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Tarkistus 957
Seán Kelly

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta
25 artikla – 1 kohta
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Liikennealan kasvihuonekaasuintensiteetin 
vähentäminen uusiutuvan energian 
käytöllä

Liikennealan kasvihuonekaasuintensiteetin 
vähentäminen uusiutuvan sähkön, muuta 
kuin biologista alkuperää olevien 
uusiutuvien polttoaineiden sekä liitteessä 
IX mainituista raaka-aineista tuotettujen 
biopolttoaineiden ja biokaasun käytöllä

Or. en

Tarkistus 958
Ville Niinistö
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
25 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Liikennealan kasvihuonekaasuintensiteetin 
vähentäminen uusiutuvan energian 
käytöllä

Liikennealan kasvihuonekaasuintensiteetin 
vähentäminen uusiutuvan sähkön, muuta 
kuin biologista alkuperää olevien 
uusiutuvien polttoaineiden sekä liitteessä 
IX mainituista raaka-aineista tuotettujen 
biopolttoaineiden ja biokaasun käytöllä

Or. en

Tarkistus 959
François-Xavier Bellamy, Franc Bogovič, Seán Kelly

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta



PE729.929v01-00 4/180 AM\1252006FI.docx

FI

(EU) Direktiivi (EU) 2018/2001
25 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) liikennealalle toimitettava uusiutuvien 
polttoaineiden ja uusiutuvan sähkön määrä 
vähentää kasvihuonekaasuintensiteettiä 
vähintään 13 prosentilla vuoteen 2030 
mennessä 27 artiklan 1 kohdan b 
alakohdassa annettuun perustasoon 
verrattuna jäsenvaltion asettaman 
ohjeellisen kehityskulun mukaisesti;

a) liikennealalle toimitettava uusiutuvien 
polttoaineiden ja uusiutuvan sähkön määrä 
vähentää kasvihuonekaasuintensiteettiä 
vähintään 13 prosentilla vuoteen 2030 
mennessä 27 artiklan 1 kohdan b 
alakohdassa annettuun perustasoon 
verrattuna jäsenvaltion asettaman 
ohjeellisen kehityskulun mukaisesti;

Komissio tarkastelee uudelleen tällaista 
velvoitetta ja antaa viimeistään 
vuonna 2025 säädösehdotuksen osuuden 
nostamisesta, jos uusiutuvan energian 
tuotantokustannukset ovat edelleen 
alentuneet merkittävästi, jos se on tarpeen 
unionin kansainvälisten hiilestä 
irtautumista koskevien sitoumusten 
noudattamiseksi tai jos se on perusteltua 
unionin energiankulutuksen 
huomattavan vähenemisen vuoksi.

Or. en

Perustelu

RED II -direktiivin nykyinen uusiutuvaa energiaa liikennealalla koskeva tavoite ei ollut 
riittävä saavuttamaan Euroopan vihreän kehityksen ohjelman ja vuoteen 2030 ulottuvan 
ilmastolain hiilestä irtautumista koskevia tavoitteita. Tavoitteiden tarkistamiseen on liitettävä 
arviointi, jotta velvoitteita voidaan edelleen lisätä.

Tarkistus 960
Maria Spyraki

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) liikennealalle toimitettava uusiutuvien 
polttoaineiden ja uusiutuvan sähkön määrä 
vähentää kasvihuonekaasuintensiteettiä 

a) liikennealalle toimitettava uusiutuvien 
polttoaineiden ja uusiutuvan sähkön määrä 
vähentää kasvihuonekaasuintensiteettiä 
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vähintään 13 prosentilla vuoteen 2030 
mennessä 27 artiklan 1 kohdan 
b alakohdassa annettuun perustasoon 
verrattuna jäsenvaltion asettaman 
ohjeellisen kehityskulun mukaisesti;

vähintään 16 prosentilla vuoteen 2030 
mennessä 27 artiklan 1 kohdan b 
alakohdassa annettuun perustasoon 
verrattuna.

Jäsenvaltiot voivat vaatia, että toimittajat 
noudattavat tätä vähennystä koskevia 
seuraavia välitavoitteita: 8 prosenttia 31 
päivään joulukuuta 2025 mennessä ja 
16 prosenttia 31 päivään joulukuuta 2030 
mennessä; 

Or. en

Tarkistus 961
Evžen Tošenovský
ECR-ryhmän puolesta
Zdzisław Krasnodębski

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
25 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) liikennealalle toimitettava uusiutuvien 
polttoaineiden ja uusiutuvan sähkön määrä 
vähentää kasvihuonekaasuintensiteettiä 
vähintään 13 prosentilla vuoteen 2030 
mennessä 27 artiklan 1 kohdan 
b alakohdassa annettuun perustasoon 
verrattuna jäsenvaltion asettaman 
ohjeellisen kehityskulun mukaisesti;

