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22.4.2015 A8-0025/99 

Tarkistus  99 

Piernicola Pedicini 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Suositus toiseen käsittelyyn A8-0025/2015 

Nils Torvalds 

Polttoaineiden laatua koskeva direktiivi ja uusiutuvia energialähteitä koskeva direktiivi 

10710/2/2014 – C8-0004/2015 – 2012/0288(COD) 

Neuvoston kanta 

1 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi) 

Direktiivi 98/70/EY 

7 b artikla – 4 a kohta (uusi) 

 

Neuvoston kanta Tarkistus 

 b a) lisätään kohta seuraavasti: 

 ”4 a. Edellä olevaa 1 kohtaa sovellettaessa 

huomioon otettavia biopolttoaineita ei saa 

valmistaa jätteistä tai tähteistä, joihin 

sovelletaan direktiivin 2008/98/EY 

11 artiklan 2 kohdan mukaisia 

uudelleenkäyttö- ja kierrätystavoitteita. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

direktiivin 2008/98/EY soveltamisalaan 

kuuluvien jätteiden ja tähteiden käyttö 

1 kohtaa sovellettaessa huomioon 

otettavien biopolttoaineiden tuotannossa 

noudattaa kyseisen direktiivin 4 artiklassa 

vahvistettua jätehierarkiaa. 

Jäsenvaltioiden on otettava 

asianmukaisesti huomioon myös 

kaskadikäytön periaate, kun pidetään 

mielessä alue- ja paikallistason 

taloudelliset ja tekniset olosuhteet.” 

Or. en 

Perustelu 

Jäsenvaltioiden olisi raaka-aineita käyttäessään varmistettava jätehierarkian noudattaminen 

ja biomassan kaskadikäyttö. 
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22.4.2015 A8-0025/100 

Tarkistus  100 

Piernicola Pedicini 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Suositus toiseen käsittelyyn A8-0025/2015 

Nils Torvalds 

Polttoaineiden laatua koskeva direktiivi ja uusiutuvia energialähteitä koskeva direktiivi 

10710/2/2014 – C8-0004/2015 – 2012/0288(COD) 

Neuvoston kanta 

2 artikla – 2 kohta – e alakohta 

Direktiivi 2009/28/EY 

3 artikla – 5 kohta – 2 alakohta 

 

Neuvoston kanta Tarkistus 

Siirretään komissiolle valta antaa 

delegoituja säädöksiä 25 a artiklan 

mukaisesti liitteessä IX olevassa A osassa 

olevan raaka-aineiden luettelon 

muuttamisesta raaka-aineiden 

lisäämiseksi luetteloon mutta ei luettelosta 

poistamiseksi. Komissio hyväksyy erillisen 

delegoidun säädöksen kustakin liitteessä 

IX olevaan A osaan lisättävästä raaka-

aineesta. Kunkin delegoidun säädöksen on 

perustuttava tieteen ja tekniikan 

viimeisimmän kehityksen analysointiin, 

jossa otetaan asianmukaisesti huomioon 

jätehierarkian periaatteet ja joka tukee 

päätelmää, että kyseessä oleva raaka-aine 

ei lisää maantarvetta eikä vääristä 

merkittävästi (sivu)tuotteiden, jätteiden tai 

tähteiden markkinoita, vähentää 

merkittävästi kasvihuonekaasupäästöjä 

fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna eikä 

uhkaa aiheuttaa haittavaikutuksia 

ympäristölle eikä biologiselle 

monimuotoisuudelle. 

Siirretään komissiolle valta antaa 

delegoituja säädöksiä 25 a artiklan 

mukaisesti liitteessä IX olevassa A osassa 

olevan raaka-aineiden luettelon 

muuttamisesta. Komissio hyväksyy 

erillisen delegoidun säädöksen kustakin 

liitteessä IX olevaan A osaan lisättävästä 

raaka-aineesta. Kunkin delegoidun 

säädöksen on perustuttava tieteen ja 

tekniikan viimeisimmän kehityksen 

analysointiin, jossa otetaan asianmukaisesti 

huomioon direktiivissä 2008/98/EY 

vahvistetun jätehierarkian periaatteet ja 

joka tukee päätelmää, että kyseessä oleva 

raaka-aine ei lisää maantarvetta eikä 

vääristä merkittävästi (sivu)tuotteiden, 

jätteiden tai tähteiden markkinoita, 

vähentää merkittävästi 

kasvihuonekaasupäästöjä fossiilisiin 

polttoaineisiin verrattuna eikä uhkaa 

aiheuttaa haittavaikutuksia ympäristölle 

eikä biologiselle monimuotoisuudelle. 

