
 

AM\1143222FI.docx  PE614.327v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

11.1.2018 A8-0392/296 

Tarkistus  296 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Kathleen Van Brempt, Jo Leinen 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0392/2017 

José Blanco López 

Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistäminen 

(COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)) 

 

Ehdotus direktiiviksi 

26 artikla – 5 kohta – johdantokappale  

 
Komission teksti Tarkistus 

5. Edellä olevan 1 kohdan a, b ja c 

alakohtaa sovellettaessa huomioon 

otettavien metsäbiomassasta tuotettujen 

biopolttoaineiden, bionesteiden ja 

biomassapolttoaineiden on täytettävä 

seuraavat vaatimukset, jotta minimoidaan 

riski siitä, että kestävän kehityksen 

vastaista metsäbiomassaa käytetään 

tuotantoon: 

5. Edellä olevan 1 kohdan a, b ja c 

alakohtaa sovellettaessa huomioon 

otettavien metsäbiomassasta kantoja ja 

raakapuuta lukuun ottamatta tuotettujen 

biopolttoaineiden, bionesteiden ja 

biomassapolttoaineiden on täytettävä 

seuraavat vaatimukset, jotta minimoidaan 

riski siitä, että kestävän kehityksen 

vastaista metsäbiomassaa käytetään 

tuotantoon: 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

11.1.2018 A8-0392/297 

Tarkistus  297 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Kathleen Van Brempt, Jo Leinen 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0392/2017 

José Blanco López 

Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistäminen 

(COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)) 

 

Ehdotus direktiiviksi 

26 artikla – 8 kohta – 1 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Sähkö, joka saadaan sellaisissa laitoksissa 

tuotetuista biomassapolttoaineista, joiden 

polttoainekapasiteetti on vähintään 20 

MW, on otettava huomioon 1 kohdan a, b 

ja c alakohtaa sovellettaessa ainoastaan, jos 

se on tuotettu soveltamalla direktiivin 

2012/27/EU 2 artiklan 34 kohdassa 

määriteltyä tehokkaan yhteistuotannon 

teknologiaa. Sovellettaessa 1 kohdan a ja b 

alakohtaa tätä säännöstä on sovellettava 

ainoastaan laitoksiin, jotka aloittavat 

toimintansa [3 vuotta tämän direktiivin 

hyväksymispäivästä] jälkeen. 

Sovellettaessa 1 kohdan c alakohtaa tämä 

säännös ei vaikuta julkiseen tukeen, joka 

myönnetään viimeistään [3 vuotta tämän 

direktiivin hyväksymispäivästä] 

hyväksytyistä järjestelmistä. 

Sähkö, joka saadaan sellaisissa laitoksissa 

tuotetuista biomassapolttoaineista, joiden 

polttoainekapasiteetti on vähintään 20 

MW, on otettava huomioon 1 kohdan a, b 

ja c alakohtaa sovellettaessa ainoastaan, jos 

se on tuotettu soveltamalla direktiivin 

2012/27/EU 2 artiklan 34 kohdassa 

määriteltyä tehokkaan yhteistuotannon 

teknologiaa tai jos se on tuotettu 

pelkästään sähköä tuottavissa laitoksissa, 

joiden sähköntuotannon nettohyötysuhde 

on vähintään 40 prosenttia, ja käyttämättä 

fossiilisia polttoaineita. Sovellettaessa 1 

kohdan a ja b alakohtaa tätä säännöstä on 

sovellettava ainoastaan laitoksiin, jotka 

aloittavat toimintansa [3 vuotta tämän 

direktiivin hyväksymispäivästä] jälkeen. 

Sovellettaessa 1 kohdan c alakohtaa tämä 

säännös ei vaikuta julkiseen tukeen, joka 

myönnetään viimeistään [1 vuosi tämän 

direktiivin hyväksymispäivästä] 

hyväksytyistä järjestelmistä. 

 (Korvataan asiasta vastaavan valiokunnan 

tarkistus 250.) 

Or. en 



 

AM\1143222FI.docx  PE614.327v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

11.1.2018 A8-0392/298 

Tarkistus  298 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0392/2017 

José Blanco López 

Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistäminen 

(COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)) 

 

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Kunkin jäsenvaltion on 

varmistettava, että vuonna 2030 

vähintään 12 prosenttia kyseisen 

jäsenvaltion liikenteen alan energian 

kokonaisloppukulutuksesta on kaikkien 

liikennemuotojen osalta peräisin 

energiasta, joka on saatu liitteessä IX 

mainituista raaka-aineista tuotetuista 

kehittyneistä biopolttoaineista ja muista 

biopolttoaineista ja biokaasusta, muuta 

kuin biologista alkuperää olevista 

uusiutuvista nestemäisistä ja 

kaasumaisista liikenteen polttoaineista, 

kierrätyshiilipohjaisista polttoaineista 

sekä uusiutuvista energialähteistä 

tuotetusta sähköstä. 

