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Komission teksti Tarkistus 

q) ’muiden kuin ruokakasvien 

selluloosalla’ tarkoitetaan raaka-ainetta, 

joka koostuu pääasiassa selluloosasta ja 

hemiselluloosasta ja jonka ligniinipitoisuus 

on alhaisempi kuin lignoselluloosassa; se 

käsittää ravinto- ja rehukasvien tähteet 

(kuten olki, maissin varret, kuoret ja 

akanat), heinämäiset energiakasvit, joiden 

tärkkelyspitoisuus on alhainen (kuten 

raiheinä, lännenhirssi, Miscanthus, 

kaukasianjättiputki sekä ennen 

pääviljelykasveja ja niiden jälkeen 

käytettävät peitekasvit), teollisuustähteet 

(myös ravinto- ja rehukasveista peräisin 

olevat kasviöljyjen, sokerien, tärkkelysten 

ja proteiinin uuttamisen jälkeen) ja 

biojätteestä peräisin olevan raaka-aineen; 

q) ’muiden kuin ruokakasvien 

selluloosalla’ tarkoitetaan raaka-ainetta, 

joka koostuu osittain selluloosasta ja 

hemiselluloosasta ja jonka ligniinipitoisuus 

on alhaisempi kuin lignoselluloosassa; se 

käsittää ravinto- ja rehukasvien tähteet 

(kuten olki, maissin varret, kuoret ja 

akanat), heinämäiset energiakasvit, joiden 

tärkkelyspitoisuus on alhainen (kuten 

raiheinä, lännenhirssi, Miscanthus, 

kaukasianjättiputki) sekä ennen 

pääviljelykasveja ja niiden jälkeen 

käytettävät peitekasvit, teollisuustähteet 

(myös ravinto- ja rehukasveista peräisin 

olevat kasviöljyjen, sokerien, tärkkelysten 

ja proteiinin uuttamisen jälkeen) ja 

biojätteestä peräisin olevan raaka-aineen; 

Or. en 

Perustelu 

As long as there is no change to food production and no additional land use (neither direct 
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nor indirect), when farmers introduce an additional second harvest for energy purposes, they 

should have the possibility to innovate into secondary crops with every starch content for 

energy use. Cover crops are already recognised in Directive 2015/1513 as eligible feedstock 

for advanced biofuels, but limited to “low starch content”, which constraints cover crop mix 

choice. This Directive should encourage the use of every kind of cover crop, rather than 

trying to restrict it, as this can increase GHG emission savings and profitability for farmers. 

A 2016 study of ECOFYS shows several of the benefits of sequential cropping for biogas 

production.  Agriculture must be part of the Climate solution and this legislation should give 

farmers the necessary tools for fighting climate change whilst guarantying food safety. 
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2 artikla – 2 kohta – dd alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

dd) ’ravinto- ja rehukasveilla’ 

tarkoitetaan paljon tärkkelystä sisältäviä 

viljelykasveja sekä sokeri- ja öljykasveja, 

joita tuotetaan maatalousmaalla 

pääviljelykasvina, lukuun ottamatta jätteitä, 

tähteitä ja lignoselluloosa; 

dd) ’ravinto- ja rehukasveilla’ 

tarkoitetaan paljon tärkkelystä sisältäviä 

viljelykasveja sekä sokeri- ja öljykasveja, 

joita tuotetaan maatalousmaalla 

pääviljelykasvina, lukuun ottamatta jätteitä, 

tähteitä ja lignoselluloosa; välikasvisatoa, 

kuten pyydyskasveja ja peitekasveja, ei 

pidetä pääviljelykasveina; 

Or. en 

Perustelu 

Välikasveja ja peitekasveja ei saisi pitää pääviljelykasveina, vaan toisena satona, joka 

täydentää tavanomaisia ravintokasveja. Tämä tarjoaisi vaihtoehdon avokesannolle, ja siitä 

aiheutuisi useita etuja sekä kasvihuonekaasujen päästövähennysten lisäämisessä että 

kannattavuuden parantamisessa viljelijöiden kannalta, kuten vuoden 2016 ECOFYS-tutkimus 

osoittaa. Maatalouden on oltava osa ilmastoratkaisua, ja tällä lainsäädännöllä olisi 

annettava viljelijöille tarvittavat välineet ilmastonmuutoksen torjumiseen, samalla kun 

varmistetaan elintarviketurvallisuus. 

 

 


