoainelaatudirektiivin ja uusiutuvia energialähteitä koskevan direktiivin 
muuttaminen (epäsuora maankäytön muutos) 

Ehdotus direktiiviksi
(COM(2012)0595 – C7-0337/202 – 2012/0288(COD))



PE510.584v01-00 2/23 AM\934589FI.doc

FI

AM_Com_LegOpinion



AM\934589FI.doc 3/23 PE510.584v01-00

FI

Tarkistus 22
Vasilica Viorica Dăncilă

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. ro

Tarkistus 23
Petru Constantin Luhan

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

(4) Kun aiemmin elintarvike-, rehu- ja 
kuitumarkkinoiden tarpeisiin käytetty 
laidunmaa tai maatalousmaa muutetaan 
biopolttoaineiden tuotantoon, muu kuin 
polttoaineisiin liittyvä kysyntä on edelleen 
tyydytettävä joko tehostamalla olemassa 
olevaa tuotantoa tai ottamalla muuta kuin 
maatalousmaata tuotantokäyttöön jossain 
toisaalla. Viimeksi mainittu vaihtoehto 
merkitsee epäsuoraa maankäytön muutosta, 
ja jos siihen sisältyy sellaisen maan 
käyttötavan muuttaminen, johon on 
sitoutunut paljon hiiltä, se voi johtaa 
merkittäviin kasvihuonekaasupäästöihin.
Direktiiveihin 98/70/EY ja 2009/28/EY 
olisi siis sisällyttävä epäsuoraa maankäytön 
muutosta koskevia säännöksiä, kun otetaan 
huomioon, että nykyiset biopolttoaineet 
tuotetaan pääasiassa olemassa olevalla 
maatalousmaalla kasvatetuista 
viljelykasveista. Unionin alueiden 
erityispiirteiden vuoksi näillä muutoksilla 
saattaa olla voimakas vaikutus 
alueellisella tasolla. Siksi suositellaan, 
että tehdään mahdollisimman pian 
vaikutusten arviointi taloudellisista ja 
sosiaalisista vaikutuksista, joita 
direktiivillä saattaa olla alueellisella 
tasolla.

Or. ro

Tarkistus 24
Jens Nilsson

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Kun aiemmin elintarvike-, rehu- ja 
kuitumarkkinoiden tarpeisiin käytetty 
laidunmaa tai maatalousmaa muutetaan 

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

biopolttoaineiden tuotantoon, muu kuin 
polttoaineisiin liittyvä kysyntä on edelleen 
tyydytettävä joko tehostamalla olemassa 
olevaa tuotantoa tai ottamalla muuta kuin 
maatalousmaata tuotantokäyttöön jossain 
toisaalla. Viimeksi mainittu vaihtoehto 
merkitsee epäsuoraa maankäytön muutosta, 
ja jos siihen sisältyy sellaisen maan 
käyttötavan muuttaminen, johon on 
sitoutunut paljon hiiltä, se voi johtaa 
merkittäviin kasvihuonekaasupäästöihin. 
Direktiiveihin 98/70/EY ja 2009/28/EY 
olisi siis sisällyttävä epäsuoraa maankäytön 
muutosta koskevia säännöksiä, kun otetaan
huomioon, että nykyiset biopolttoaineet 
tuotetaan pääasiassa olemassa olevalla 
maatalousmaalla kasvatetuista 
viljelykasveista. Jos päästöjen määrää 
verrataan elinkaaren eri vaiheissa, 
ympäristövaikutukset eroavat toisaalta 
sokeri- ja tärkkelyskasveilla ja toisaalta 
öljykasveilla. Ympäristöllisten etujen 
maksimoimiseksi on keskityttävä 
sellaisten biopolttoaineiden ja sellaisen 
tuotannon rajoittamiseen, joilla on eniten 
kielteisiä vaikutuksia ympäristöön. Siksi 
on tärkeää toteuttaa toimia epäsuoran 
maankäytön muutoksen torjumiseksi 
etenkin öljykasvien osalta.

Or. sv

Tarkistus 25
Petru Constantin Luhan

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 

(5) Kun otetaan huomioon unionin 
tavoitteet uusiutuvan energian 
kokonaisosuuden lisäämisestä 20 
prosenttiin ja 10 prosenttiin liikennealalla 
ja jäsenvaltioiden toimittamat 
biopolttoaineiden kysyntäennusteet ja 



PE510.584v01-00 6/23 AM\934589FI.doc

FI

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.