 Jäsenvaltiot voivat päättää, että 

kokonaisosuuteen sisällytetään enintään 2 

prosentin osuus polttoaineista, jotka 

täyttävät 26 artiklan 7 kohdassa asetetun 

kasvihuonekaasuvähennysten 

vähimmäiskynnyksen, ottaen huomioon 

liitteessä VIII olevassa A osassa 

tarkoitetut biopolttoaineiden ja 

bionesteiden raaka-aineisiin liittyvästä 

epäsuorasta maankäytön muutoksesta 

aiheutuvat keskimääräiset arvioidut 

päästöt, tai jotka ovat sertifioituja 

biopolttoaineita tai bionesteitä, joista 

todennäköisesti ei aiheudu epäsuoria 

maankäytön muutoksia. 
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 (Korvataan asiasta vastaavan valiokunnan 

tarkistus 110.) 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

11.1.2018 A8-0392/299 

Tarkistus  299 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0392/2017 

José Blanco López 

Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistäminen 

(COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)) 

 

Ehdotus direktiiviksi 

25 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on 1 päivästä tammikuuta 

2021 edellytettävä, että 

polttoainetoimittajat sisällyttävät 

kalenterivuoden aikana markkinoille 

kulutukseen tai käyttöön toimittamiensa 

liikenteen polttoaineiden kokonaismäärään 

tietyn vähimmäisosuuden energiaa, joka on 

peräisin liitteessä IX mainituista raaka-

aineista tuotetuista kehittyneistä 

biopolttoaineista ja muista biopolttoaineista 

ja biokaasusta, muuta kuin biologista 

alkuperää olevista uusiutuvista 

nestemäisistä ja kaasumaisista liikenteen 

polttoaineista, jäteperäisistä fossiilisista 

polttoaineista sekä uusiutuvista 

energialähteistä tuotetusta sähköstä. 

Jotta voidaan saavuttaa 3 artiklassa 

tarkoitetut uusiutuvista lähteistä saatavan 

energian kokonaisloppukulutusta 

koskevat unionin ja kansalliset tavoitteet, 

kaikkien jäsenvaltioiden on 1 päivästä 

tammikuuta 2021 edellytettävä, että 

polttoainetoimittajat sisällyttävät 

kalenterivuoden aikana markkinoille 

kulutukseen tai käyttöön toimittamiensa 

liikenteen polttoaineiden kokonaismäärään 

tietyn vähimmäisosuuden energiaa, joka on 

peräisin liitteessä IX mainituista raaka-

aineista tuotetuista kehittyneistä 

biopolttoaineista ja muista biopolttoaineista 

ja biokaasusta, muuta kuin biologista 

alkuperää olevista uusiutuvista 

nestemäisistä ja kaasumaisista liikenteen 

polttoaineista, kierrätyshiilipohjaisista 

polttoaineista sekä uusiutuvista 

energialähteistä tuotetusta sähköstä. 

 (Korvataan asiasta vastaavan valiokunnan 

tarkistus 216.) 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

11.1.2018 A8-0392/300 

Tarkistus  300 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0392/2017 

José Blanco López 

Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistäminen 

(COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)) 

 

Ehdotus direktiiviksi 

25 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Vähimmäisosuuden on oltava ainakin 1,5 

prosenttia vuonna 2021 ja noustava siitä 

vähintään 6,8 prosenttiin vuonna 2030 

liitteessä X olevassa B osassa vahvistetun 

kehityspolun mukaisesti. Tämän 

kokonaisosuuden puitteissa liitteessä IX 

olevassa A osassa mainituista raaka-

aineista tuotettujen kehittyneiden 

biopolttoaineiden ja biokaasun osuuden on 

oltava vähintään 0,5 prosenttia 

markkinoille kulutukseen tai käyttöön 1 

päivästä tammikuuta 2021 alkaen 

toimitetuista liikenteen polttoaineista, ja 

sen on noustava vähintään 3,6 prosenttiin 

vuoteen 2030 mennessä liitteessä X 

olevassa C osassa vahvistetun kehityspolun 

mukaisesti. 

