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LYHYET PERUSTELUT

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2009/28/EY todetaan, että energian 
tuottaminen uusiutuvista lähteistä perustuu monissa tapauksissa paikallisten ja alueellisten 
pienten ja keskisuurten yritysten toimintaan. Uusiutuvalla energialla ja liikenteen 
biopolttoaineilla on merkittävä vaikutus Euroopan unionin alueille ja tätä ei pidä unohtaa 
lainsäädäntöä valmisteltaessa.

Tutkimusten mukaan biopolttoaineiden tuotannolla on kuitenkin havaittu olevan negatiivisia 
vaikutuksia ruuan hintaan ja ilmastonmuutokseen. Niin kutsutusta epäsuorasta maankäytön 
muutoksesta voi aiheutua merkittäviä kasvihuonekaasupäästöjä. Tähän ongelmaan on tartuttu 
ehdottamalla rajoituksia niin kutsutuille perinteisille biopolttoaineille, joiden raaka-aineena 
ovat ruokakasvit.

Vaikka komission esitys ei rajaa pois kokonaan perinteisten biopolttoaineiden tuotantoa, on 
kuitenkin huomioitava esityksen aiheuttamat merkittävät vaikutukset alalle. Komission 
vaikutusten arvioinnissa todetaan, että ehdotus vaikuttaa taloudellisten investointien 
vakauteen, kun perinteisiä biopolttoaineraaka-aineita rajoitetaan. Ehdotuksella voi siis olla 
merkittäviä vaikutuksia olemassa olevaan biopolttoaineteollisuudelle ja on muistettava, että 1. 
sukupolven biopolttoaineita tuottava teollisuus tuottaa myös 2. sukupolven biopolttoaineita.

Tärkeä tavoite uusiutuvan energian ja biopolttoaineiden edistämisessä on maaseudun ja 
alueiden kehittäminen. Komission ehdotus vaikuttaa maaseudun ja alueiden 
elinvoimaisuuteen, sillä ehdotus vaikuttaa rajoittavasti energiakasvien viljelyyn. Ehdotuksella 
voi olla vaikutuksia Euroopan valkuaisomavaraisuuteen, sillä valkuaisrehut ovat monen 
biopolttoainelaitoksen sivutuote. Tosin uuden sukupolven biopolttoaineiden kehittäminen luo 
kysyntää muulle maa- ja metsätiloilta peräisin olevalle biopolttoaineraaka-aineelle, kuten 
oljelle ja puulle. Puubiomassan käyttö biopolttoaineiden raaka-aineena edistää myös alueiden 
energiaomavaraisuutta. On myös huomioitava maatalouden jätteiden ja tähteiden huomattava 
potentiaali biokaasun ja biopolttoaineiden raaka-aineina. 

Koska ehdotuksella arvellaan olevan merkittäviä vaikutuksia nykyiselle 
biopolttoainetuotannolle ja sitä kautta myös alueiden työllisyydelle, on komission syytä 
selvittää entistä tarkemmin ehdotuksen sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset niin itse alalle 
kuin maaseutualueille ja muille alueille.

Kehittyneet biopolttoaineet luovat kasvua

Komission vaikutusten arvioinnin mukaan on olemassa riski, että uusiutuvan energian 
direktiivin liikenteen tavoitetta ei saavuteta, mikäli tekninen kehitys ei takaa merkittävää 
kasvua kehittyneiden biopolttoaineiden käyttöönotolle. Aluekehitysvaliokunta näkee, että 
Euroopan unionin on panostettava monella tapaa kehittyneiden 2. sukupolven 
biopolttoaineiden tuotannon ja myös kysynnän edistämiseen, sillä EU:n ei tule luopua 
kunnianhimoisesta tavoitteestaan vuodelle 2020 koskien liikenteen biopolttoaineita. Tämän 
direktiivin lisäksi olisi edistettävä Euroopan unionin rakenne- ja tutkimusrahastojen käyttöä 
uuden sukupolven biopolttoainetuotannon kehittämisessä. On muistettava, että kehittyneiden 
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toisen sukupolven biopolttoaineiden tuotantoa ja kysyntää tulee edistää kokonaisvaltaisemmin 
kuin komissio ehdottaa. Ajoneuvokanta ja nykyisten tuotantolaitosten infrastruktuuri eivät 
muutu hetkessä vaan tarvitaan esimerkiksi toimia kaluston mukauttamisesta korkeammille 
bioetanolitasoille ja muita sopeuttavia toimia. 

