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LYHYET PERUSTELUT 

Eurooppalaisessa ilmasto- ja energiapolitiikassa olisi otettava huomioon kehitykseen 

vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuus, kuten Lissabonin sopimuksen 208 artiklassa ja 

kestävän kehityksen tavoitteissa edellytetään. Siirtyminen uusiutuvista lähteistä peräisin 

olevaan energiaan on ratkaisevan tärkeää näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Valmistelijan 

mielestä on erittäin tärkeää varmistaa, että ehdotettu direktiivi vastaa tiukkoja sosiaalisia ja 

ekologista kestävyyttä koskevia kriteereitä, kun otetaan huomioon, että bioenergialla voidaan 

tarjota vain osittainen ratkaisu unionin energiakysyntään ja että unionin bioenergiapolitiikkaa 

käytetään jatkossa varmuudella mallina kansainvälisissä neuvotteluissa. 

Sen vuoksi direktiiviehdotusta olisi tiukennettava monessa suhteessa:  

Ehdotuksen ilmastotavoitteet päivitetään lisäämällä uusiutuvien energialähteiden osuus 

45 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä ja asettamalla pakollisia kansallisia tavoitteita, jotta 

voidaan saavuttaa Pariisin sopimuksessa asetetut tavoitteet. 

Pelkästään ensimmäisen sukupolven biopolttoaineiden käytön vaiheittainen lakkauttaminen 

vuoteen 2030 mennessä, jotta voidaan minimoida bioenergian vaikutukset maaoikeuksiin, 

ravintoa koskevaan oikeuteen, luonnon monimuotoisuuteen ja maaperään sekä epäsuorasta 

maankäytön muutoksesta aiheutuvat kokonaisvaikutukset. Maassa tuotettavien 

biopolttoaineissa ja bionesteissä käytettävien viljelykasvien osuutta, joka voidaan ottaa 

huomioon arvioitaessa direktiivissä asetetun liikenteen polttoaineita koskevan tavoitteen 

saavuttamista, olisi asteittain vähennettävä vuoteen 2030 mennessä, jolloin osuuden on oltava 

nolla. 

Vaiheittainen luopuminen ravinto- ja rehukasvipohjaisista tai muista tuottavassa 

maatalousmaassa tuotetuista kasvipohjaisista biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassasta. 

Epäsuoria maankäytön muutoksia koskevia sääntöjä on tiukennettava, kun otetaan huomioon, 

että muuksi kuin ravinnoksi tarkoitetuilla energiakasveilla voidaan edistää kyseisiä 

muutoksia, jos niiden tuottamiseen käytetään aiemmin elintarviketuotannossa ollutta maata. 

Varmistetaan, että uudelleenlaadittu direktiivi vastaa jätehierarkian ja käytön porrastamisen 

periaatteita.  

Tiukennetaan edistyneiden biopolttoaineiden suojaa, millä vähennetään tuntuvasti 

kasvihuonekaasupäästöjä ja reagoidaan tiukkoihin ekologista kestävyyttä koskeviin 

kriteereihin tapauksissa, joissa kannustetaan pidättymään jätteiden ja tähteiden käyttämisestä 

energiaksi. 

Otetaan käyttöön sosiaalista kestävyyttä koskevia kriteereitä, kun otetaan huomioon, että 

muun muassa rehuntuotantoa koskevista laajamittaisista maatalousinvestoinneista aiheutuvat 

maakiistat ovat yleistymässä. Direktiivin olisi siis oltava myös maaoikeuksia koskevien 

kansainvälisten normien mukainen, mikä on entistä tärkeämpää maissa, joissa perinteisiä 

oikeuksia ei selkeästi tunnusteta lainsäädännössä ja joissa alkuperäinen maaseudun väestö 

joutuu väistymään asuinsijoiltaan suojeluhankkeiden takia.  
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TARKISTUS 

Kehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa 

ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset: 

Tarkistus  1 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 8 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(8) Uusiutuvaa energiaa vuonna 2030 

koskevan unionin sitovan tavoitteen 

vahvistaminen kannustaa entisestään 

kehittämään uusiutuvaa energiaa tuottavia 

tekniikoita ja antaa investoijille 

varmuuden. Kun tavoite määritellään 

unionin tasolla, jäsenvaltiot saavat 

enemmän joustovaraa pyrkiessään 

saavuttamaan kasvihuonekaasujen 

päästövähennystavoitteensa 

kustannustehokkaimmalla tavalla omien 

olosuhteidensa, energiayhdistelmiensä ja 

uusiutuvan energian 

tuottamismahdollisuuksiensa mukaisesti. 

(8) Uusiutuvaa energiaa vuonna 2030 

koskevien unionin ja kansallisten sitovien 

tavoitteiden vahvistaminen kannustaa 

entisestään kehittämään uusiutuvaa 

energiaa tuottavia tekniikoita ja antaa 

investoijille varmuuden. 

Perustelu 

Pariisin sopimuksessa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että niin EU kuin 

jäsenvaltiot lisäävät uusiutuvien energialähteiden osuutta. Unionin tavoitteen kanssa 

yhdenmukaiset jäsenvaltioiden tavoitteet auttavat varmistamaan, että unionin tavoite 

saavutetaan kokonaisuudessaan.  

 

Tarkistus  2 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 15 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (15 a) Biomassan energiakäyttöön liittyy 

merkittäviä vaihtoehtokustannuksia, jotka 

liittyvät ekosysteemien köyhtymiseen tai 

häviämiseen. Jäsenvaltioiden olisi 

pidättäydyttävä tukemasta tai sallimasta 

raaka-aineiden energiakäyttöä silloin, 

kun tällä olisi kielteinen vaikutus 

maaoikeuksiin, ravintoa koskeviin 
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oikeuksiin, luonnon monimuotoisuuteen, 

maaperään tai yleiseen 

kasvihuonekaasutaseeseen. 

Perustelu 

Toimintaohjelma 2030 on muutosvoimainen poliittinen kehys köyhyyden kitkemiselle ja 

kestävään kehitykseen pääsemiselle koko maailmassa. Siksi Pariisin 

ilmastonmuutossopimuksen täytäntöönpanoon tähtäävien unionin toimien on oltava 

johdonmukaisia kestävän kehityksen 17 tavoitteen saavuttamisen kanssa, ja niissä on 

paneuduttava olennaisiin keskinäisiin kytköksiin kyseisten tavoitteiden kanssa.  

 

Tarkistus  3 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 15 b kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (15 b) Uusiutuvien energialähteiden 

edistämisen olisi perustuttava käytön, 

etenkin metsistä ja maataloudesta 

saatavan biomassan käytön, 

porrastamisen periaatteeseen ja 

kiertotalouteen. Uusiutuvien 

energialähteiden käyttöä tukevilla 

järjestelmillä ei saisi vaarantaa 

periaatteita, joita noudatetaan 

kiertotaloudessa tai jätehierarkiassa, 

joissa jätehuoltovaihtoehdot ovat 

kestävyyteen perustuvassa 

paremmuusjärjestyksessä ja etusijalle 

asetetaan jätteen syntymisen 

ehkäiseminen ja jätteen kierrätys. 

Perustelu 

Unionin ja jäsenvaltioiden on pantava Agenda 2030 täytäntöön kokonaisvaltaisella ja 

strategisella otteella kaikilla sisä- ja ulkopolitiikan aloilla yhdistämällä tasapainoisella ja 

johdonmukaisella tavalla kestävän kehityksen kolme ulottuvuutta ja ottamalla huomioon 

kestävän kehityksen eri tavoitteiden väliset kytkökset sekä sisäpoliittisten toimiensa laajemmat 

vaikutukset kansainvälisellä ja globaalilla tasolla. 

 

Tarkistus  4 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 15 c kappale (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 (15 c) Bioottisten energialähteiden 

käytön kohdalla jäsenvaltioiden olisi 

otettava käyttöön takeita, jotta voidaan 

suojata luonnon monimuotoisuus ja estää 

ekosysteemien köyhtyminen tai 

häviäminen sekä mahdollinen 

suuntautuminen muihin kuin olemassa 

oleviin käyttötapoihin, millä olisi 

kielteinen välitön tai välillinen vaikutus 

luonnon monimuotoisuuteen, maaperään 

tai yleiseen kasvihuonekaasutaseeseen. 