a) liikennealalle toimitettava uusiutuvien 
polttoaineiden ja uusiutuvan sähkön määrä, 
mukaan lukien sähkö, jota käytetään 
liikennealalla käytettyjen, muuta kuin 
biologista alkuperää olevien uusiutuvien 
polttoaineiden tuotantoon, vähentää 
kasvihuonekaasuintensiteettiä vähintään 8 
prosentilla vuoteen 2030 mennessä 27 
artiklan 1 kohdan b alakohdassa annettuun 
perustasoon verrattuna jäsenvaltion 
asettaman ohjeellisen kehityskulun 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 962
François-Xavier Bellamy, Franc Bogovič, Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça 
Carvalho, Markus Pieper
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta
(EU) Direktiivi (EU) 2018/2001
25 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) liikennealalle toimitettava uusiutuvien 
polttoaineiden ja uusiutuvan sähkön määrä 
vähentää kasvihuonekaasuintensiteettiä 
vähintään 13 prosentilla vuoteen 2030 
mennessä 27 artiklan 1 kohdan b 
alakohdassa annettuun perustasoon 
verrattuna jäsenvaltion asettaman 
ohjeellisen kehityskulun mukaisesti;

a) liikennealalle toimitettava uusiutuvien 
polttoaineiden ja uusiutuvan sähkön ja 
muiden vähähiilisten polttoaineiden 
määrä vähentää 
kasvihuonekaasuintensiteettiä vähintään 
13 prosentilla vuoteen 2030 mennessä 
27 artiklan 1 kohdan b alakohdassa 
annettuun perustasoon verrattuna 
jäsenvaltion asettaman ohjeellisen 
kehityskulun mukaisesti;

Or. en

Perustelu

Uusiutuvista lähteistä peräisin olevien synteettisten polttoaineiden osuus, kun niitä käytetään 
muiden uusiutuvien polttoaineiden tuotantoon välituotteina, olisi otettava huomioon.

Tarkistus 963
Ville Niinistö
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta
Direktiivi (EU) 2001/2018
25 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) liikennealalle toimitettava uusiutuvien 
polttoaineiden ja uusiutuvan sähkön määrä 
vähentää kasvihuonekaasuintensiteettiä 
vähintään 13 prosentilla vuoteen 2030 
mennessä 27 artiklan 1 kohdan b 
alakohdassa annettuun perustasoon 
verrattuna jäsenvaltion asettaman 
ohjeellisen kehityskulun mukaisesti;

a) liikennealalle toimitettava uusiutuvien 
polttoaineiden ja uusiutuvan sähkön määrä 
vähentää kasvihuonekaasuintensiteettiä 
vähintään 13 prosentilla vuoteen 2030 
mennessä 27 artiklan 1 kohdan b 
alakohdassa annettuun perustasoon 
verrattuna jäsenvaltion asettaman ja 
komission todentaman ohjeellisen 
kehityskulun mukaisesti;
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Or. en

Perustelu

Avoimuuden ja vastuullisuuden varmistamiseksi jäsenvaltioiden olisi toimitettava kehityskulut 
komissiolle tarkistamista varten.

Tarkistus 964
Seán Kelly

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta
25 artikla – 1 kohta
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – 14 alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) liikennealalle toimitettava uusiutuvien 
polttoaineiden ja uusiutuvan sähkön määrä 
vähentää kasvihuonekaasuintensiteettiä 
vähintään 13 prosentilla vuoteen 2030 
mennessä 27 artiklan 1 kohdan 
b alakohdassa annettuun perustasoon 
verrattuna jäsenvaltion asettaman 
ohjeellisen kehityskulun mukaisesti;

a) liikennealalle toimitettava uusiutuvien 
polttoaineiden ja uusiutuvan sähkön määrä 
vähentää kasvihuonekaasuintensiteettiä 
vähintään 8 prosentilla vuoteen 2030 
mennessä 27 artiklan 1 kohdan 
b alakohdassa annettuun perustasoon 
verrattuna jäsenvaltion asettaman 
ohjeellisen kehityskulun mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 965
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros Sempere

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
25 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) liikennealalle toimitettava uusiutuvien 
polttoaineiden ja uusiutuvan sähkön määrä 
vähentää kasvihuonekaasuintensiteettiä 
vähintään 13 prosentilla vuoteen 2030 
mennessä 27 artiklan 1 kohdan b 
alakohdassa annettuun perustasoon 

a) liikennealalle toimitettava uusiutuvien 
polttoaineiden ja uusiutuvan sähkön määrä 
vähentää kasvihuonekaasuintensiteettiä 
vähintään 13 prosentilla vuoteen 2030 
mennessä 27 artiklan 1 kohdan b 
alakohdassa annettuun perustasoon 
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verrattuna jäsenvaltion asettaman 
ohjeellisen kehityskulun mukaisesti;

verrattuna jäsenvaltion asettaman 
kehityskulun mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 966
Zdzisław Krasnodębski