Komission ehdotus kehittyneiden biopolttoaineiden tukemisesta antamalla niille suurempi 
painoarvo velvoitteiden täyttämisessä on hyväksyttävä, vaikka 10 % tavoitteeseen pääseminen 
vain suhteellisesti ei voi olla direktiivin ainoa tavoite. Direktiivin olisi edistettävä 
mahdollisimman hyvin toisen sukupolven kehittyneempiä biopolttoaineita ja niiden tuotantoa. 
Tämän hetkinen komission ehdotus kaipaa vielä muutoksia, jotta direktiivistä saadaan 
mahdollisimman kannustava. Komission esittämä kategorinen ja tyhjentävä listaus 
moninkertaisen laskennan piiriin kuuluvista raaka-aineista ei ole täysin perusteltu, sillä tässä 
vaiheessa ei voida vielä tietää kaikkia lähitulevaisuuden hyödynnettäviä raaka-aineita. 
Aluekehityksen näkökulmasta on ensisijaisen tärkeää panostaa uuden sukupolven 
biopolttoaineiden tuotantoon, sillä arvioiden mukaan tuotannon kehittyminen luo 
merkittävästi uusia työpaikkoja. 

Lopuksi aluekehitysvaliokunta haluaa korostaa unionin politiikan pitkäjänteisyyden tärkeyttä. 
Euroopan unionin lainsäädännön olisi taattava mahdollisimman vakaa toimintaympäristö ja 
politiikan olisi oltava ennakoitavaa, jotta yritykset uskaltavat investoida Eurooppaan ja luoda 
sitä kautta työpaikkoja ja taloudellista kasvua. 

TARKISTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat 
tarkistukset:

Amendment 1
Proposal for a directive
Recital 4

Text proposed by the Commission Amendment

(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 

(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 
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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.

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. Epäsuoran maankäytön 
muutoksen vaikutuksiin liittyy vielä 
monia epävarmuustekijöitä tieteen 
viimeaikaisesta kehityksestä huolimatta. 
Päästöjä koskevat arviot ovat edelleen 
suurelta osin riippuvaisia käytettävästä 
mallintamiskehyksestä ja tehdyistä 
olettamuksista, ja näin ollen vielä 
keskeneräisen tiedon pohjalta ei pitäisi 
heikentää olemassa olevaa 
biopolttoainetuotantoa unionin alueilla ja 
sen myötä vaikeuttaa direktiivissä 
2009/28/EY asetettujen tavoitteiden 
saavuttamista.

Or. fi

Amendment 2
Proposal for a directive
Recital 6

Text proposed by the Commission Amendment

(6) Liikennesektorilla tullaan 
todennäköisesti tarvitsemaan nestemäisiä 
uusiutuvia polttoaineita, jotta sektori voi 
vähentää kasvihuonekaasupäästöjään. 
Kehittyneet biopolttoaineet, kuten jätteistä 
ja levistä tuotetut biopolttoaineet, tuottavat 
suuria kasvihuonekaasusäästöjä ja niihin 
liittyy alhainen epäsuorien maankäytön 
muutosten riski; ne eivät myöskään kilpaile 
suoraan elintarvike- ja rehumarkkinoiden 
käyttämästä maatalousmaasta. Siksi on 
asianmukaista edistää tällaisten 
kehittyneiden biopolttoaineiden suurempaa 
tuotantoa, sillä niitä ei ole tällä hetkellä 
kaupallisesti saatavilla suurina määrinä, 
mikä johtuu osittain julkisista tuista 