 

Tarkistus  5 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 17 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(17) Tukijärjestelmien avaaminen 

rajatylittävälle osallistumiselle rajoittaa 

sisäisiin energiamarkkinoihin kohdistuvia 

negatiivisia vaikutuksia ja voi tietyin 

edellytyksin auttaa jäsenvaltioita 

saavuttamaan unionin tavoitteen 

kustannustehokkaammin. Koska 

rajatylittävä osallistuminen liittyy 

olennaisesti unionin uusiutuvaa energiaa 

koskevan politiikan kehittymiseen, sitovat 

kansalliset tavoitteet korvataan unionin 

tason sitovalla tavoitteella. Sen vuoksi on 

asianmukaista vaatia, että jäsenvaltiot 

avaavat asteittain ja osittain tuen toisissa 

jäsenvaltioissa sijaitseville hankkeille, 

määrittelevät useita tapoja tällaisen 

asteittaisen avaamisen toteuttamiseksi ja 

varmistavat samalla Euroopan unionin 

toiminnasta tehdyn sopimuksen määräysten 

noudattamisen, 30, 34 ja 110 artikla 

mukaan lukien. 

(17) Tukijärjestelmien avaaminen 

rajatylittävälle osallistumiselle rajoittaa 

sisäisiin energiamarkkinoihin kohdistuvia 

negatiivisia vaikutuksia ja voi tietyin 

edellytyksin auttaa jäsenvaltioita 

saavuttamaan unionin tavoitteen 

kustannustehokkaammin. Koska 

rajatylittävä osallistuminen liittyy 

olennaisesti unionin uusiutuvaa energiaa 

koskevan politiikan kehittymiseen, sitovia 

kansallisia tavoitteita täydennetään 
unionin tason sitovalla tavoitteella. Sen 

vuoksi on asianmukaista vaatia, että 

jäsenvaltiot avaavat asteittain ja osittain 

tuen toisissa jäsenvaltioissa sijaitseville 

hankkeille, määrittelevät useita tapoja 

tällaisen asteittaisen avaamisen 

toteuttamiseksi ja varmistavat samalla 

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 

sopimuksen määräysten noudattamisen, 30, 

34 ja 110 artikla mukaan lukien. 

Perustelu 

Pariisin sopimuksessa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että niin unioni kuin 

jäsenvaltiot lisäävät uusiutuvien energialähteiden osuutta. Unionin tavoitteen kanssa 
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yhdenmukaiset jäsenvaltioiden tavoitteet auttavat varmistamaan, että unionin tavoite 

saavutetaan kokonaisuudessaan. 

 

Tarkistus  6 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 25 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(25) Sen varmistamiseksi, että liitteessä 

IX otetaan huomioon Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivissä 

2008/98/EY25 vahvistetun jätehierarkian 

periaatteet, unionin kestävyyskriteerit ja 

tarve varmistaa, ettei kyseinen liite 

jätteiden ja tähteiden käyttöä edistäessään 

lisää maantarvetta, komission olisi liitettä 

säännöllisesti arvioidessaan harkittava 

sellaisten uusien raaka-aineiden 

sisällyttämistä, jotka eivät vääristä 

merkittävästi (sivu)tuotteiden, jätteiden tai 

tähteiden markkinoita. 

(25) Sen varmistamiseksi, että liitteessä 

IX otetaan huomioon Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivissä 

2008/98/EY25 vahvistetun jätehierarkian 

periaatteet, unionin kestävyyskriteerit, 

porrastetun käytön periaate ja tarve 

varmistaa, ettei kyseinen liite jätteiden ja 

tähteiden käyttöä edistäessään lisää 

maantarvetta, komission olisi liitettä 

säännöllisesti arvioidessaan harkittava 

sellaisten uusien raaka-aineiden 

sisällyttämistä, jotka elinkaariarvioinnin 

perusteella vähentävät merkittävästi 

kasvihuonekaasupäästöjä, ottaen 

huomioon mahdollisiin syrjäyttämisiin 

liittyvät epäsuorat päästöt, ja jotka eivät 

vääristä merkittävästi (sivu)tuotteiden, 

jätteiden tai tähteiden markkinoita. 

__________________ __________________ 

25 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2008/98/EY, annettu 19 päivänä 

marraskuuta 2008 , jätteistä ja tiettyjen 

direktiivien kumoamisesta (EUVL L 312, 

22.11.2008, s. 3). 

25 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2008/98/EY, annettu 19 päivänä 

marraskuuta 2008 , jätteistä ja tiettyjen 

direktiivien kumoamisesta (EUVL L 312, 

22.11.2008, s. 3). 

Perustelu 

Vain harvat käytettävissä olevat raaka-aineet ovat todellisuudessa päästöjä 

aiheuttamattomia. Jos raaka-aineita käytetään tavanomaisista käyttötarkoituksista 

poikkeavasti biopolttoaineiden tuotantoon, vaikutukset kohdistuvat muihin käyttäjiin. 

Tarvitaan syrjäyttämistä koskeva analyysi, jossa kartoitetaan, mitä materiaaleja käytettäisiin 

raaka-aineen korvaamiseen ja mitkä ovat siihen liittyvät päästöt, jotta voidaan ymmärtää 

ilmastovaikutusta, joka aiheutuu, kun kyseistä materiaalia käytetään vaihtoehtoisen 

polttoaineen asemasta. Unionin kiertotalousstrategian ja metsästrategian mukaisesti 

biomassan porrastetun käytön periaate olisi otettava huomioon. 
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Tarkistus  7 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 50 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (50 a) Tällä direktiivillä luodaan unionin 

kehys uusiutuvista energialähteistä 

peräisin olevan energian edistämiselle, ja 

se lisää osaltaan mahdollista myönteistä 

vaikutusta, joka unionilla ja 

jäsenvaltioilla voi olla uusiutuvan 

energiasektorin kehittämisen 

tehostamiseen kolmansissa maissa. 

Unionin ja jäsenvaltioiden olisi 

edistettävä uusiutuvan energiantuotannon 

tutkimusta ja kehittämistä ja siihen 

tehtäviä investointeja kehitysmaissa ja 

muissa kumppanimaissa, jolloin samalla 

lujitetaan niiden ekologista ja 

taloudellista kestävyyttä ja uusiutuvan 

energian vientikapasiteettia. Lisäksi 

uusiutuvan energian tuonti 

kumppanimaista voi auttaa unionia ja 

jäsenvaltioita saavuttamaan 

kunnianhimoiset tavoitteensa 

hiilipäästöjen vähentämiseksi. 

 

 

Tarkistus  8 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 62 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(62) Heinäkuussa 2016 esitetyssä 

vähäpäästöistä liikkuvuutta koskevassa 

eurooppalaisessa strategiassa todetaan, että 

ravintokasveista tuotetuilla 

biopolttoaineilla voidaan vähentää 

liikenteen hiilipäästöjä vain rajallisesti, 

minkä vuoksi niiden käytöstä olisi 

vähitellen luovuttava ja ne olisi korvattava 

kehittyneillä biopolttoaineilla. Jotta 

voidaan valmistautua kehittyneisiin 

biopolttoaineisiin siirtymiseen ja 

(62) Kun aiemmin elintarvike- ja 

rehutuotantoon käytetty laidunmaa tai 

maatalousmaa muutetaan 

biopolttoaineiden tuotantoon, 

polttoaineisiin liittymätön kysyntä on 

edelleen tyydytettävä joko tehostamalla 

nykyistä tuotantoa tai ottamalla muuta 

kuin maatalousmaata tuotantokäyttöön 

jossain toisaalla. Muun kuin 

maatalousmaan käyttäminen 

maatalouteen merkitsee epäsuoraa 
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minimoida epäsuoraan maankäytön 

muutokseen liittyvät kokonaisvaikutukset, 

on asianmukaista rajoittaa ravinto- ja 

rehukasveista tuotettujen niiden 

biopolttoaineiden ja bionesteiden määrää, 

jotka voidaan ottaa huomioon tässä 

direktiivissä 2009/28/EY asetettujen 

tavoitteiden saavuttamisessa. 