Vähimmäisosuuden on oltava ainakin 1,5 

prosenttia vuonna 2021 ja noustava siitä 

vähintään 12 prosenttiin vuonna 2030 

liitteessä X olevassa B osassa vahvistetun 

kehityspolun mukaisesti. Tämän 

kokonaisosuuden puitteissa liitteessä IX 

olevassa A osassa mainituista raaka-

aineista tuotettujen kehittyneiden 

biopolttoaineiden ja biokaasun osuuden on 

oltava vähintään 0,5 prosenttia 

markkinoille kulutukseen tai käyttöön 1 

päivästä tammikuuta 2021 alkaen 

toimitetuista liikenteen polttoaineista, ja 

sen on noustava vähintään 3,6 prosenttiin 

vuoteen 2030 mennessä liitteessä X 

olevassa C osassa vahvistetun kehityspolun 

mukaisesti. 

 Jäsenvaltiot voivat päättää, että 

kokonaisosuuteen sisällytetään enintään 2 

prosentin osuus polttoaineista, jotka 

täyttävät 26 artiklan 7 kohdassa asetetun 

kasvihuonekaasuvähennysten 

vähimmäiskynnyksen, ottaen huomioon 

liitteessä VIII olevassa A osassa 

tarkoitetut biopolttoaineiden ja 

bionesteiden raaka-aineisiin liittyvästä 

epäsuorasta maankäytön muutoksesta 

aiheutuvat keskimääräiset arvioidut 

päästöt, tai jotka ovat sertifioituja 

biopolttoaineita tai bionesteitä, joista 

todennäköisesti ei aiheudu epäsuoria 
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maankäytön muutoksia. 

 (Korvataan asiasta vastaavan valiokunnan 

tarkistus 217.) 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

11.1.2018 A8-0392/301 

Tarkistus  301 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0392/2017 

José Blanco López 

Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistäminen 

(COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)) 

 

Ehdotus direktiiviksi 

25 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 Ilmailuun toimitetun uusiutuvan energian 

vähimmäismäärän on noudatettava 

liitteeseen X kuuluvassa B osassa 

vahvistettua kehityspolkua. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

11.1.2018 A8-0392/302 

Tarkistus  302 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0392/2017 

José Blanco López 

Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistäminen 

(COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)) 

 

Ehdotus direktiiviksi 

25 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – b alakohta – 2 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 Kun lasketaan maantieajoneuvoille 

toimitettua uusiutuvaa sähköä, 

ainoastaan uusiutuvista energialähteistä 

peräisin oleva erityisillä latausasemilla 

kulutettu sähkö otetaan huomioon ja sen 

määrän katsotaan olevan viisinkertainen 

ladattuun energiasisältöön verrattuna. 

Or. en 

Perustelu 

Erityisillä latausasemilla ladattu sähkö muodostaa ainoastaan alle 20 prosenttia sähköajoneuvojen 

kuluttamasta sähköstä. Jotta direktiivillä kannustettaisiin sähköiseen maantieliikenteeseen tilanteessa, 

jossa kuluttajan havainnot latausinfrastruktuurin puutteellisuudesta rajoittavat sähköajoneuvojen 

myyntiä, tieliikenteen ajoneuvojen käyttämä sähkö olisi hyvitettävä erityisille latausasemille kertoimella, 

joka kuvastaa sähköajoneuvojen kokonaissähkönkulutusta yliarvioimatta sitä. 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

11.1.2018 A8-0392/303 

Tarkistus  303 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0392/2017 

José Blanco López 

Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistäminen 

(COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)) 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite IX – A osa – h alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

h) Mäntyöljy ja mäntypiki. h) Mäntypiki. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

11.1.2018 A8-0392/304 

Tarkistus  304 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0392/2017 

José Blanco López 

Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistäminen 

(COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)) 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite IX – A osa – q alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

q) 2 artiklan toisen kohdan r 

alakohdassa määritelty muu 

lignoselluloosa, lukuun ottamatta 

sahatukkeja ja vaneritukkeja. 

q) 2 artiklan toisen kohdan r 

alakohdassa määritelty muu 

lignoselluloosa, lukuun ottamatta 

sahatukkeja, vaneritukkeja ja kuitupuuta. 

Or. en 

Perustelu 

Tarkistus liittyy erottamattomasti 26 artiklassa tarkoitettuun kestävyysperusteeseen. 

 