(6) Liikennesektorilla tullaan tarvitsemaan 
nestemäisiä uusiutuvia polttoaineita, jotta 
sektori voi vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjään. Monen 
biopolttoaineen kasvihuonekaasusäästöt 
ovat edelleen huomattavia fossiilisiin 
polttoaineisiin verrattuna myös silloin 
kun epäsuorista maankäytön muutoksista 
johtuvat vaikutukset on huomioitu. 
Kehittyneet biopolttoaineet, kuten jätteistä, 
puubiomassasta ja levistä tuotetut 
biopolttoaineet, tuottavat suuria 
kasvihuonekaasusäästöjä ja niihin liittyy 
alhainen epäsuorien maankäytön 
muutosten riski; ne eivät myöskään kilpaile 
suoraan elintarvike- ja rehumarkkinoiden 
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käytävästä kilpailusta sellaisten 
vakiintuneiden biopolttoaineteknologioiden 
kanssa, jotka perustuvat ravintona 
käytettäviin viljelykasveihin. Kehittyneille 
biopolttoaineille olisi tarjottava 
lisäkannustimia kasvattamalla niiden 
painotusta perinteisiin biopolttoaineisiin 
verrattuna, kun arvioidaan direktiivissä 
2009/28/EY liikenteelle asetetun 10 
prosentin tavoitteen saavuttamista. Tässä 
yhteydessä vuoden 2020 jälkeisessä 
uusiutuvaa energiaa koskevassa 
toimintakehyksessä olisi tuettava 
ainoastaan kehittyneitä biopolttoaineita, 
joiden arvioidut vaikutukset epäsuoraan 
maankäytön muutokseen ovat alhaiset ja 
joiden kokonaiskasvihuonekaasusäästöt 
ovat korkeat.

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. Tämä 
direktiivi ei kuitenkaan saisi johtaa 
siihen, että biopolttoaineiden todellinen 
kokonaismäärä liikenteessä vuonna 2020 
jää arvioitua pienemmäksi ja sen myötä
liikenteen kasvihuonekaasusäästöt 
olisivat ennakoitua pienemmät. Jotta 
jäsenvaltiot voisivat mahdollisimman 
joustavasti kehittää innovatiivisia ja uusia 
raaka-aineita ja edistää niiden käyttöä 
biopolttoainetuotannossa, olisi tärkeää 
määrittää tässä direktiivissä yleiset 
perusteet ja määrittelyt toisen sukupolven 
biopolttoaineiden raaka-aineille 
tyhjentävien luetteloiden sijaan. Tämä 
antaisi jäsenvaltioille ja siten myös
alueille mahdollisuuden ratkaista raaka-
aineiden kohtelu omien vahvuuksiensa 
pohjalta. Tässä yhteydessä vuoden 2020 
jälkeisessä uusiutuvaa energiaa koskevassa 
toimintakehyksessä olisi tuettava 
ainoastaan kehittyneitä biopolttoaineita, 
joiden arvioidut vaikutukset epäsuoraan 
maankäytön muutokseen ovat alhaiset ja 
joiden kokonaiskasvihuonekaasusäästöt 
ovat korkeat.