maankäytön muutosta, ja se voi aiheuttaa 

merkittäviä kasvihuonekaasupäästöjä, 

kun on kyse maasta, johon on sitoutunut 

paljon hiiltä. Heinäkuussa 2016 esitetyssä 

vähäpäästöistä liikkuvuutta koskevassa 

eurooppalaisessa strategiassa todetaan, että 

ravintokasveista tuotetuilla 

biopolttoaineilla voidaan vähentää 

liikenteen hiilipäästöjä vain rajallisesti, 

minkä vuoksi niiden käytöstä olisi 

vähitellen luovuttava ja ne olisi korvattava 

kehittyneillä biopolttoaineilla. Jotta 

voidaan valmistautua kehittyneisiin 

biopolttoaineisiin siirtymiseen ja 

minimoida epäsuoraan maankäytön 

muutokseen liittyvät kokonaisvaikutukset, 

on asianmukaista rajoittaa ravinto- ja 

rehukasveista tuotettujen niiden 

biopolttoaineiden ja bionesteiden määrää, 

jotka voidaan ottaa huomioon tässä 

direktiivissä 2009/28/EY asetettujen 

tavoitteiden saavuttamisessa, ja 

sisällytettävä kasvihuonekaasupäästöjen 

laskentaan arvio epäsuorista maankäytön 

muutoksista. 

Perustelu 

Epäsuorien maankäytön muutosten ilmiö olisi otettava selvästi huomioon direktiivin 

säännöksissä. 

 

Tarkistus  9 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 64 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(64) Kehittyneet biopolttoaineet, 

liitteessä IX luetelluista raaka-aineista 

tuotettu biokaasu, muuta kuin biologista 

alkuperää olevat uusiutuvat nestemäiset ja 

kaasumaiset liikenteen polttoaineet sekä 

uusiutuvista energialähteistä tuotettu sähkö 

liikenteessä voivat edistää 

vähähiilidisyyden toteuttamista, koska ne 

vauhdittavat unionin liikennealan 

irtautumista hiilestä kustannustehokkaalla 

(64) Kehittyneet biopolttoaineet, 

liitteessä IX luetelluista raaka-aineista 

tuotettu biokaasu, muuta kuin biologista 

alkuperää olevat uusiutuvat nestemäiset ja 

kaasumaiset liikenteen polttoaineet sekä 

uusiutuvista energialähteistä tuotettu sähkö 

liikenteessä voivat edistää 

vähähiilidisyyden toteuttamista, koska ne 

vauhdittavat unionin liikennealan 

irtautumista hiilestä kustannustehokkaalla 
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tavalla, parantavat muun muassa 

liikennealan energialähteiden 

monipuolistumista, edistävät innovaatioita, 

kasvua ja työpaikkojen luomista unionin 

taloudessa sekä vähentävät riippuvuutta 

energiantuonnista. Polttoaineiden 

toimittajia koskevan 

sisällyttämisvelvoitteen pitäisi edistää 

kehittyneiden polttoaineiden – bionesteet 

mukaan lukien – jatkuvaa kehittämistä, ja 

on tärkeää varmistaa, että 

sisällyttämisvelvoitteella myös 

kannustetaan parantamaan velvoitteen 

täyttämiseksi toimitettavien polttoaineiden 

kasvihuonekaasuarvoja. Komission olisi 

arvioitava kyseisten polttoaineiden 

kasvihuonekaasuarvot, tekninen innovointi 

ja kestävyys. 

tavalla, parantavat muun muassa 

liikennealan energialähteiden 

monipuolistumista, edistävät innovaatioita, 

kasvua ja työpaikkojen luomista unionin 

taloudessa sekä vähentävät riippuvuutta 

energiantuonnista. Muihin raaka-aineisiin 

kuin elintarvikkeisiin voi kuitenkin liittyä 

maankäytön muutoksesta aiheutuvia tai 

muita epäsuoria päästöjä. Joidenkin 

raaka-aineiden nykyisen käytön 

syrjäyttämiseen liittyvien epäsuorien 

päästöjen huomioon ottamiseksi 

kasvihuonekaasupäästöjen laskentaan 

olisi sisällytettävä arvioita. On 

mahdollista, että nämä arviot muuttuvat, 

kun saadaan lisätietoja tai kun näitä 

materiaaleja koskevat markkinat 

muuttuvat ajan myötä. Sen vuoksi niitä 

olisi tarkasteltava säännöllisesti 

uudelleen. Polttoaineiden toimittajia 

koskevan sisällyttämisvelvoitteen pitäisi 

edistää kehittyneiden polttoaineiden – 

bionesteet mukaan lukien – jatkuvaa 

kehittämistä, ja on tärkeää varmistaa, että 

sisällyttämisvelvoitteella myös 

kannustetaan parantamaan velvoitteen 

täyttämiseksi toimitettavien polttoaineiden 

kasvihuonekaasuarvoja. Komission olisi 

arvioitava kyseisten polttoaineiden 

kasvihuonekaasuarvot, tekninen innovointi 

ja kestävyys. 

Perustelu 

Tarvitaan syrjäyttämistä koskeva analyysi, jossa kartoitetaan mitä materiaaleja käytettäisiin 

raaka-aineen korvaamiseen ja mitkä ovat siihen liittyvät päästöt, jotta voidaan ymmärtää 

ilmastovaikutusta, joka aiheutuu, kun kyseistä materiaalia käytetään vaihtoehtoisen 

polttoaineen asemasta. 

 

Tarkistus  10 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 69 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (69 a) Biopolttoaineiden tuotanto ja siten 

niitä koskevat tavoitteet ja aikataulut eivät 
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saisi aiheuttaa muutoksia maankäyttöön 

eivätkä vaikuttaa millään tavoin 

elintarvikeketjuun. 

 

Tarkistus  11 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 69 b kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (69 b) Unionin biopolttoainepolitiikalla 

voisi olla haittavaikutuksia ympäristön 

lisäksi myös paikallisyhteisöjen elämään, 

maaoikeuksiin ja elintarviketurvaan, ellei 

huolehdita kestävyydestä ja 

ihmisoikeuksista. 

 

 

 

Tarkistus  12 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 73 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(73) Biopolttoaineiden, bionesteiden ja 

biomassapolttoaineiden tuotantoon 

tarkoitettuja maatalousperäisiä raaka-

aineita ei pitäisi tuottaa turvemaalla, koska 

raaka-aineiden viljeleminen turvemaalla 

pienentää huomattavasti hiilivarantoja, jos 

maata on aiemmin kuivattu tätä tarkoitusta 

varten, ja sen tarkistaminen, ettei maata ole 

kuivattu, on vaikeaa. 

(73) Biopolttoaineiden, bionesteiden ja 

biomassapolttoaineiden tuotantoon 

tarkoitettuja maatalousperäisiä raaka-

aineita ei pitäisi tuottaa turvemaalla tai 

kosteikoissa, koska raaka-aineiden 

viljeleminen turvemaalla tai kosteikoissa 

pienentää huomattavasti hiilivarantoja, jos 

maata on aiemmin kuivattu tätä tarkoitusta 

varten, ja sen tarkistaminen, ettei maata ole 

kuivattu, on vaikeaa. 

Perustelu 

Turvesuot ja kosteikot ovat suojeluarvoltaan merkittäviä elinympäristöjä, joilla sijaitsee 

joitakin EU:n ja maailman kaikkein tärkeimpiä hiilivarastoja. Jos niiden tila kuitenkin 

heikkenee, niiden kasvihuonekaasupäästöt ovat valtavat. 
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Tarkistus  13 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 73 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (73 a) Biopolttoaineiden, bionesteiden ja 

biomassapolttoaineiden tuotantoon 

tarkoitettuja maa- ja metsätalousperäisiä 

raaka-aineita olisi tuotettava ja korjattava 

sellaisten käytäntöjen avulla, jotka 

soveltuvat yhteen maan laadun ja 

maaperän orgaanisen hiilen suojelun 

kanssa. 