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
25 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) liitteessä IX olevassa A osassa 
mainituista raaka-aineista tuotettujen 
kehittyneiden biopolttoaineiden ja 
biokaasun osuus liikennealalle 
toimitetusta energiasta on vähintään 0,2 
prosenttia vuonna 2022, 0,5 prosenttia 
vuonna 2025 ja 2,2 prosenttia vuonna 
2030 ja muuta kuin biologista alkuperää 
olevien uusiutuvien polttoaineiden osuus 
on vähintään 2,6 prosenttia vuonna 2030.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 967
Ville Niinistö
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta
Direktiivi (EU) 2001/2018
25 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) liitteessä IX olevassa A osassa 
mainituista raaka-aineista tuotettujen 
kehittyneiden biopolttoaineiden ja 
biokaasun osuus liikennealalle toimitetusta 
energiasta on vähintään 0,2 prosenttia 
vuonna 2022, 0,5 prosenttia vuonna 2025 

b) liitteessä IX olevassa A osassa 
mainituista raaka-aineista tuotettujen 
kehittyneiden biopolttoaineiden ja 
biokaasun osuus liikennealalle toimitetusta 
energiasta on vähintään 0,2 prosenttia 
vuonna 2022, 0,5 prosenttia vuonna 2025 
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ja 2,2 prosenttia vuonna 2030 ja muuta 
kuin biologista alkuperää olevien 
uusiutuvien polttoaineiden osuus on 
vähintään 2,6 prosenttia vuonna 2030.

ja 2,2 prosenttia vuonna 2030 ja muuta 
kuin biologista alkuperää olevien 
uusiutuvien polttoaineiden osuus on 
vähintään 2,6 prosenttia vuonna 2030. 
Muuta kuin biologista alkuperää olevien 
uusiutuvien polttoaineiden 2,6 prosentin 
osuuden lisäksi liitteessä IX olevassa 
A osassa mainituista raaka-aineista 
tuotettujen polttoaineiden kiintiöön 
voidaan sisällyttää muuta kuin biologista 
alkuperää olevien uusiutuvien 
polttoaineiden osuus, jolloin jopa 
75 prosenttia tavoitteesta täyttyy.
[(Tämän direktiivin) 
voimaantulopäivästä] lähtien liitteessä IX 
olevassa A osassa mainituista raaka-
aineista tuotetut kehittyneet 
biopolttoaineet ja biokaasu sekä 
uusiutuvat nestemäiset ja kaasumaiset 
polttoaineet otetaan huomioon 
ensimmäisen kohdan tavoitteessa vain, 
kun niitä käytetään ilmailussa ja 
meriliikenteessä.

Or. en

Perustelu

RFNBOs are more scalable than advanced biofuels, due to the latter’s limited availability. 
Furthermore, their availability varies largely from country to country, and thus member 
states’ ability to meet the liquid transport fuel obligations. Hence, it is justified that RFNBOs 
can be used to meet part of the advanced biofuel sub-target, yet in order to ensure diversified 
renewable supplies, we see value in keeping a small share reserved for advanced biofuels. 
Advanced biofuels and RFNBOs should be channelled to the hard to abate transport 
segments, which need to have liquid fuels for a longer term than road transport, which can be 
more easily and efficiently electrified.

Tarkistus 968
Seán Kelly, Pernille Weiss

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta
25 artikla – 1 kohta – b alakohta
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – 14 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) liitteessä IX olevassa A osassa 
mainituista raaka-aineista tuotettujen 
kehittyneiden biopolttoaineiden ja 
biokaasun osuus liikennealalle toimitetusta 
energiasta on vähintään 0,2 prosenttia 
vuonna 2022, 0,5 prosenttia vuonna 2025 
ja 2,2 prosenttia vuonna 2030 ja muuta 
kuin biologista alkuperää olevien 
uusiutuvien polttoaineiden osuus on 
vähintään 2,6 prosenttia vuonna 2030.

b) liitteessä IX olevassa A osassa 
mainituista raaka-aineista tuotettujen 
kehittyneiden biopolttoaineiden ja 
biokaasun osuus liikennealalle toimitetusta 
energiasta on vähintään 0,4 prosenttia 
vuonna 2022, 1 prosentti vuonna 2025 ja 5 
prosenttia vuonna 2030 ja muuta kuin 
biologista alkuperää olevien uusiutuvien 
polttoaineiden, uusiutuva vety ja 
vähähiilinen vety, vähähiiliset 
vetypohjaiset polttoaineet mukaan lukien, 
osuus on vähintään 2,6 prosenttia vuonna 
2028 ja 5 prosenttia vuonna 2030.

Vuodesta 2030 alkaen polttoaineen 
toimittajien on toimitettava vähintään 3 
prosenttia kehittyneitä biopolttoaineita ja 
biokaasua, jotka on tuotettu liitteessä IX 
olevassa A osassa mainituista raaka-
aineista, ja vähintään 3 prosenttia muuta 
kuin biologista alkuperää olevia 
uusiutuvia polttoaineita, uusiutuvaa vetyä 
ja vähähiilistä vetyä, mukaan lukien 
vähähiiliset vetypohjaiset polttoaineet, 
kun niitä käytetään meriliikenteessä ja 
ilmailussa, joiden päästöjä on vaikea 
vähentää.