Or. fi
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Amendment 3
Proposal for a directive
Recital 7

Text proposed by the Commission Amendment

(7) Jotta voitaisiin varmistaa biopohjaisten 
tuotannonalojen kilpailukyky pitkällä 
aikavälillä, ja kun otetaan huomioon 
vuonna 2012 annettu tiedonanto 
Innovointistrategia kestävää kasvua varten: 
biotalousstrategia Euroopalle11 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 ja 
investointivarmuus pitkällä aikavälillä, ja 
kun otetaan huomioon vuonna 2012 
annettu tiedonanto Innovointistrategia 
kestävää kasvua varten: biotalousstrategia 
Euroopalle11 ja tiedonanto 
Etenemissuunnitelma kohti 
resurssitehokasta Eurooppaa, joissa tuetaan 
yhdennettyjen ja monipuolisten 
biojalostamojen käyttöönottoa kaikkialla 
Euroopassa, direktiivissä 2009/28/EY olisi 
säädettävä tehokkaammista kannustimista, 
joilla edistetään resurssitehokkuutta 
biomassaraaka-aineiden käytössä ja
asetetaan toisen sukupolven 
biopolttoaineet etusijalle. Unionin 
aluepolitiikalla ja rakennerahastoilla olisi 
oltava merkittävä rooli uusien ja 
innovatiivisten biopolttoaineiden 
edistämisessä.

Or. fi

Amendment 4
Proposal for a directive
Recital 7 a (new)

Text proposed by the Commission Amendment

(7 a) Direktiivissä 2009/28/EY todetaan, 
että energian tuottaminen uusiutuvista 
lähteistä perustuu monissa tapauksissa 
paikallisten ja alueellisten pienten ja 
keskisuurten yritysten toimintaan. 
Direktiivissä myös korostetaan, että 
jäsenvaltioiden ja komission olisi tuettava 
kansallisia ja alueellisia kehitystoimia ja 
edistettävä rakennerahastojen käyttöä 
tällä alalla. Rakennerahastojen avulla 
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pitäisi edistää erityisesti toisen sukupolven 
biopolttoainetuotantoa, jotta tässä 
direktiivissä asetetut tavoitteet täyttyvät.

Or. fi

Amendment 5
Proposal for a directive
Recital 8 a (new)

Text proposed by the Commission Amendment

(8 a) Edistettäessä uusiutuvien 
energialähteiden ja polttoaineiden 
markkinoiden kehittymistä olisi
huomioitava ilmastovaikutusten ohella 
myös vaikutukset, jotka kohdistuvat 
alueellisiin ja paikallisiin 
kehittämismahdollisuuksiin ja 
työllistämismahdollisuuksiin. Varsinkin 
uuden sukupolven biopolttainetuotanto 
luo merkittävän määrän työpaikkoja 
erityisesti maaseutualueille. Alueiden 
energiaomavaraisuus ja huoltovarmuus 
ovat myös merkittäviä tavoitteita 
edistettäessä uusiutuvien energialähteiden 
ja polttoaineiden markkinoita.

Or. fi

Amendment 6
Proposal for a directive
Recital 10

Text proposed by the Commission Amendment

(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 

(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 
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markkinoille voidaan edelleen tuoda 
vapaasti biopolttoaineita, jotka on tuotettu 
ennen vuoden 2013 loppua toiminnassa 
olleissa laitoksissa. Tämä muutosdirektiivi 
ei siten vaikuta tällaisten laitosten 
toiminnanharjoittajien perusteltuun 
luottamukseen.

markkinoille voidaan edelleen tuoda 
vapaasti biopolttoaineita, jotka on tuotettu 
ennen vuoden 2013 loppua toiminnassa 
olleissa laitoksissa.

Or. fi

Justification

Ei ole täysin perusteltua todeta, että muutosdirektiivi ei vaikuta toiminnassa olevien laitosten 
ja sitä kautta nykyisten toiminnanharjoittajien luottamukseen ilman kattavampaa 
taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten arviointia.

Amendment 7
Proposal for a directive
Recital 11

Text proposed by the Commission Amendment

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

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

Or. fi

Justification

Sana tähde on syytä lisätä tekstiin, sillä esimerkiksi teollisuuden sivuvirtojen ja tähteiden 
hyödyntämisessä on vielä paljon potentiaalia.