Perustelu 

Unionin maatalouspolitiikan olisi oltava yhdenmukaista niihin lupauksiin nähden, joita 

unioni on tehnyt ilmastonmuutoksen ja köyhyyden kitkemisen yhteydessä. Ilmastonmuutos 

voimistaa koko maapallon maatalouden jo pitkään kohtaamia ympäristöhaasteita. On entistä 

tärkeämpää, että maanviljelijät osallistuvat ilmastonmuutoksen lievittämiseen soveltamalla 

kestäviä viljelykäytänteitä.  

 

Tarkistus  14 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 95 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (95 a) Unionin ja jäsenvaltioiden 

biopolttoainepolitiikan olisi oltava 

yhdenmukaista YK:n kestävän kehityksen 

tavoitteiden sekä Lissabonin sopimukseen 

kirjatun, kehitykseen vaikuttavien 

politiikkojen johdonmukaisuuden 

periaatteen kanssa. Unionin ja 

jäsenvaltioiden olisi erityisesti 

varmistettava, että niiden 

biopolttoainepolitiikka ei vaikuta 

kielteisesti kehitysmaihin ja että 

paikallisten asukkaiden maaoikeuksia 

kunnioitetaan, kuten edellytetään 

itsenäisten maiden alkuperäis- ja 

heimokansoja koskevassa ILO:n 

yleissopimuksessa nro 169, 

maanomistuksen, kalastuksen ja metsien 
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vastuullista hallintaa koskevissa YK:n 

vapaaehtoisissa suuntaviivoissa 

kansallisen ruokaturvan yhteydessä, 

vastuullista investointia maatalouteen ja 

elintarvikejärjestelmiin koskevissa 

periaatteissa ja FAO:n ja OECD:n 

maatalousalan toimitusketjujen 

vastuullisuutta koskevissa ohjeissa. 

Perustelu 

Pariisin sopimuksessa osapuolet velvoitetaan ilmastonmuutostoimien yhteydessä 

noudattamaan kansainvälisiä ihmisoikeusvelvoitteita ja kunnioittamaan alkuperäiskansojen 

oikeuksia. Siinä määrätään myös, että ilmastotoimet on toteutettava tasapuolisuuden 

pohjalta, kestävää kehitystä noudattaen ja köyhyyden poistamiseksi ponnistellen. Koska 

unionin biopolttoainetta koskeva politiikka voi aiheuttaa maata koskevia paineita ulkomailla, 

on tärkeää varmistaa, ettei kyseisellä politiikalla puututa paikallisten asukkaiden 

maaoikeuksiin. 

 

Tarkistus  15 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 99 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(99) Tämän direktiivin säännösten 

muiden kuin keskeisten osien 

muuttamiseksi tai täydentämiseksi 

komissiolle olisi Euroopan unionin 

toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 

artiklan mukaisesti siirrettävä valta antaa 

säädöksiä seuraavilta osin: luettelo raaka-

aineista sellaisten kehittyneiden 

biopolttoaineiden tuotantoon, joiden osuus 

polttoaineiden toimittajia koskevasta 

velvoitteesta liikenteen osalta on 

rajallinen; liikenteen polttoaineiden 

energiasisällön mukauttaminen tieteen ja 

tekniikan kehitykseen; menetelmät 

sellaisen biopolttoaineen osuuden 

määrittelemiseksi, joka saadaan fossiilisten 

polttoaineiden kanssa yhteisessä 

prosessissa käsiteltävästä biomassasta; 

alkuperätakuiden vastavuoroista 

tunnustamista koskevien sopimusten 

täytäntöönpano; sääntöjen vahvistaminen 

alkuperätakuujärjestelmän toiminnan 

(99) Tämän direktiivin säännösten 

muiden kuin keskeisten osien 

muuttamiseksi tai täydentämiseksi 

komissiolle olisi Euroopan unionin 

toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 

artiklan mukaisesti siirrettävä valta antaa 

säädöksiä seuraavilta osin: luettelo raaka-

aineista sellaisten kehittyneiden 

biopolttoaineiden tuotantoon, niihin 

liittyvät arvioidut välilliset päästöt 

mukaan luettuina; liikenteen 

polttoaineiden energiasisällön 

mukauttaminen tieteen ja tekniikan 

kehitykseen; menetelmät sellaisen 

biopolttoaineen osuuden määrittelemiseksi, 

joka saadaan fossiilisten polttoaineiden 

kanssa yhteisessä prosessissa käsiteltävästä 

biomassasta; alkuperätakuiden 

vastavuoroista tunnustamista koskevien 

sopimusten täytäntöönpano; sääntöjen 

vahvistaminen alkuperätakuujärjestelmän 

toiminnan seuraamiseksi sekä säännöt 
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seuraamiseksi sekä säännöt 

biopolttoaineiden, bionesteiden ja niiden 

fossiilisten vertailukohtien 

kasvihuonekaasuvaikutuksen laskemisesta. 

On erityisen tärkeää, että komissio asiaa 

valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 

kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että 

kyseiset kuulemiset toteutetaan niiden 

periaatteiden mukaan, jotka on vahvistettu 

13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä 

parempaa lainsäädäntöä koskevassa 

toimielinten sopimuksessa. Jotta voitaisiin 

erityisesti varmistaa tasavertainen 

osallistuminen delegoitujen säädösten 

valmisteluun, Euroopan parlamentille ja 

neuvostolle olisi toimitettava kaikki 

asiakirjat samaan aikaan kuin 

jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asiantuntijoilla olisi oltava 

järjestelmällisesti oikeus osallistua 

komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, 

joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä. 

biopolttoaineiden, bionesteiden ja niiden 

fossiilisten vertailukohtien 

kasvihuonekaasuvaikutuksen laskemisesta. 

On erityisen tärkeää, että komissio asiaa 

valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 

kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että 

kyseiset kuulemiset toteutetaan niiden 

periaatteiden mukaan, jotka on vahvistettu 

13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä 

parempaa lainsäädäntöä koskevassa 

toimielinten sopimuksessa. Jotta voitaisiin 

erityisesti varmistaa tasavertainen 

osallistuminen delegoitujen säädösten 

valmisteluun, Euroopan parlamentille ja 

neuvostolle olisi toimitettava kaikki 

asiakirjat samaan aikaan kuin 

jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asiantuntijoilla olisi oltava 

järjestelmällisesti oikeus osallistua 

komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, 

joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä. 

Perustelu 

Tehdään selväksi, että eri raaka-aineita harkittaessa otetaan aina huomioon välilliset päästöt. 

 

 

Tarkistus  16 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 101 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (101 a) Maailmassa on 1,4 miljardia 

ihmistä vailla sähköä. Noin kolme 

miljardia ihmistä käyttää ruuanlaitossa 

perinteisiä polttoaineita, kuten hiiltä ja 

puuta, ja ilmanvaihto näissä kodeissa on 

usein huono. Lähes kaksi miljoonaa 

ihmistä kuolee vuosittain näiden 

polttoaineiden käytöstä johtuvaan 

keuhkokuumeeseen ja 

keuhkoahtaumatautiin. 
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Tarkistus  17 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 101 b kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (101 b) Monet kehitysmaat ovat ottaneet 

käyttöön uusiutuvaa energiaa koskevia 

toimintalinjoja kansallisella tasolla, sillä 

ne pyrkivät tuottamaan energiaa 

uusiutuvista energialähteistä kasvavaan 

energiankysyntään vastatakseen. Yli 173 

maata, 117 kehitysmaata ja nopeasti 

kehittyvän talouden maata mukaan 

luettuina, oli asettanut uusiutuvaa 

energiaa koskevat tavoitteet vuoden 2015 

loppuun mennessä. 

 

Tarkistus  18 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 101 c kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (101 c) Energiankäyttö kehitysmaissa 

liittyy tiiviisti moniin sosiaalisiin 

seikkoihin: köyhyyden vähentäminen, 

koulutus, terveys, väestönkasvu, työllisyys, 

yrittäjyys, viestintä, kaupungistuminen ja 

naisten puutteelliset mahdollisuudet. 