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.

Or. ro

Tarkistus 26
Vasilica Viorica Dăncilă

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 

(5) Kun otetaan huomioon jäsenvaltioiden 
toimittamat, unionin tasolla keskitetyt
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 
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tyydyttämiseen. Tällaisten päästöjen 
vähentämiseksi on asianmukaista erottaa 
toisistaan eri viljelykasviryhmät kuten 
öljykasvit, viljakasvit, sokerikasvit ja muut 
tärkkelystä sisältävät viljelykasvit.

elintarvike- ja rehumarkkinoiden kysynnän 
tyydyttämiseen. Tällaisten päästöjen 
vähentämiseksi on asianmukaista erottaa 
toisistaan eri viljelykasviryhmät kuten 
öljykasvit, viljakasvit, sokerikasvit ja muut 
tärkkelystä sisältävät viljelykasvit.

Or. ro

Tarkistus 27
Vincenzo Iovine, Francesco De Angelis, Andrea Cozzolino

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(5) Kun otetaan huomioon jäsenvaltioiden 
toimittamat biopolttoaineiden 
kysyntäennusteet ja arviot epäsuorasta 
maankäytön muutoksesta aiheutuvista 
päästöistä eri biopolttoaineiden raaka-
aineilla, epäsuoraan maankäytön 
muutokseen liittyvät 
kasvihuonekaasupäästöt tulevat olemaan
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. Tällaisilla käytännöillä 
on ollut erittäin haitallinen vaikutus 
moniin kehitysmaiden 
paikallisyhteisöihin.
Päästörajoitusstrategiassa olisi siten 
otettava huomioon sosiaalinen vaikutus ja 
ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja 
vähennettävä elintarvikkeiden tuotantoon 
tarkoitetun maan käyttöä.

Or. it
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Tarkistus 28
Petru Constantin Luhan

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(6) Nestemäisten uusiutuvien 
polttoaineiden merkitys tulee kasvamaan 
entisestään liikennesektorin 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämisessä. 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, jos vuoden 2020 jälkeisen 
toimintalinjan määrittämisen yhteydessä 
tehdyssä vaikutusten arvioinnissa tällaista 
toimenpidettä suositellaan.
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Or. ro

Tarkistus 29
Vasilica Viorica Dăncilă

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(6) Liikennesektorilla tullaan 
todennäköisesti tarvitsemaan nestemäisiä 
uusiutuvia polttoaineita, jotta sektori voi 
vähentää kasvihuonekaasupäästöjään.
Kehittyneet biopolttoaineet, kuten
kierrätykseen kelpaamattomista 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.
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Or. ro

Tarkistus 30
Jens Nilsson

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. sv

Tarkistus 31
Petru Constantin Luhan

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Samalla tavalla on tarpeen saada 
lisätukea sekä julkisista varoista että 
unionin tutkimus-, alue- ja 
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rakenneohjelmista ja myös yksityisistä 
investoinneista julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksien kautta. 
Lisätuella autetaan varmistamaan, että 
tutkimus- ja innovointiponnistusten ja 
unionin teollisuuden tulevat tarpeet 
sopivat paremmin yhteen. 

Or. ro

Tarkistus 32
Jens Nilsson

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Edistettäessä uusiutuvien 
energialähteiden ja polttoaineiden 
markkinoiden kehitystä olisi kiinnitettävä 
huomiota niiden vaikutukseen sekä 
ilmastoon että alueellisiin ja paikallisiin 
kehitysmahdollisuuksiin ja työllisyyteen. 
Kehittyneiden biopolttoaineiden 
tuotannolla on huomattavia 
mahdollisuuksia työpaikkojen luomiseen 
ja kasvun aikaansaamiseen erityisesti 
maaseudulla.