Amendment 8
Proposal for a directive
Recital 20
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Text proposed by the Commission Amendment

(20) Komission olisi arvioitava parhaan ja 
viimeisimmän saatavilla olevan tieteellisen 
näytön perusteella, kuinka hyvin tällä 
direktiivillä käyttöön otetuilla 
toimenpiteillä onnistutaan rajoittamaan 
epäsuorasta maankäytön muutoksesta 
aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä, ja 
harkittava keinoja tämän vaikutuksen 
pienentämiseksi edelleen; tähän voi 
sisältyä epäsuorasta maankäytön 
muutoksesta aiheutuvia arvioituja päästöjä 
koskevien tekijöiden käyttöönotto 
kestävyysjärjestelmässä 1 päivästä 
tammikuuta 2021 alkaen.

(20) Komission olisi arvioitava parhaan ja 
viimeisimmän saatavilla olevan tieteellisen 
näytön perusteella, kuinka hyvin tällä 
direktiivillä käyttöön otetuilla 
toimenpiteillä onnistutaan rajoittamaan 
epäsuorasta maankäytön muutoksesta 
aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä, ja 
harkittava keinoja tämän vaikutuksen 
pienentämiseksi edelleen; tähän voi 
sisältyä epäsuorasta maankäytön 
muutoksesta aiheutuvia arvioituja päästöjä 
koskevien tekijöiden käyttöönotto 
kestävyysjärjestelmässä 1 päivästä 
tammikuuta 2021 alkaen. Komission olisi 
arvioitava myös ehdotuksen laajempia 
taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia 
unionin alueille, maaseudulle ja myös 
nykyisten biopolttoainetuottajien 
toimintaan. 

Or. fi

Amendment 9
Proposal for a directive
Article 2 – paragraph 1 – point 2 – point c – point iii
2009/28/EC
Article 3 – paragraph 4 – point e – point i

Text proposed by the Commission Amendment

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

i) liitteessä IX olevassa A osassa on 
esimerkinomaiset luettelot raaka-aineista, 
joista tuotetut biopolttoaineet otetaan 
huomioon kaksinkertaisina
energiasisältöönsä verrattuna;

Or. fi

Justification

Tapa, että liitteessä lueteltaisiin tyhjentävästi kaikki ne yksittäiset raaka-aineet, joista tuotettu 
biopolttoaine lasketaan joko 4- tai 2-kertaisella painoarvolla ei ole oikea, sillä on haastavaa 
yksilöidä kaikki raaka-aineet, joita nyt tai tulevaisuudessa voitaisiin käyttää ja jotka eivät 
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sisällä ILUC-riskiä. 4-kertainen painokerroin voi johtaa siihen, että kehittyneiden 
polttoaineiden todellinen määrä jää toivottua pienemmäksi ja sitä kautta myös arvioidut 
vaikutukset alueille pienemmiksi

Amendment 10
Proposal for a directive
Article 2 – paragraph 1 – point 2 – point c – point iii
2009/28/EC
Article 3 – paragraph 4 – point e – point ii

Text proposed by the Commission Amendment

ii) liitteessä IX olevassa B osassa 
luetelluista raaka-aineista tuotetut 
biopolttoaineet otetaan huomioon 
kaksinkertaisina energiasisältöönsä 
verrattuna;

ii) liitteessä IX olevassa B osassa on 
esimerkinomaiset luettelot raaka-aineista,
joista tuotetut biopolttoaineet otetaan 
huomioon suoraan energiasisältönsä 
mukaisesti;

Or. fi

Justification

Tapa, että liitteessä lueteltaisiin tyhjentävästi kaikki ne yksittäiset raaka-aineet, joista tuotettu 
biopolttoaine lasketaan joko 4- tai 2-kertaisella painoarvolla ei ole oikea, sillä on haastavaa 
yksilöidä kaikki raaka-aineet, joita nyt tai tulevaisuudessa voitaisiin käyttää ja jotka eivät 
sisällä ILUC-riskiä. 4-kertainen painokerroin voi johtaa siihen, että kehittyneiden 
polttoaineiden todellinen määrä jää toivottua pienemmäksi ja sitä kautta myös arvioidut 
vaikutukset alueille pienemmiksi