Uusiutuvat energialähteet voivat 

merkittävällä tavalla mahdollistaa 

kehitys- ja ympäristöhaasteiden 

ratkaisemisen yhdessä. Viime vuosina on 

tapahtunut huomattavaa edistystä 

vaihtoehtoisten energiatekniikoiden 

kehityksessä sekä suorituskykyä että 

kustannusten alenemista ajatellen. 

Lisäksi monet kehitysmaat ovat erityisen 

hyvässä asemassa, kun kyse on uuden 

sukupolven energiateknologian 

kehittämisestä. Kehitys- ja 

ympäristöhyötyjen lisäksi uusiutuva 

energia voi lisätä turvallisuutta ja 

taloudellista vakautta. Uusiutuvien 

energialähteiden käytön lisääminen 
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vähentäisi riippuvuutta kalliista 

fossiilisten polttoaineiden tuonnista ja 

auttaisi monia maita parantamaan 

maksutasettaan. 

 

Tarkistus  19 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Tällä direktiivillä luodaan yhteiset puitteet 

uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 

energian edistämiselle. Siinä asetetaan 

sitova unionin tavoite, joka koskee 

uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 

energian kokonaisosuutta energian 

kokonaisloppukulutuksesta vuonna 2030. 

Direktiivi sisältää myös 

säännöt uusiutuvista lähteistä tuotetulle 

sähkölle myönnettävästä taloudellisesta 

tuesta, itse tuotetun uusiutuvan energian 

kulutuksesta, uusiutuvan energian käytöstä 

lämmityksen, jäähdytyksen ja liikenteen 

aloilla, jäsenvaltioiden välisistä sekä 

jäsenvaltioiden ja kolmansien 

maiden välisestä alueellisesta yhteistyöstä, 

alkuperätakuista, hallinnollisista 

menettelyistä sekä tiedottamisesta ja 

koulutuksesta . Lisäksi siinä vahvistetaan 

kestävyyskriteerit ja 

kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiä 

koskevat kriteerit biopolttoaineille, 

bionesteille ja biomassapolttoaineille. 

Tällä direktiivillä luodaan yhteiset puitteet 

uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 

energian edistämiselle. Siinä asetetaan 

pakolliset unionin ja kansalliset tavoitteet, 

jotka koskevat uusiutuvista lähteistä 

peräisin olevan energian kokonaisosuutta 

energian 

kokonaisloppukulutuksesta vuonna 2030. 

Direktiivi sisältää myös 

säännöt uusiutuvista lähteistä tuotetulle 

sähkölle myönnettävästä taloudellisesta 

tuesta, itse tuotetun uusiutuvan energian 

kulutuksesta, uusiutuvan energian käytöstä 

lämmityksen, jäähdytyksen ja liikenteen 

aloilla, jäsenvaltioiden välisistä sekä 

jäsenvaltioiden ja kolmansien 

maiden välisestä alueellisesta yhteistyöstä, 

alkuperätakuista, hallinnollisista 

menettelyistä sekä tiedottamisesta ja 

koulutuksesta. Lisäksi siinä vahvistetaan 

kestävyyskriteerit ja 

kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiä 

koskevat kriteerit biopolttoaineille, 

bionesteille ja biomassapolttoaineille. 

Perustelu 

Pariisin sopimuksessa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että niin unioni kuin 

jäsenvaltiot lisäävät uusiutuvien energialähteiden osuutta. Unionin tavoitteen kanssa 

yhdenmukaiset jäsenvaltioiden tavoitteet auttavat varmistamaan, että unionin tavoite 

saavutetaan kokonaisuudessaan. 
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Tarkistus  20 

Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla – 2 kohta – n a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 n a) ’energiakasveilla’ tarkoitetaan 

kasveja, joita kasvatetaan 

maatalousmaalla pääviljelykasvina 

ensisijaisesti energiakäyttöön, lukuun 

ottamatta jätteitä ja tähteitä; 

Perustelu 

Määritelmän selkeyttäminen. 

 

Tarkistus  21 

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

Unionin sitova yleistavoite vuodelle 2030 Unionin ja kansalliset sitovat 

yleistavoitteet vuodelle 2030 

Perustelu 

Tarpeen, jotta teksti on yhdenmukainen 1 artiklan kanssa. 

 

Tarkistus  22 

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – 3 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 a. Jäsenvaltioiden on 3 kohdassa 

tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamiseksi 

varmistettava, että niiden kansalliset 

tavoitteet suunnitellaan vastaamaan 

direktiivissä 2008/98/EY vahvistettua 

jätehierarkiaa, etenkin kun on kyse maa- 

ja metsätalouspohjaisen biomassan 

käyttämisestä energiatarkoituksiin, ja että 

ne ovat kiertotalouden ja porrastetun 

käytön periaatteiden mukaisia. Siksi 
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jäsenvaltioiden on tarkasteltava 

kansallisia tavoitteitaan säännöllisesti 

uudelleen, jotta voidaan varmistaa, että ne 

ovat kyseisten periaatteiden mukaisia. 

Perustelu 

Unionin ja jäsenvaltioiden on pantava Agenda 2030 täytäntöön kaikilla sisä- ja ulkopolitiikan 

aloilla ottamalla huomioon kestävän kehityksen eri tavoitteiden väliset kytkökset sekä 

sisäpoliittisten toimiensa laajemmat vaikutukset kansainvälisellä ja globaalilla tasolla. 

Kiertotalouden ja porrastetun käytön periaatteita olisi vastaavasti sovellettava tarvittaessa, 

myös tämän direktiivin yhteydessä, jotta ne voivat toimia mallina kolmansille maille. 

 

Tarkistus  23 

Ehdotus direktiiviksi 

11 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 c a) sähkö on tuotettu kansainvälisen 

oikeuden, myös ihmisoikeuksia koskevan 

kansainvälisen oikeuden, mukaisesti. 

Perustelu 

Direktiivin säännökset eivät saisi johtaa siihen, että palkitaan tahattomasti sähköntuotantoa 

olosuhteissa, jotka ovat kansainvälisen oikeuden vastaisia. 

 

Tarkistus  24 

Ehdotus direktiiviksi 

11 artikla – 3 kohta – e alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

e) sovellus koskee 2 kohdan b ja c 

alakohdan vaatimukset täyttävää 

yhteishanketta, joka käyttää 

rajayhdysjohtoa sen toimintakuntoon 

saattamisesta lähtien, ja sähkön määrää, 

joka ei ole sitä sähkön määrää suurempi, 

joka viedään unioniin rajayhdysjohdon 

toimintakuntoon saattamisen jälkeen. 

e) sovellus koskee 2 kohdan b, c ja c a 

alakohdan vaatimukset täyttävää 

yhteishanketta, joka käyttää 

rajayhdysjohtoa sen toimintakuntoon 

saattamisesta lähtien, ja sähkön määrää, 

joka ei ole sitä sähkön määrää suurempi, 

joka viedään unioniin rajayhdysjohdon 

toimintakuntoon saattamisen jälkeen. 
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Perustelu 

Tarpeen, jotta teksti on johdonmukaista edeltävän, tarkistuksella 25 lisätyn c a alakohdan 

kanssa. 

 

Tarkistus  25 

Ehdotus direktiiviksi 

11 artikla – 5 kohta – d alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

d) oltava sen kolmannen maan, jonka 

alueella laitos on määrä ottaa käyttöön, 

kirjallinen tunnustus b ja c alakohdan 

osalta, sekä laitoksen tuottaman energian 

osuus tai määrä, jonka kyseinen kolmas 

maa aikoo käyttää kotimaiseen 

kulutukseen. 

d) oltava sen kolmannen maan, jonka 

alueella laitos on määrä ottaa käyttöön, 

kirjallinen tunnustus 2 kohdan b, c ja c a 

alakohdan osalta, sekä laitoksen tuottaman 

energian osuus tai määrä, jonka kyseinen 

kolmas maa aikoo käyttää kotimaiseen 

kulutukseen. 