Or. sv

Tarkistus 33
Jens Nilsson

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Jotta voidaan valmistautua siirtymiseen 
kehittyneisiin biopolttoaineisiin ja 

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

minimoida epäsuoraan maankäytön 
muutokseen liittyvät kokonaisvaikutukset 
vuoteen 2020 ulottuvana ajanjaksona, on 
asianmukaista rajoittaa direktiivin 
2009/28/EY liitteessä VIII olevassa A 
osassa ja direktiivin 98/79/EY liitteessä V 
olevassa A osassa sitä ravintona 
käytettävistä viljelykasveista saatavien 
biopolttoaineiden ja bionesteiden määrää, 
joka voidaan ottaa huomioon direktiivissä 
2009/28/EY asetettujen tavoitteiden 
saavuttamisessa. Tällaisten rajoitusten 
olisi kohdistuttava etenkin 
biopolttoaineisiin, joilla on kaikkein 
kielteisin vaikutus ympäristöön ja 
ilmastoon. Olisi rajoitettava sitä
tuotettujen biopolttoaineiden ja 
bionesteiden osuutta, joka voidaan ottaa 
huomioon arvioitaessa direktiivissä 
2009/28/EY asetettujen tavoitteiden 
saavuttamista, asettamatta kuitenkaan rajaa 
tällaisten biopolttoaineiden 
kokonaiskäytölle.

Or. sv

Perustelu

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

Tarkistus 34
Jens Nilsson

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 

(10) Direktiivin 2009/28/EY 3 artiklan d 
alakohdassa asetettu 4 prosentin raja ei 
rajoita jäsenvaltioiden vapautta määritellä 
oma kehityspolkunsa, jonka mukaisesti ne 
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pyrkivät täyttämään tämän perinteisten 
biopolttoaineiden osuutta koskevan 
vaatimuksen yleisen 10 prosentin 
tavoitteen puitteissa. Tämän seurauksena 
markkinoille voidaan edelleen tuoda 
vapaasti biopolttoaineita, jotka on tuotettu 
ennen vuoden 2013 loppua toiminnassa 
olleissa laitoksissa. Tämä muutosdirektiivi 
ei siten vaikuta tällaisten laitosten 
toiminnanharjoittajien perusteltuun 
luottamukseen.

pyrkivät täyttämään tämän perinteisten 
biopolttoaineiden osuutta koskevan 
vaatimuksen yleisen 10 prosentin 
tavoitteen puitteissa. Tämän seurauksena 
markkinoille voidaan edelleen tuoda 
vapaasti biopolttoaineita, jotka on tuotettu 
ennen vuoden 2013 loppua toiminnassa 
olleissa laitoksissa. Tämä muutosdirektiivi 
ei siten vaikuta tällaisten laitosten 
toiminnanharjoittajien perusteltuun 
luottamukseen.

Or. sv

Tarkistus 35
Francesco De Angelis

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Maankäytön muuttaminen 
biopolttoaineiden tuotantoon ei saisi 
johtaa paikallis- tai alkuperäisyhteisöjen 
siirtymiseen muualle unioniin tai 
kolmansiin maihin.

Or. en

Perustelu

On runsaasti todisteita siitä, että biopolttoaineilla on kielteisiä sosiaalisia vaikutuksia, joista 
kärsivät erityisesti naiset ja jotka koskevat oikeutta maahan ja elintarvikkeisiin kehitysmaissa. 
Tämä epäkohta olisi korjattava. Paikallis- ja alkuperäväestön siirtyminen muualle 
biopolttoaineviljelmien tieltä on ongelma, joka vaatii pikaista ratkaisua.

Tarkistus 36
Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(11 a) Maankäytön muuttaminen 
biopolttoaineiden tuotantoon ei saisi 
johtaa paikallis- tai alkuperäisyhteisöjen 
siirtymiseen muualle.

Or. en

Tarkistus 37
Petru Constantin Luhan

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 
millainen niiden vaikutus on kaikilla 
tasoilla, 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.

Or. ro

Tarkistus 38
Petru Constantin Luhan

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. ro

Tarkistus 39
Petru Constantin Luhan

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Suositellaan myös, että perustetaan 
alueellisia työryhmiä, jotka auttavat 
parantamaan synergiaa, varmistamaan 
alueellisten politiikkojen parempi 
yhtenäisyys ja edistämään parhaita 
käytäntöjä unionissa.