Or. en

Tarkistus 969
Mauri Pekkarinen, Emma Wiesner, Nils Torvalds, Klemen Grošelj, Bart Groothuis

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
25 artikla – 1 kohta – b alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) liitteessä IX olevassa A osassa 
mainituista raaka-aineista tuotettujen 
kehittyneiden biopolttoaineiden ja 
biokaasun osuus liikennealalle toimitetusta 

b) liitteessä IX olevassa A osassa 
mainituista raaka-aineista tuotettujen 
kehittyneiden biopolttoaineiden ja 
biokaasun osuus liikennealalle toimitetusta 
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energiasta on vähintään 0,2 prosenttia 
vuonna 2022, 0,5 prosenttia vuonna 2025 
ja 2,2 prosenttia vuonna 2030 ja muuta 
kuin biologista alkuperää olevien 
uusiutuvien polttoaineiden osuus on 
vähintään 2,6 prosenttia vuonna 2030.

energiasta on vähintään 0,2 prosenttia 
vuonna 2022, 0,5 prosenttia vuonna 2025 
ja 2,2 prosenttia vuonna 2030 ja muuta 
kuin biologista alkuperää olevien 
uusiutuvien polttoaineiden osuus on 
vähintään 2,6 prosenttia vuonna 2030. 
Jäsenvaltiot voivat myöntää vapautuksen 
osalle polttoaineiden toimittajista ja 
energiankantajista tai erotella ne 
toisistaan asettaessaan velvoitetta 
polttoaineen toimittajille varmistaen, että 
eri teknologioiden kehityksen ja 
kustannusten vaihtelevat tasot otetaan 
huomioon.

Or. en

Perustelu

Tähän artiklaan pitäisi palauttaa säännös eri polttoaineiden toimittajien ja eri 
energiankantajien vapautuksesta/erottelusta. Jäsenvaltioiden on tärkeää pystyä valitsemaan 
toimenpiteitä koskevat keinot tavoitteiden (joustavuuden) saavuttamiseksi. On myös tärkeää 
varmistaa, että jäsenvaltioilla on mahdollisuus ottaa huomioon erityiset olosuhteensa 
asettaessaan ensimmäisen alakohdan a ja b alakohdassa tarkoitettuja velvoitteita.

Tarkistus 970
Maria Spyraki

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta
25 artikla – 1 kohta – b alakohta
25 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) liitteessä IX olevassa A osassa 
mainituista raaka-aineista tuotettujen 
kehittyneiden biopolttoaineiden ja 
biokaasun osuus liikennealalle toimitetusta 
energiasta on vähintään 0,2 prosenttia 
vuonna 2022, 0,5 prosenttia vuonna 2025 
ja 2,2 prosenttia vuonna 2030 ja muuta 
kuin biologista alkuperää olevien 
uusiutuvien polttoaineiden osuus on 
vähintään 2,6 prosenttia vuonna 2030.

b) liitteessä IX olevassa A osassa 
mainituista raaka-aineista tuotettujen 
kehittyneiden biopolttoaineiden ja 
biokaasun osuus liikennealalle toimitetusta 
energiasta on vähintään 0,2 prosenttia 
vuonna 2022, 0,5 prosenttia vuonna 2025 
ja 2,2 prosenttia vuonna 2030, liitteessä IX 
olevassa B osassa mainituista raaka-
aineista tuotettujen kehittyneiden 
biopolttoaineiden ja biokaasun osuus 
liikennealalle toimitetusta energiasta on 
vähintään 2 prosenttia vuonna 2025 ja 
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muuta kuin biologista alkuperää olevien 
uusiutuvien polttoaineiden osuus on 
vähintään 2,6 prosenttia vuonna 2030.

Or. en

Tarkistus 971
Markus Pieper, Eva Maydell, Massimiliano Salini, Maria Spyraki, Hildegard Bentele, 
Christian Ehler, Pernille Weiss, Henna Virkkunen, Sara Skyttedal, Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
25 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) liitteessä IX olevassa A osassa 
mainituista raaka-aineista tuotettujen 
kehittyneiden biopolttoaineiden ja 
biokaasun osuus liikennealalle toimitetusta 
energiasta on vähintään 0,2 prosenttia 
vuonna 2022, 0,5 prosenttia vuonna 2025 
ja 2,2 prosenttia vuonna 2030 ja muuta 
kuin biologista alkuperää olevien 
uusiutuvien polttoaineiden osuus on 
vähintään 2,6 prosenttia vuonna 2030.

b) liitteessä IX olevassa A osassa 
mainituista raaka-aineista tuotettujen 
kehittyneiden biopolttoaineiden ja 
biokaasun osuus liikennealalle toimitetusta 
energiasta on vähintään 0,4 prosenttia 
vuonna 2022, 1 prosentti vuonna 2025 ja 5 
prosenttia vuonna 2030 ja muuta kuin 
biologista alkuperää olevien uusiutuvien 
polttoaineiden, uusiutuvan vedyn, 
vähähiiliset vetypohjaiset polttoaineet 
mukaan lukien, osuus on vähintään 2,6 
prosenttia vuonna 2028 ja 5 prosenttia 
vuonna 2030.