Perustelu 

Tarpeen, jotta teksti on johdonmukaista edeltävän, tarkistuksella 25 lisätyn 2 kohdan c a 

alakohdan kanssa. 

 

Tarkistus  26 

Ehdotus direktiiviksi 

19 artikla – 11 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

11. Jäsenvaltiot eivät saa tunnustaa 

kolmannen maan myöntämiä 

alkuperätakuita paitsi silloin, kun komissio 

on allekirjoittanut asianomaisen kolmannen 

maan kanssa sopimuksen unionissa 

myönnettyjen alkuperätakuiden 

vastavuoroisesta tunnustamisesta ja 

asianomaisessa maassa perustetuista 

yhteensopivista 

alkuperätakuujärjestelmistä, jos energiaa 

tuodaan tai viedään suoraan. Siirretään 

komissiolle valta antaa delegoituja 

säädöksiä 32 artiklan mukaisesti näiden 

sopimusten panemiseksi täytäntöön. 

11. Jäsenvaltiot eivät saa tunnustaa 

kolmannen maan myöntämiä 

alkuperätakuita paitsi silloin, kun komissio 

on allekirjoittanut asianomaisen kolmannen 

maan kanssa sopimuksen unionissa 

myönnettyjen alkuperätakuiden 

vastavuoroisesta tunnustamisesta ja 

asianomaisessa maassa perustetuista 

yhteensopivista 

alkuperätakuujärjestelmistä, jos energiaa 

tuodaan tai viedään suoraan. Siirretään 

komissiolle valta antaa delegoituja 

säädöksiä 32 artiklan mukaisesti näiden 

sopimusten panemiseksi täytäntöön. 

Kyseisten sopimusten on oltava 

kansainvälisen oikeuden, myös 
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ihmisoikeuksia koskevan kansainvälisen 

oikeuden, sekä kaikkien asiaa koskevien 

komission päätösten ja Euroopan unionin 

tuomioistuimen oikeuskäytännön 

mukaisia. 

Perustelu 

Uusiutuvien energialähteiden käyttöön perustuvan tuontisähkön mukaan ottamisen 

uusiutuvan energian osuutta koskeviin laskelmiin olisi oltava kansainvälisen oikeuden ja 

unionin oikeuden mukaista. Asia ei saisi johtaa ihmisoikeuksien heikkenemiseen eikä siihen 

saa liittyä vilpillistä kilpailua. 

 

Tarkistus  27 

Ehdotus direktiiviksi 

25 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – b alakohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) laskettaessa osoittajaa otetaan 

huomion liitteessä IX mainituista raaka-

aineista tuotettujen kehittyneiden 

biopolttoaineiden ja muiden 

biopolttoaineiden ja biokaasun, muuta kuin 

biologista alkuperää olevien uusiutuvien 

nestemäisten ja kaasumaisten liikenteen 

polttoaineiden, kaikille liikenteen aloille 

toimitettujen jäteperäisten fossiilisten 

polttoaineiden sekä maantieajoneuvoille 
toimitetun uusiutuvista energialähteistä 

tuotetun sähkön energiasisältö. 

b) laskettaessa osoittajaa otetaan 

huomion liitteessä IX mainituista raaka-

aineista tuotettujen kehittyneiden 

biopolttoaineiden ja muiden 

biopolttoaineiden ja biokaasun, muuta kuin 

biologista alkuperää olevien uusiutuvien 

nestemäisten ja kaasumaisten liikenteen 

polttoaineiden sekä kaikille liikenteen 

aloille toimitetun uusiutuvista 

energialähteistä tuotetun sähkön 

energiasisältö. 

Perustelu 

Agenda 2030 ja siihen sisältyvät kestävän kehityksen 17 tavoitetta ovat yleismaailmallisia. Ne 

koskevat kaikkia maita, niin kehitysmaita kuin kehittyneempiäkin, kansallisen omistajuuden ja 

jaetun vastuun pohjalta. Uusiutuvaa energiaa koskevaan direktiiviin ei sovi sisällyttää 

fossiilisia polttoaineita, ei edes jäteperäisiä fossiilisia polttoaineita, koskevia tehtäviä, 

etenkään kun otetaan huomioon, että unionin energiapolitiikkaa saatetaan käyttää mallina 

kansainvälisissä neuvotteluissa. 

 

Tarkistus  28 

Ehdotus direktiiviksi 

25 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – c a alakohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 ca) Laskettaessa sekä osoittajaa että 

nimittäjää otetaan huomioon ainoastaan 

unionissa saaduista tai tuotetuista raaka-

aineista tuotetut biopolttoaineet ja 

bionesteet. 

Perustelu 

Kestävän kehityksen vuoksi sekä maankäytön muutoksen ja epäsuoran maankäytön 

muutoksen vaikutusten huomioon ottamiseksi kestäviksi olisi katsottava ainoastaan ne 

biopolttoaineet/bionesteet, jotka tuotetaan unionista peräisin olevista raaka-aineista (myös 

jätteistä). 

 

 

 

Tarkistus  29 

Ehdotus direktiiviksi 

26 artikla – 5 kohta – a alakohta – valakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

v) korjaaminen ei ylitä metsän pitkän 

aikavälin tuotantokapasiteettia; 

v) korjaaminen ylläpitää tai parantaa 

metsän pitkän aikavälin 

tuotantokapasiteettia. 

 

Tarkistus  30 

Ehdotus direktiiviksi 

26 artikla – 5 kohta – b alakohta – i alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

i) metsäbiomassa on korjattu laillisen 

luvan mukaisesti; 

i) metsäbiomassa on korjattu 

laillisesti; 

 

Tarkistus  31 

Ehdotus direktiiviksi 

26 artikla – 5 kohta – b alakohta – v alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

v) korjaaminen ei ylitä metsän pitkän v) korjaaminen ylläpitää tai parantaa 
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aikavälin tuotantokapasiteettia. metsän pitkän aikavälin 

tuotantokapasiteettia. 

 

Tarkistus  32 

Ehdotus direktiiviksi 

26 artikla – 6 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 6 a. Maa- ja metsätalousbiomassasta 

tuotettujen biopolttoaineiden, 

bionesteiden ja biomassapolttoaineiden, 

jotka otetaan huomioon 1 kohdan 

ensimmäisen alakohdan a, b ja c 

alakohtaa sovellettaessa, on täytettävä 

seuraavat vaatimukset: 

 a) raaka-aine on saatu mailta tai 

metsistä, joiden kohdalla on huolehdittu, 

että maan ja metsän käyttöä koskevia 

kolmansien osapuolten oikeuksia ja 

maankäyttö- ja maanhankintaoikeuksia 

on kunnioitettu hankkimalla kyseisiltä 

kolmansilta osapuolilta etukäteen 

vapaaehtoinen ja tietoon perustuva 

suostumus niitä edustavien instituutioiden 

ja organisaatioiden myötävaikutuksella; 

 b) kolmansien osapuolten 

ihmisoikeuksia ja työntekijöiden 

oikeuksia kunnioitetaan; ja 

 c) kolmansien osapuolten 

ravinnonsaanti ja rehujen saatavuus eivät 

vaarannu. 

 Paikallisten asukkaiden maaoikeuksia 

olisi sen vuoksi kunnioitettava kaikin 

puolin ensisijaisena asiana koskevan 

ILO:n yleissopimuksen nro 169, 

maanomistuksen, kalastuksen ja metsien 

vastuullista hallintaa kansallisen 

ruokaturvan yhteydessä koskevien YK:n 

vapaaehtoisten suuntaviivojen, 

vastuullista investointia maatalouteen ja 

elintarvikejärjestelmiin koskevien 

periaatteiden sekä FAO:n ja OECD:n 

maatalousalan toimitusketjujen 

vastuullisuutta koskevien ohjeiden 
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mukaisesti. 

 Tässä kohdassa ilmaisulla ”kolmannet 

osapuolet” tarkoitetaan paikallis- ja 

alkuperäisyhteisöjä tai muita raaka-

aineiden tuotantoon tai korjuuseen 

osallistuvia henkilöitä tai henkilöitä, 

joihin raaka-aineiden tuotanto tai 

hyödyntäminen vaikuttaa. 