Or. ro

Tarkistus 40
Jens Nilsson

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

Lisätään alakohta seuraavasti: 
”p a) ’kehittyneellä biopolttoaineella’ 
tarkoitetaan biologista ainetta, jonka 
merkitykselliseen vaihtoehtoiseen 
käyttöön liittyy huomattavia metaani- tai 
typpioksidipäästöjä ilman, että luodaan 
hyödynnettävissä olevaa energiaa 
liitteessä IX olevan määritelmän 
mukaisesti. Komissiolle siirretään valta 
antaa delegoituja säädöksiä 25 artiklan 
b kohdan mukaisesti tämän luettelon 
mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan 
kehitykseen.”

Or. sv

Tarkistus 41
Jens Nilsson

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

Komission teksti Tarkistus

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

”Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun 
tavoitteen täyttämiseksi öljykasveista 
tuotettujen biopolttoaineiden ja 
bionesteiden suurin yhteenlaskettu osuus 
saa olla enintään 4 prosenttia 3 artiklan 4 
kohdan d alakohdassa määritellystä 
10 prosentista.”

Or. sv

Perustelu

Lasketaan, että epäsuorasta maankäytön muutoksesta aihutuvat päästöt ovat 12 gCO2eq/MJ 
viljakasvien ja muiden paljon tärkkelystä sisältävien kasvien osalta ja 13 gCO2eq/MJ sokerin 
osalta, mutta 55 gCO2eq/MJ öljykasvien osalta. Olisi siis asianmukaista ensin rajoittaa 
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niiden viljelykasvien käyttöä, joilla on suurin ympäristövaikutus. Yläraja kattaa harvempia 
viljelykasveja. Siksi ylärajaa on laskettava.

Tarkistus 42
Francesco De Angelis, Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino

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

Komission teksti Tarkistus

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

”Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun 
tavoitteen täyttämiseksi viljakasveista ja 
muista paljon tärkkelystä sisältävistä
maalla tuotettujen biopolttoaineiden ja 
bionesteiden suurin yhteenlaskettu osuus 
saa olla enintään yhtä suuri kuin 3 artiklan 
4 kohdan d alakohdassa määriteltyä
liikenteen energian suurinta osuutta 
vastaava energiamäärä. Ainoastaan 
tavoitteen mukaiset polttoaineet ja nesteet 
voivat saada valtiontukia tai muun 
tyyppisiä rahoitustukia.”

Or. en

Perustelu

Kun otetaan huomioon Euroopan biopolttoaineita koskevien politiikkojen vaikutus 
maanomistukseen sekä unionissa että sen ulkopuolella, on tärkeä rajoittaa kaikkia maahan 
perustuvia biopolttoaineita, eikä pelkästään viljelykasveja. Sen varmistamiseksi, että maalla 
tuotettujen biopolttoaineiden ja bionesteiden kulutuksen rajoittaminen antaa asianmukaisen 
viestin sijoittajille ja biopolttoaineiden markkinoille, on tärkeää, että millään 
rahoitusvälineellä tai muulla tukivälineellä ei voida tukea niiden tuotantoa enempää kuin 
tässä ehdotuksessa määritellyissä rajoissa.

Tarkistus 43
Jens Nilsson

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

Komission teksti Tarkistus

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

”d) laskettaessa biopolttoaineiden osuutta 
osoittajassa öljykasveista tuotetuista 
biopolttoaineista peräisin oleva energia saa 
muodostaa enintään 4 prosenttia liikenteen 
energian loppukulutuksesta vuonna 2020, 
mikä vastaa vuoden 2011 lopussa arvioitua 
osuutta. Vuonna 2020 vähintään 
3 prosenttia liikenteen energian 
loppukulutuksesta katetaan kehittyneistä 
biopolttoaineista tuotetulla energialla.”