Or. en

Perustelu

Kehittyneitä biopolttoaineita, muuta kuin biologista alkuperää olevia uusiutuvia polttoaineita 
(RFNBO) ja vetyä koskeva kiintiö on tehokkain keino lisätä liikenteen biopolttoaineita, vetyä 
ja sähköstä tuotettuja polttoaineita ja täydentää sähköistä liikkuvuutta.

Tarkistus 972
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Pietro Fiocchi, 
Ladislav Ilčić

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta
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Direktiivi (EU) 2018/2001
25 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) liitteessä IX olevassa A osassa 
mainituista raaka-aineista tuotettujen 
kehittyneiden biopolttoaineiden ja 
biokaasun osuus liikennealalle toimitetusta 
energiasta on vähintään 0,2 prosenttia 
vuonna 2022, 0,5 prosenttia vuonna 2025 
ja 2,2 prosenttia vuonna 2030 ja muuta 
kuin biologista alkuperää olevien 
uusiutuvien polttoaineiden osuus on 
vähintään 2,6 prosenttia vuonna 2030.

b) liitteessä IX olevassa B osassa 
mainituista raaka-aineista tuotettujen 
biopolttoaineiden ja biokaasun osuus 
liikennealalle toimitetusta energiasta on 
ohjeellinen 1,75 prosenttia vuonna 2030.

Or. en

Tarkistus 973
András Gyürk, Ernő Schaller-Baross

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) liitteessä IX olevassa A osassa 
mainituista raaka-aineista tuotettujen 
kehittyneiden biopolttoaineiden ja 
biokaasun osuus liikennealalle toimitetusta 
energiasta on vähintään 0,2 prosenttia 
vuonna 2022, 0,5 prosenttia vuonna 2025 
ja 2,2 prosenttia vuonna 2030 ja muuta 
kuin biologista alkuperää olevien 
uusiutuvien polttoaineiden osuus on 
vähintään 2,6 prosenttia vuonna 2030.

b) liitteessä IX olevassa A osassa 
mainituista raaka-aineista tuotettujen 
kehittyneiden biopolttoaineiden ja 
biokaasun osuus liikennealalle toimitetusta 
energiasta on vähintään 0,2 prosenttia 
vuonna 2022, 0,5 prosenttia vuonna 2025 
ja 2,2 prosenttia vuonna 2030 ja 
uusiutuvien polttoaineiden ohjeellinen 
osuus on vähintään [x] prosenttia 
liikennealalle toimitetusta energiasta 
vuonna 2030.

Or. en

Perustelu

Vuoteen 2030 ulottuva muuta kuin biologista alkuperää olevia uusiutuvia polttoaineita 
koskeva 2,6 prosentin tavoite on epärealistinen, koska se edellyttää voimakasta uusiutuvista 
energialähteistä tuotetun sähkön kysyntää. Liikenteen nopea viherryttäminen muuta kuin 
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biologista alkuperää olevilla uusiutuvilla polttoaineilla on suuri haaste. Liikennealan hiilestä 
irtautumiseksi olisi siksi harkittava kaikkia vähähiilisiä ja hiilettömiä menetelmiä, joilla 
voidaan edistää vähintään 70 prosentin kasvihuonekaasupäästövähennysvelvoitteen 
täyttämistä sekä hiilettömän ja vähähiilisen vedyn käyttöönottoa. Keltaisen vedyn 
(ydinenergian), sinisen vedyn (CCS-teknologian) ja innovatiivisten vedyntuotantomenetelmien 
sisällyttäminen on välttämätöntä.

Tarkistus 974
Andreas Glück, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Bart Groothuis

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
25 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) liitteessä IX olevassa A osassa 
mainituista raaka-aineista tuotettujen 
kehittyneiden biopolttoaineiden ja 
biokaasun osuus liikennealalle toimitetusta 
energiasta on vähintään 0,2 prosenttia 
vuonna 2022, 0,5 prosenttia vuonna 2025 
ja 2,2 prosenttia vuonna 2030 ja muuta 
kuin biologista alkuperää olevien 
uusiutuvien polttoaineiden osuus on 
vähintään 2,6 prosenttia vuonna 2030.

b) liitteessä IX olevassa A osassa 
mainituista raaka-aineista tuotettujen 
kehittyneiden biopolttoaineiden ja 
biokaasun osuus liikennealalle toimitetusta 
energiasta on vähintään 0,2 prosenttia 
vuonna 2022, 0,5 prosenttia vuonna 2025 
ja 2,2 prosenttia vuonna 2030 ja muuta 
kuin biologista alkuperää olevien 
uusiutuvien ja vähähiilisten polttoaineiden 
osuus on vähintään 2,6 prosenttia vuonna 
2030.