Perustelu 

Biomassaa viljeltäessä ja korjattaessa olisi suojeltava kolmansien osapuolten oikeuksia, 

noudatettava työlainsäädäntöä ja torjuttava elintarviketurvaa koskevia haittavaikutuksia. 

 

Tarkistus  33 

Ehdotus direktiiviksi 

26 artikla – 10 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

10. Edellä olevan 1 kohdan a, b ja c 

alakohtaa sovellettaessa jäsenvaltiot eivät 

saa asettaa biomassapolttoaineille 

kestävyyttä koskevia lisävaatimuksia. 

10. Edellä olevan 1 kohdan a, b ja 

c alakohtaa sovellettaessa jäsenvaltiot 

voivat asettaa biopolttoaineille, 

bionesteille ja biomassapolttoaineille 

kestävyyttä koskevia lisävaatimuksia. 

Perustelu 

Jäsenvaltioiden oikeutta asettaa kestävyyttä koskevia lisävaatimuksia ei saa rajata pelkästään 

biomassapolttoaineisiin. 

 

Tarkistus  34 

Ehdotus direktiiviksi 

27 artikla – 3 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 3 a. Jäsenvaltioiden on toteutettava 

toimenpiteitä asianmukaisten, kattavien ja 

ihmisoikeuksiin perustuvien kestävyyttä 

koskevien takeiden asettamiseksi 

biopolttoaineiden käytölle, jotta voidaan 

ratkaista maaoikeusongelmat ja muut 

juridiset kysymykset, joita 

biopolttoaineiden tuotantoon ja tuontiin 
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sisältyy. 

 

Tarkistus  35 

Ehdotus direktiiviksi 

28 artikla – 1 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) jos tuotantoketjulle on liitteessä V 

olevassa A tai B osassa biopolttoaineiden 

ja bionesteiden osalta ja liitteessä VI 

olevassa A osassa biomassapolttoaineiden 

osalta määritetty 

kasvihuonekaasupäästöjen vähennysten 

oletusarvo ja jos liitteessä V olevan C osan 

7 kohdan mukaisesti laskettu 

biopolttoaineen tai bionesteen ja liitteessä 

VI olevan B osan 7 kohdan mukaisesti 

laskettu biomassapolttoaineiden el-arvo on 

nolla tai alle nolla, käyttämällä kyseistä 

oletusarvoa; 

a) jos tuotantoketjulle on liitteessä V 

olevassa A tai B osassa biopolttoaineiden 

ja bionesteiden osalta ja liitteessä VI 

olevassa A osassa biomassapolttoaineiden 

osalta määritetty 

kasvihuonekaasupäästöjen vähennysten 

oletusarvo ja jos liitteessä V olevan C osan 

7 kohdan mukaisesti laskettu 

biopolttoaineen tai bionesteen ja liitteessä 

VI olevan B osan 7 kohdan mukaisesti 

laskettu biomassapolttoaineiden el-arvo on 

nolla tai alle nolla, käyttämällä kyseistä 

oletusarvoa ja vähentämällä siitä liitteessä 

VIII olevassa A osassa vahvistetusta 

välillisestä maankäytön muutoksesta 

aiheutuvien 

kasvihuonekaasupäästövähennysten tai 

liitteessä VIII olevassa B a osassa 

vahvistettujen epäsuorien päästöjen 

vähennysten oletusarvo; 

Perustelu 

Vain harvat käytettävissä olevat raaka-aineet ovat todellisuudessa päästöjä 

aiheuttamattomia. Jos raaka-aineita käytetään tavanomaisista käyttötarkoituksista 

poikkeavasti biopolttoaineiden tuotantoon, vaikutukset kohdistuvat muihin käyttäjiin. 

Välillisiä arvioita hiilidioksidipäästöistä, jotka perustuvat siirtymistä koskevaan analyysiin, 

jolla kartoitetaan, mitä materiaaleja käytettäisiin raaka-aineen korvaamiseen, olisi käytettävä 

laskettaessa kasvihuonekaasupäästövähennyksiä, jotta voidaan ottaa huomioon 

ilmastovaikutus, joka aiheutuu kyseisen materiaalin käyttämisestä vaihtoehtoisen polttoaineen 

asemasta. 

 

Tarkistus  36 

Ehdotus direktiiviksi 

28 artikla – 1 kohta – b alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

b) käyttämällä todellista arvoa, joka 

on laskettu liitteessä V olevassa C 

osassa biopolttoaineiden ja bionesteiden 

osalta ja liitteessä VI olevassa B osassa 

biomassapolttoaineiden osalta määritellyn 

menetelmän mukaisesti; 

b) käyttämällä todellista arvoa, joka 

on laskettu liitteessä V olevassa C 

osassa biopolttoaineiden ja bionesteiden 

osalta ja liitteessä VI olevassa B osassa 

biomassapolttoaineiden osalta määritellyn 

menetelmän mukaisesti ja vähentämällä 

siitä liitteessä VIII olevassa A osassa 

vahvistetusta välillisestä maankäytön 

muutoksesta aiheutuvien 

kasvihuonekaasupäästövähennysten tai 

liitteessä VIII olevassa B a osassa 

tarkoitettujen epäsuorien päästöjen 

vähennysten oletusarvo; 

Perustelu 

Vain harvat käytettävissä olevat raaka-aineet ovat todellisuudessa päästöjä 

aiheuttamattomia. Jos raaka-aineita käytetään tavanomaisista käyttötarkoituksista 

poikkeavasti biopolttoaineiden tuotantoon, vaikutukset kohdistuvat muihin käyttäjiin. 

Välillisiä arvioita hiilidioksidipäästöistä, jotka perustuvat siirtymistä koskevaan analyysiin, 

jolla kartoitetaan, mitä materiaaleja käytettäisiin raaka-aineen korvaamiseen, olisi käytettävä 

laskettaessa kasvihuonekaasupäästövähennyksiä, jotta voidaan ottaa huomioon 

ilmastovaikutus, joka aiheutuu kyseisen materiaalin käyttämisestä vaihtoehtoisen polttoaineen 

asemasta. Tarkistus liittyy erottamattomasti 25 artiklan 1 kohtaan tehtyyn tarkistukseen. 

 

Tarkistus  37 

Ehdotus direktiiviksi 

28 artikla – 1 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

c) käyttämällä arvoa, joka on saatu 

laskemalla liitteessä V olevan C osan 1 

kohdassa tarkoitettujen kaavojen 

muuttujien summa, jossa liitteessä V 

olevan D tai E osan mukaisia eriteltyjä 

oletusarvoja voidaan käyttää tiettyjen 

muuttujien osalta ja liitteessä V olevassa C 

osassa vahvistetun menetelmän mukaisesti 

laskettuja todellisia arvoja voidaan käyttää 

kaikkien muiden muuttujien osalta; tai 

c) käyttämällä arvoa, joka on saatu 

laskemalla liitteessä V olevan C osan 1 

kohdassa tarkoitettujen kaavojen 

muuttujien summa, jossa liitteessä V 

olevan D tai E osan mukaisia eriteltyjä 

oletusarvoja voidaan käyttää tiettyjen 

muuttujien osalta ja liitteessä V olevassa C 

osassa vahvistetun menetelmän mukaisesti 

laskettuja todellisia arvoja voidaan käyttää 

kaikkien muiden muuttujien osalta, ja 

vähentämällä siitä liitteessä VIII olevassa 

A osassa vahvistetusta välillisestä 

maankäytön muutoksesta aiheutuvien 
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kasvihuonekaasupäästövähennysten tai 

liitteessä VIII olevassa B a osassa 

tarkoitettujen epäsuorien päästöjen 

vähennysten oletusarvo; tai 

Perustelu 

Vain harvat käytettävissä olevat raaka-aineet ovat todellisuudessa päästöjä 

aiheuttamattomia. Jos raaka-aineita käytetään tavanomaisista käyttötarkoituksista 

poikkeavasti biopolttoaineiden tuotantoon, vaikutukset kohdistuvat muihin käyttäjiin. 