Amendment 11
Proposal for a directive
Article 2 – paragraph 1 – point 2 – point c – point iii
2009/28/EC
Article 3 – paragraph 4 – point e – point iii

Text proposed by the Commission Amendment

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

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

Or. fi
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Justification

4-kertainen painokerroin voi johtaa siihen, että kehittyneiden polttoaineiden todellinen määrä 
jää toivottua pienemmäksi ja sitä kautta myös arvioidut vaikutukset alueille pienemmiksi

Amendment 12
Proposal for a directive
Article 2 – paragraph 1 – point 2 – point c – point iii
2009/28/EC
Article 3 – Paragraph 4 – point e – point 3

Text proposed by the Commission Amendment

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

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

Or. fi

Justification

On vaikea arvioida onko lista tarpeeksi kattava tulevaisuudessa, joten on syytä antaa 
jäsenmaille enemmän joustavuutta listan täydentämiseen maan omien vahvuuksien pohjalta.

Amendment 13
Proposal for a directive
Article 3 – paragraph 1

Text proposed by the Commission Amendment

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 

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 
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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.

kasvihuonekaasupäästöjä. Kertomuksessa 
arvioidaan myös direktiivin vaikutuksia 
olemassa olevan 
biopolttoaineidenteollisuuden toimintaan 
ja arvioidaan direktiivin laajempia 
sosioekonomisia vaikutuksia unionin 
alueille. 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. fi

Justification

Komissio on käsitellyt vaikutusten arvioinnin yhteydessä ehdotuksen laajempia sosiaalisia- ja 
taloudellisia vaikutuksia melko suppeasti siitäkin huolimatta, että uusiutuvan energian 
direktiivin yksi tärkeä tavoite on alueiden ja maaseudun kehittäminen. On siis syytä tutkia 
ehdotuksen sosioekonomiset vaikutukset, kuten työllisyysvaikutukset, entistä kattavammin 
ehdotuksen tultua voimaan.

Amendment 14
Proposal for a directive
Annex 2 – paragraph 1 – point 1 – point b a (new)
2009/28/EC
Annex V – Part c – Point 11

Text proposed by the Commission Amendment

b a) Lisätään 11 kohtaan alakohta 
seuraavasti:
"Mikäli polttoaineen tuotantolaitoksessa 
käytetään muualla tuotettua uusiutuvaa 
sähköä, joka on 15 artiklassa mainitun 
alkuperätakuun piirissä, kyseisen sähkön 
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kasvihuonekaasupäästötason oletetaan 
olevan nolla. Myös tuotantolaitoksessa 
tuotetun uusiutuvan sähkön
kasvihuonekaasupäästötason oletetaan 
olevan nolla."

Or. fi

Justification

Olisi syytä kannustaa tuotantolaitoksia käyttämään uusiutuvaa sähköä energianlähteenä, 
mikäli laitos käyttää muualla tuotettua energiaa. Tämä hyödyttää myös alueen uusiutuvan 
energian laitoksia, sillä tällöin uusiutuvan sähkön kysyntä lisääntyy.

Amendment 15
Proposal for a directive
Annex 2 – paragraph 1 – point 3
2009/28/EC
Annex IX – part A 

Text proposed by the Commission Amendment

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

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

Kaikki jäte-, levä- ja tähdepohjaiset 
raaka-aineet, joita ovat muun muassa
seuraavat:

Or. fi

Justification

Tapa, että liitteessä lueteltaisiin tyhjentävästi kaikki ne yksittäiset raaka-aineet, joista tuotettu 
biopolttoaine lasketaan joko 4- tai 2-kertaisella painoarvolla ei ole oikea, sillä on haastavaa 
yksilöidä kaikki raaka-aineet, joita nyt tai tulevaisuudessa voitaisiin käyttää ja jotka eivät 
sisällä ILUC-riskiä. 4-kertainen painokerroin voi johtaa siihen, että kehittyneiden 
polttoaineiden todellinen määrä jää toivottua pienemmäksi ja sitä kautta myös arvioidut 
vaikutukset alueille pienemmiksi