Or. en

Tarkistus 975
Andreas Glück, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Bart Groothuis

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
25 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

b) liitteessä IX olevassa A osassa 
mainituista raaka-aineista tuotettujen 
kehittyneiden biopolttoaineiden ja 
biokaasun osuus liikennealalle toimitetusta 

b) liitteessä IX olevassa A osassa 
mainituista raaka-aineista tuotettujen 
kehittyneiden biopolttoaineiden ja 
biokaasun osuus liikennealalle toimitetusta 
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energiasta on vähintään 0,2 prosenttia 
vuonna 2022, 0,5 prosenttia vuonna 2025 
ja 2,2 prosenttia vuonna 2030 ja muuta 
kuin biologista alkuperää olevien 
uusiutuvien polttoaineiden osuus on 
vähintään 2,6 prosenttia vuonna 2030.

energiasta on vähintään 0,2 prosenttia 
vuonna 2022, 0,5 prosenttia vuonna 2025 
ja 2,2 prosenttia vuonna 2030 ja muuta 
kuin biologista alkuperää olevien 
uusiutuvien polttoaineiden osuus on 
vähintään 2 prosenttia vuonna 2028 ja 4 
prosenttia vuonna 2030.

Or. en

Perustelu

Muita kuin biologista alkuperää olevia uusiutuvia polttoaineita koskeva entistä 
kunnianhimoisempi tavoite on tehokkain tapa lisätä vedyn ja sähköisten polttoaineiden 
käyttöä ja tuotantoa liikennealalla.

Tarkistus 976
Ivan David

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
25 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) liitteessä IX olevassa A osassa 
mainituista raaka-aineista tuotettujen 
kehittyneiden biopolttoaineiden ja 
biokaasun osuus liikennealalle toimitetusta 
energiasta on vähintään 0,2 prosenttia 
vuonna 2022, 0,5 prosenttia vuonna 2025 
ja 2,2 prosenttia vuonna 2030 ja muuta 
kuin biologista alkuperää olevien 
uusiutuvien polttoaineiden osuus on 
vähintään 2,6 prosenttia vuonna 2030.

b) liitteessä IX olevassa A osassa 
mainituista raaka-aineista tuotettujen 
kehittyneiden biopolttoaineiden ja 
biokaasun osuus liikennealalle toimitetusta 
energiasta on vähintään 0,2 prosenttia 
vuonna 2022, 0,5 prosenttia vuonna 2025 
ja 2,6 prosenttia vuonna 2030 ja muuta 
kuin biologista alkuperää olevien 
uusiutuvien polttoaineiden osuus on 
vähintään 1,6 prosenttia vuonna 2030.

Or. en

Perustelu

Ensimmäinen ehdotettu muutos liittyy vuodelle 2030 asetetun kehittyneitä biopolttoaineita 
koskevan tavoitteen palauttamiseen korkeammalle tasolle, sisämaamaihin, kuten Tšekkiin, 
sekä eri alojen merkittävästi pienempiin odotettuihin kapasiteetteihin ottaa käyttöön tällaista 
määrää muuta kuin biologista alkuperää olevia uusiutuvia polttoaineita vuoteen 2030 
mennessä. Tarkistuksessa ehdotetaan tavoitteen laskemista 1,6 prosenttiin.



PE729.929v01-00 16/180 AM\1252006FI.docx

FI

Tarkistus 977
Sira Rego

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2021
25 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) liitteessä IX olevassa A osassa 
mainituista raaka-aineista tuotettujen 
kehittyneiden biopolttoaineiden ja 
biokaasun osuus liikennealalle toimitetusta 
energiasta on vähintään 0,2 prosenttia 
vuonna 2022, 0,5 prosenttia vuonna 2025 
ja 2,2 prosenttia vuonna 2030 ja muuta 
kuin biologista alkuperää olevien 
uusiutuvien polttoaineiden osuus on 
vähintään 2,6 prosenttia vuonna 2030.

b) liitteessä IX olevassa A osassa 
mainituista raaka-aineista tuotettujen 
kehittyneiden biopolttoaineiden ja 
biokaasun osuus liikennealalle toimitetusta 
energiasta on vähintään 0,2 prosenttia 
vuonna 2022, 0,5 prosenttia vuonna 2025 
ja 1,75 prosenttia vuonna 2030 ja muuta 
kuin biologista alkuperää olevien 
uusiutuvien polttoaineiden osuus on 
vähintään 1,6 prosenttia vuonna 2030.

Or. en

Tarkistus 978
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros Sempere

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
25 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) liitteessä IX olevassa A osassa 
mainituista raaka-aineista tuotettujen 
kehittyneiden biopolttoaineiden ja 
biokaasun osuus liikennealalle toimitetusta 
energiasta on vähintään 0,2 prosenttia 
vuonna 2022, 0,5 prosenttia vuonna 2025 
ja 2,2 prosenttia vuonna 2030 ja muuta 
kuin biologista alkuperää olevien 
uusiutuvien polttoaineiden osuus on 
vähintään 2,6 prosenttia vuonna 2030.

b) liitteessä IX olevassa A osassa 
mainituista raaka-aineista tuotettujen 
kehittyneiden biopolttoaineiden ja 
biokaasun osuus liikennealalle toimitetusta 
energiasta on vähintään 0,5 prosenttia 
vuonna 2025 ja 2,2 prosenttia vuonna 2030 
ja muuta kuin biologista alkuperää olevien 
uusiutuvien polttoaineiden osuus on 
vähintään 2,6 prosenttia vuonna 2030.