Välillisiä arvioita hiilidioksidipäästöistä, jotka perustuvat siirtymistä koskevaan analyysiin, 

jolla kartoitetaan, mitä materiaaleja käytettäisiin raaka-aineen korvaamiseen, olisi käytettävä 

laskettaessa kasvihuonekaasupäästövähennyksiä, jotta voidaan ottaa huomioon 

ilmastovaikutus, joka aiheutuu kyseisen materiaalin käyttämisestä vaihtoehtoisen polttoaineen 

asemasta. 

 

Tarkistus  38 

Ehdotus direktiiviksi 

28 artikla – 1 kohta – d alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

d) käyttämällä arvoa, joka on saatu 

laskemalla liitteessä VI olevan B osan 1 

kohdassa tarkoitettujen kaavojen 

muuttujien summa, jossa liitteessä VI 

olevan C osan mukaisia eriteltyjä 

oletusarvoja voidaan käyttää tiettyjen 

muuttujien osalta ja liitteessä VI olevassa 

B osassa vahvistetun menetelmän 

mukaisesti laskettuja todellisia arvoja 

voidaan käyttää kaikkien muiden 

muuttujien osalta. 

d) käyttämällä arvoa, joka on saatu 

laskemalla liitteessä VI olevan B osan 1 

kohdassa tarkoitettujen kaavojen 

muuttujien summa, jossa liitteessä VI 

olevan C osan mukaisia eriteltyjä 

oletusarvoja voidaan käyttää tiettyjen 

muuttujien osalta ja liitteessä VI olevassa 

B osassa vahvistetun menetelmän 

mukaisesti laskettuja todellisia arvoja 

voidaan käyttää kaikkien muiden 

muuttujien osalta, ja vähentämällä 

lasketusta arvosta liitteessä VIII olevassa 

A osassa vahvistetusta välillisestä 

maankäytön muutoksesta aiheutuvien 

kasvihuonekaasupäästövähennysten 

oletusarvon. 

Perustelu 

Vain harvat käytettävissä olevat raaka-aineet ovat todellisuudessa päästöjä 

aiheuttamattomia. Jos raaka-aineita käytetään tavanomaisista käyttötarkoituksista 

poikkeavasti biopolttoaineiden tuotantoon, vaikutukset kohdistuvat muihin käyttäjiin. 

Välillisiä arvioita hiilidioksidipäästöistä, jotka perustuvat siirtymistä koskevaan analyysiin, 

jolla kartoitetaan, mitä materiaaleja käytettäisiin raaka-aineen korvaamiseen, olisi käytettävä 

laskettaessa kasvihuonekaasupäästövähennyksiä, jotta voidaan ottaa huomioon 
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ilmastovaikutus, joka aiheutuu kyseisen materiaalin käyttämisestä vaihtoehtoisen polttoaineen 

asemasta. 

 

Tarkistus  39 

Ehdotus direktiiviksi 

30 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Komissio seuraa unionissa 

kulutettujen biopolttoaineiden, 

bionesteiden ja biomassapolttoaineiden 

alkuperää ja niiden tuotannon vaikutusta, 

myös syrjäyttämisestä johtuvaa vaikutusta, 

maankäyttöön unionissa ja tärkeimmissä 

kolmansissa toimittajamaissa. Seuranta 

perustuu jäsenvaltioiden yhdennettyihin 

kansallisiin energia- ja 

ilmastosuunnitelmiin ja asetuksen 

[hallintoasetus] 3, 15 ja 18 artiklassa 

edellytettyihin niitä koskeviin 

edistymisraportteihin , asiaan liittyvien 

kolmansien maiden ja hallitustenvälisten 

järjestöjen kertomuksiin sekä tieteellisiin 

tutkimuksiin ja muihin asian kannalta 

merkityksellisiin tietoihin. Komissio seuraa 

myös biomassan energiakäyttöön liittyviä 

perushyödykkeiden hintavaihteluita ja 

mahdollisia myönteisiä tai kielteisiä 

vaikutuksia elintarvikevarmuuteen.  

1. Komissio seuraa unionissa 

kulutettujen biopolttoaineiden, 

bionesteiden ja biomassapolttoaineiden 

alkuperää ja niihin ja muihin lähteisiin 

pohjautuvan uusiutuvan energian 
tuotannon vaikutusta, myös 

syrjäyttämisestä johtuvaa vaikutusta, 

maankäyttöön unionissa ja tärkeimmissä 

kolmansissa toimittajamaissa. Seuranta 

perustuu jäsenvaltioiden yhdennettyihin 

kansallisiin energia- ja 

ilmastosuunnitelmiin ja asetuksen 

[hallintoasetus] 3, 15 ja 18 artiklassa 

edellytettyihin niitä koskeviin 

edistymisraportteihin , asiaan liittyvien 

kolmansien maiden ja hallitustenvälisten 

järjestöjen kertomuksiin sekä tieteellisiin 

tutkimuksiin ja muihin asian kannalta 

merkityksellisiin tietoihin. Komissio seuraa 

myös biomassan energiakäyttöön liittyviä 

perushyödykkeiden hintavaihteluita ja 

mahdollisia myönteisiä tai kielteisiä 

vaikutuksia elintarvikevarmuuteen.  

Perustelu 

Olisi sovellettava kattavaa lähestymistapaa, joka mahdollistaa vertailut. 

 

Tarkistus  40 

Ehdotus direktiiviksi 

30 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Komissio arvioi 31 päivään 

joulukuuta 2023 mennessä, estävätkö 
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26 artiklassa esitetyt kriteerit tehokkaasti 

metsä- ja maatalousbiomassan 

kestämättömän käytön ja tukevatko ne 

biomassan porrastettua käyttöä, sekä 

tarkastelee suoria ja epäsuoria 

hiilipäästöjä, myös metsäalan osalta, ja 

antaa tarvittaessa 

lainsäädäntöehdotuksen kyseisten 

vaatimusten muuttamisesta. 

Perustelu 

Tarkistus liittyy erottamattomasti uusien metsien ja maatalouden bioenergian 

kestävyyskriteerien käyttöönottoon ja 26 artiklaan tehtyihin tarkistuksiin. 

 

Tarkistus  41 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite IX – A osa – g kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

g) Palmuöljypuristamoiden jäteliete 

ja tyhjät palmuhedelmätertut. 

Poistetaan. 

Perustelu 

EU:n energiapolitiikan olisi vastattava yhdenmukaisuutta kehityspolitiikan kanssa koskevaa 

periaatetta sekä toimintaohjelma 2030:n täytäntöönpanoa. Nämä raaka-aineet kytkeytyvät 

kestämättömien ensimmäisen sukupolven biopolttoaineiden tuotantoon, ja niiden 

taloudellinen arvo nousee, joten ne vaarantavat muun muassa oikeuden ravintoon ja 

maaoikeudet kehitysmaissa. 

 

Tarkistus  42 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite IX – A osa – i kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

i) Raaka glyseroli. Poistetaan. 

Perustelu 

Tämä raaka-aine kytkeytyy kestämättömään biodieselin tuotantoon. 
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Tarkistus  43 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite IX – A osa – p kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

p) 2 artiklan toisen alakohdan s 

alakohdassa määritelty muiden kuin 

ruokakasvien selluloosa. 

Poistetaan. 

Perustelu 

Maan energiakasvien tuotantoon käyttämisen edistäminen on vastoin sitoumuksia, jotka EU 

on tehnyt kestävän kehityksen toimintaohjelman Agenda 2030 yhteydessä. 

 

Tarkistus  44 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite IX – A osa – q kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

q) 2 artiklan toisen kohdan r 

alakohdassa määritelty muu 

lignoselluloosa, lukuun ottamatta 

sahatukkeja ja vaneritukkeja. 

Poistetaan. 

Perustelu 

Olisi syytä kannustaa vain todellisen puujätteen käyttöön, jotta voidaan välttää metsäkatoa ja 

metsien liikakäyttöä. 
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