Amendment 16
Proposal for a directive
Annex 2 – paragraph 1 – point 3
2009/28/EC
Annex IX – part A – point b
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Text proposed by the Commission Amendment

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

Sekalaisen yhdyskuntajätteen 
biomassaosuus, mukaan luettuna lajiteltu 
biojäte, mutta ei lajiteltu muu
kotitalousjäte ja keräyspaperi, joihin
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

Or. fi

Justification

Keräyspaperin käyttäminen polttoaineiden raaka-aineeksi ei ole perusteltua 
resurssitehokkuuden näkökulmasta. Keräyspaperin keräys ja kestävä hyödyntäminen 
esimerkiksi paperin raaka-aineena luovat työpaikkoja myös alueille ja tätä mahdollisuutta ei 
olisi syytä heikentää. Komission teksti on epäselvä lajitellun biotalousjätteen osalta, joten on 
syytä selventää, että sen voi hyödyntää

Amendment 17
Proposal for a directive
Annex 2 – paragraph 1 – point 3
2009/28/EC
Annex IX – part A – point c

Text proposed by the Commission Amendment

c) Teollisuusjätteen biomassaosuus c) Teollisuusjätteen biomassaosuus, 
vähittäis- ja tukkukaupan jätteet ja 
prosessitähteet

Or. fi

Justification

Resurssitehokkuuden näkökulmasta olisi edistettävä monenlaisien teollisuuden, vähittäis- ja 
tukkukaupan jätteiden ja prosessitähteiden hyödyntämistä biopolttoainetuotannossa.

Amendment 18
Proposal for a directive
Annex 2 – paragraph 1 – point 3
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2009/28/EC
Annex IX – part A – point n

Text proposed by the Commission Amendment

n) Puunkuori, oksat, lehdet, sahanpuru ja 
kutterilastut

n) Puunkorjuutähteet, kuten puunkuori, 
oksat, latvusmassa, pienpuu, lehdet, 
sahanpuru ja kutterilastut

Or. fi

Justification

On syytä kohdella metsänhoitotöiden ja hakkuiden yhteydessä syntyviä erilaisia tähteitä 
samalla tavalla. Tämä myös edistää maaseudun ja alueiden kehitystä, kun metsänhoitotöiden 
tähteille saadaan luotua markkinat polttoainetuotannon raaka-aineena.

Amendment 19
Proposal for a directive
Annex 2 – paragraph 1 – point 3
2009/28/EC
Annex IX – part A – point n a (new)

Text proposed by the Commission Amendment

n a) Muiden kuin ruokakasvien selluloosa

Or. fi

Amendment 20
Proposal for a directive
Annex 2 – paragraph 1 – point 3
2009/28/EC
Annex IX – part A – point n b (new)

Text proposed by the Commission Amendment

n b) Lignoselluloosa, lukuun ottamatta 
sahatukkeja ja vaneritukkeja

Or. fi

Justification

Lignoselluloosan on syytä saada kaksinkertainen kerroin, sillä sillä ei ole ILUC-vaikutusta ja 
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sen hyödyntäminen biopolttoaineiden raaka-aineena edistää alueiden ja maaseudun 
elinvoimaa ja työllisyyttä.

Amendment 21
Proposal for a directive
Annex 2 – paragraph 1 – point 3
2009/28/EC
Annex – Part B

Text proposed by the Commission Amendment

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

Raaka-aineet, joiden vaikutus 3 artiklan 4 
kohdassa asetetun tavoitteen 
saavuttamiseen lasketaan suoraan niiden 
energiasisällön mukaan

Or. fi