AM\1252006FI.docx 17/180 PE729.929v01-00

FI

Or. en

Tarkistus 979
Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Andreas Glück, Pierre Karleskind, Nicola Beer

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
25 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) polttoaineen toimittajat toimittavat 
vähintään 1,3 prosenttia muuta kuin 
biologista alkuperää olevista uusiutuvista 
polttoaineista vesi- ja lentoliikenteen 
käyttöön.

Or. en

Perustelu

Muita kuin biologista alkuperää olevat uusiutuvat polttoaineet on kohdennettava ilmailu- ja 
merenkulkualoille, jotka ovat liikennemuotoja, joissa suora sähköistäminen on rajallista.

Tarkistus 980
Christophe Grudler, Claudia Gamon, Klemen Grošelj

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
25 artikla

Komission teksti Tarkistus

b b) [ReFuelEU Aviation -aloitteen 
COM(2021) 561] ja … [FuelEU Maritime 
-aloitteen COM(2021) 562] vaatimusten 
mukaisesti mutta ei niihin rajoittuen 
kaikkien tukikelpoisten polttoaineiden 
mukana on oltava todiste 
kestävyystodistuksesta, joka sisältää 
kaikki tarvittavat tiedot, jotta polttoaineen 
käyttäjät voivat hakea etuja sovellettavista 
pakollisista tai vapaaehtoisista 
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kasvihuonekaasujärjestelmistä ja ottaa 
huomioon kasvihuonekaasujen 
vähennykset yksilöllisessä, yritykseen 
liittyvässä hiiliraportoinnissa riippumatta 
niiden fyysisestä toimituksesta. 
Kaksinkertainen kirjaaminen ei ole 
sallittua. Komissio tarkastelee tarvittaessa 
uudelleen ehdotusta asetusten (EU) 
2015/757, (EU) 2018/2066 ja (EU) 
2018/2067 voimassa olevien sovellettavien 
säännösten muuttamisesta 
täytäntöönpanon johdonmukaisuuden 
varmistamiseksi ja antaa ehdotuksen.

Or. en

Perustelu

Polttoaineen toimittajien on annettava polttoaineen käyttäjälle todiste kestävyystodistuksesta. 
Tätä todistusta käytetään hiilipäästöjen vähentämisen vaatimiseen joko lainsäädännön 
edellyttämällä tavalla tai vapaaehtoisten järjestelmien osalta.

Tarkistus 981
Seán Kelly

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta
25 a artikla
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on a alakohdassa 
tarkoitetun vähennyksen ja b alakohdassa 
tarkoitetun osuuden laskemista varten 
otettava huomioon muuta kuin biologista 
alkuperää olevat uusiutuvat polttoaineet 
myös silloin, kun niitä käytetään 
välituotteina tavanomaisten 
polttoaineiden tuotannossa. Jäsenvaltiot 
voivat a alakohdassa tarkoitetun 
vähennyksen laskemista varten ottaa 
huomioon kierrätetyt hiilipitoiset 
polttoaineet.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 982
Sira Rego

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta
(Direktiivi (EU) 2018/2021)
25 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on a alakohdassa 
tarkoitetun vähennyksen ja b alakohdassa 
tarkoitetun osuuden laskemista varten 
otettava huomioon muuta kuin biologista 
alkuperää olevat uusiutuvat polttoaineet 
myös silloin, kun niitä käytetään 
välituotteina tavanomaisten 
polttoaineiden tuotannossa. Jäsenvaltiot 
voivat a alakohdassa tarkoitetun 
vähennyksen laskemista varten ottaa 
huomioon kierrätetyt hiilipitoiset 
polttoaineet.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 983
András Gyürk, Ernő Schaller-Baross

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on a alakohdassa 
tarkoitetun vähennyksen ja b alakohdassa 
tarkoitetun osuuden laskemista varten 
otettava huomioon muuta kuin biologista 
alkuperää olevat uusiutuvat polttoaineet 
myös silloin, kun niitä käytetään 
välituotteina tavanomaisten polttoaineiden 
tuotannossa. Jäsenvaltiot voivat a 
alakohdassa tarkoitetun vähennyksen 
laskemista varten ottaa huomioon 

Jäsenvaltioiden on a alakohdassa 
tarkoitetun vähennyksen ja b alakohdassa 
tarkoitetun osuuden laskemista varten 
otettava huomioon muuta kuin biologista 
alkuperää olevat uusiutuvat polttoaineet 
myös silloin, kun niitä käytetään 
välituotteina liikenteen polttoaineiden 
tuotannossa. Jäsenvaltiot ottavat a 
alakohdassa tarkoitetun vähennyksen 
laskemista varten huomioon kierrätetyt 
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kierrätetyt hiilipitoiset polttoaineet. hiilipitoiset polttoaineet ja ne voivat ottaa 
huomioon 29 artiklan kriteerit täyttävän 
vähähiilisen sähkön. Edellä 10 kohdan d 
alakohdassa ja b alakohdassa 
tarkoitetussa muuta kuin biologista 
alkuperää olevia uusiutuvia polttoaineita 
koskevassa alatavoitteessa voidaan ottaa 
huomioon vähähiilinen vety.