Or. sv

Perustelu

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

Tarkistus 44
Francesco De Angelis

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

Komission teksti Tarkistus

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

”d) laskettaessa biopolttoaineiden osuutta 
osoittajassa ja siten biopolttoaineita, jotka 
voivat saada tukia valtion suuntaviivojen 
mukaisesti, maalla tuotettujen
biopolttoaineista peräisin oleva energia saa 
muodostaa enintään 5 prosenttia liikenteen 
energian loppukulutuksesta vuonna 2017, 
mikä vastaa vuoden 2011 lopussa arvioitua 
osuutta. Sen jälkeen, siis 1 päivästä 
tammikuuta 2018, laskettaessa 
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biopolttoaineiden osuutta osoittajassa ja 
siten biopolttoaineita, jotka voivat saada 
tukia valtion suuntaviivojen mukaisesti, 
maalla tuotetuista biopolttoaineista 
peräisin oleva energia saa muodostaa 
enintään 3,5 prosenttia liikenteen 
energian loppukulutuksesta vuonna 2020, 
mikä vastaa vuoden 2008 lopussa 
arvioitua osuutta. Vuoden 2020 jälkeen 
maalla tuotetuista biopolttoaineista 
peräisin olevan energian osuus vähenee 
asteittain nollaan.”

Or. en

Perustelu

Biopolttoaineiden osuus – oli sitten kyse ensimmäisestä sukupolvesta tai kehittyneestä 
sukupolvesta – olisi rajattava 5 prosenttiin vuoteen 2017 asti ja sen jälkeen 3,5 prosenttiin 
vuoteen 2020, mikä vastaa vuoden 2008 tasoa, jolloin uusiutuvaa energiaa koskeva direktiivi 
annettiin. Vuoden 2020 jälkeen, kun uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin voimassaolo 
päättyy, maalla tuotettujen biopolttoaineiden osuus olisi vähennettävä asteittain nollaan 
tahattomien vaikutusten lopettamiseksi maanomistukseen. Rajoituksella olisi varmistettava, 
että EU:n tavoitteet ja tuet eivät enää edistä kielteisiä vaikutuksia, joita aiheutuu maalla 
tuotetun biopolttoaineen ja elintarvikkeiden välisestä konfliktista.

Tarkistus 45
Francesco De Angelis

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

Komission teksti Tarkistus

iii a) maalla tuotetut biopolttoaineet, 
joiden on saavutettava 6 prosentin tavoite, 
otetaan huomioon 50 prosentin 
enimmäisrajan saavuttamiseksi 31 
päivään joulukuuta 2017 mennessä ja 
0 prosenttia vuonna 2020. Ainoastaan 
biopolttoaineet, jotka auttavat 
saavuttamaan tavoitteen, voivat saada 
valtion tukea.
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Or. en

Tarkistus 46
Vasilica Viorica Dăncilă

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. ro

Perustelu

Esittelyvaihetta tarvitaan sopivimpien tuotantoparametrien määrittelemiseen.

Tarkistus 47
Petru Constantin Luhan

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 

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 
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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.

toimenpiteillä on onnistuttu rajoittamaan 
biopolttoaineiden ja bionesteiden 
tuotantoon liittyvästä epäsuorasta 
maankäytön muutoksesta aiheutuvia 
kasvihuonekaasupäästöjä, ja millaisia 
toimenpiteiden vaikutukset ovat kaikilla 
tasoilla. Kertomukseen liitetään 
tarvittaessa lainsäädäntöehdotus, joka 
perustuu parhaaseen saatavilla olevaan 
tieteelliseen näyttöön ja jossa esitetään 
epäsuorasta maankäytön muutoksesta 
aiheutuvia arvioituja päästöjä koskevien 
tekijöiden sisällyttämistä asianmukaisiin 
kestävyyskriteereihin siten, että niitä 
sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2021 
alkaen, sekä arviointi maata 
käyttämättömistä raaka-aineista ja muista 
kuin ravintona käytettävistä 
viljelykasveista tuotetuille biopolttoaineille 
direktiivin 2009/28/EY 3 artiklan 4 kohdan 
d alakohdassa asetettujen kannustimien 
toimivuudesta.

Or. ro

Tarkistus 48
Jens Nilsson

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 
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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
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 nelinkertaisena 
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
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Or. sv

Tarkistus 49
Riikka Manner

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

Komission teksti Tarkistus

Mäntypiki Mustalipeä ja sen johdannaiset kuten 
raaka sulfaattisuopa, ligniini, raaka 
mäntyöljy ja mäntypiki.

Or. en

Perustelu

Kaikkia sellutehtaan prosessijäämiä on kohdeltava samalla tavalla. Prosessijäämillä on 
suuria mahdollisuuksia kehittyneiden biopolttoaineiden tuotannossa.