Or. en 



 

AM\1058919FI.doc  PE555.106v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

Perustelu 

On tärkeää, että innovatiivisille vihreän liiketoiminnan malleilla annetaan mahdollisuus 

kehittää uusia tapoja käyttää raaka-aineita: jos jotain materiaalia pidetään tänä päivänä 

tähteenä mutta tulevaisuudessa sen käytön tieteellisen ja teknologisen arvioinnin jälkeen 

tuotteena, lainsäädännössä on säädettävä tällaisista muutoksista. Muuten se haittaa 

markkinoita ja kilpailua ja toimii direktiivin tavoitteiden vastaisesti. 
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22.4.2015 A8-0025/101 

Tarkistus  101 

Piernicola Pedicini 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Suositus toiseen käsittelyyn A8-0025/2015 

Nils Torvalds 

Polttoaineiden laatua koskeva direktiivi ja uusiutuvia energialähteitä koskeva direktiivi 

10710/2/2014 – C8-0004/2015 – 2012/0288(COD) 

Neuvoston kanta 

2 artikla – 5 kohta – b a alakohta (uusi) 

Direktiivi 2009/28/EY  

17 artikla – 4 a kohta (uusi) 

 

Neuvoston kanta Tarkistus 

 b a) lisätään kohta seuraavasti: 

 ”4 a. Edellä olevan 1 kohdan a, b ja 

c alakohtaa sovellettaessa huomioon 

otettavia biopolttoaineita ja bionesteitä ei 

saa valmistaa jätteistä tai tähteistä, joihin 

sovelletaan direktiivin 2008/98/EY 

11 artiklan 2 kohdan mukaisia 

uudelleenkäyttö- ja kierrätystavoitteita. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

direktiivin 2008/98/EY soveltamisalaan 

kuuluvien jätteiden ja tähteiden käyttö 

1 kohdan a, b ja c alakohtaa 

sovellettaessa huomioon otettavien 

biopolttoaineiden ja bionesteiden 

tuotannossa noudattaa kyseisen 

direktiivin 4 artiklassa vahvistettua 

jätehierarkiaa. Jäsenvaltioiden on 

otettava asianmukaisesti huomioon myös 

kaskadikäytön periaate, kun pidetään 

mielessä alue- ja paikallistason 

taloudelliset ja tekniset olosuhteet.” 

Or. en 

Perustelu 

Jäsenvaltioiden olisi raaka-aineita käyttäessään varmistettava jätehierarkian noudattaminen 
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ja biomassan kaskadikäyttö. 
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22.4.2015 A8-0025/102 

Tarkistus  102 

Piernicola Pedicini 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Suositus toiseen käsittelyyn A8-0025/2015 

Nils Torvalds 

Polttoaineiden laatua koskeva direktiivi ja uusiutuvia energialähteitä koskeva direktiivi 

10710/2/2014 – C8-0004/2015 – 2012/0288(COD) 

Neuvoston kanta 

Liite 2 – 3 kohta 

Direktiivi 2009/28/EY 

Liite IX – A osa – o alakohta 

 

Neuvoston kanta Tarkistus 

o) Metsätalouden ja siihen perustuvan 

teollisuuden jätteistä ja tähteistä saatava 

biomassaosuus, kuten puunkuori, oksat, 

esikaupalliset harvennukset, lehdet, 

neulaset, latvukset, sahanpuru, 

kutterilastut, mustalipeä, ruskealipeä, 

kuitujätteet, ligniini ja mäntyöljy. 

o) Metsätalouden ja siihen perustuvan 

teollisuuden jätteistä ja tähteistä saatava 

biomassaosuus, kuten puunkuori, oksat, 

esikaupalliset harvennukset, lehdet, 

neulaset, latvukset, mustalipeä, 

ruskealipeä, kuitujätteet ja ligniini. 

Or. en 

Perustelu 

Mäntyöljy, kutterilastut ja sahanpuru ovat jo talouden hyötykäytössä kaskadikäytön 

periaatteen mukaisesti. On tärkeää antaa biopohjaisille kemian yhtiöille ja muulle 

biopohjaiselle teollisuudelle mahdollisuus jatkaa kilpailua kaupallisin ehdoin, jotta ne saavat 

käyttöönsä näitä raaka-aineita tuotantoaan ja innovointia varten. 

 

 