Or. en

Perustelu

Liikenteelle ja teollisuudelle asetettujen muuta kuin biologista alkuperää olevia uusiutuvia 
polttoaineita koskevien tavoitteiden saavuttaminen aiheuttaa suhteettoman rasitteen 
jalostusteollisuudelle ja muille vetyä kuluttaville teollisuudenaloille ja edellyttää, että 
uusiutuvista energialähteistä tuotettua sähköä saadaan huomattavia määriä muista lähteistä 
epärealistisen lyhyessä ajassa. Jotta voitaisiin keventää kyseisille teollisuudenaloille 
aiheutuvaa rasitetta alueilla, joilla uusiutuvien energialähteiden potentiaali on vähäisempi, 
jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus sallia vähähiilisen vedyn tuotantoteknologiat, jotka 
täyttävät saman 70 prosentin kasvihuonekaasujen säästövelvoitteen kuin muuta kuin 
biologista alkuperää oleville uusiutuville energialähteille asetettu.

Tarkistus 984
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Pietro Fiocchi, 
Ladislav Ilčić

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
25 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on a alakohdassa 
tarkoitetun vähennyksen ja b alakohdassa 
tarkoitetun osuuden laskemista varten 
otettava huomioon muuta kuin biologista 
alkuperää olevat uusiutuvat polttoaineet 
myös silloin, kun niitä käytetään 
välituotteina tavanomaisten polttoaineiden 
tuotannossa. Jäsenvaltiot voivat a 
alakohdassa tarkoitetun vähennyksen 
laskemista varten ottaa huomioon 
kierrätetyt hiilipitoiset polttoaineet.

Jäsenvaltioiden on a alakohdassa 
tarkoitetun vähennyksen ja b alakohdassa 
tarkoitetun osuuden laskemista varten 
otettava huomioon muuta kuin biologista 
alkuperää olevat uusiutuvat polttoaineet 
myös silloin, kun niitä käytetään 
välituotteina tavanomaisten liikenteen 
polttoaineiden tuotannossa. Jäsenvaltiot 
voivat a alakohdassa tarkoitetun 
vähennyksen laskemista varten ottaa 
huomioon kierrätetyt hiilipitoiset 
polttoaineet ja minkä tahansa sellaisen 
teknologian, mukaan lukien hiilidioksidin 
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talteenotto ja varastointi, käytön, jolla 
voidaan vähentää toimitetun polttoaineen 
tai energian elinkaarenaikaisia 
kasvihuonekaasupäästöjä 
energiayksikköä kohti.

Or. en

Tarkistus 985
Ville Niinistö
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta
Direktiivi (EU) 2001/2018
25 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on a alakohdassa 
tarkoitetun vähennyksen ja b alakohdassa 
tarkoitetun osuuden laskemista varten 
otettava huomioon muuta kuin biologista 
alkuperää olevat uusiutuvat polttoaineet 
myös silloin, kun niitä käytetään 
välituotteina tavanomaisten polttoaineiden 
tuotannossa. Jäsenvaltiot voivat a 
alakohdassa tarkoitetun vähennyksen 
laskemista varten ottaa huomioon 
kierrätetyt hiilipitoiset polttoaineet.

Jäsenvaltioiden on a alakohdassa 
tarkoitetun vähennyksen ja b alakohdassa 
tarkoitetun osuuden laskemista varten 
otettava huomioon muuta kuin biologista 
alkuperää olevat uusiutuvat polttoaineet 
myös silloin, kun niitä käytetään 
välituotteina tavanomaisten polttoaineiden 
tuotannossa.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on johdonmukainen muutoksen kanssa, joka koskee kierrätettyjen hiilipitoisten 
polttoaineiden poistamista tämän direktiivin soveltamisalasta.

Tarkistus 986
Zdzisław Krasnodębski

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
25 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on a alakohdassa 
tarkoitetun vähennyksen ja b alakohdassa 
tarkoitetun osuuden laskemista varten 
otettava huomioon muuta kuin biologista 
alkuperää olevat uusiutuvat polttoaineet 
myös silloin, kun niitä käytetään 
välituotteina tavanomaisten polttoaineiden 
tuotannossa. Jäsenvaltiot voivat a 
alakohdassa tarkoitetun vähennyksen 
laskemista varten ottaa huomioon 
kierrätetyt hiilipitoiset polttoaineet.

Jäsenvaltioiden on a alakohdassa 
tarkoitetun vähennyksen laskemista varten 
otettava huomioon uusiutuvat polttoaineet 
myös silloin, kun niitä käytetään 
välituotteina tavanomaisten polttoaineiden 
tuotannossa. Jäsenvaltiot voivat a 
alakohdassa tarkoitetun vähennyksen 
laskemista varten ottaa huomioon 
kierrätetyt hiilipitoiset polttoaineet.

Or. en

Tarkistus 987
François-Xavier Bellamy, Franc Bogovič, Maria da Graça Carvalho, Seán Kelly

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta
(EU) Direktiivi (EU) 2018/2001
25 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on a alakohdassa 
tarkoitetun vähennyksen ja b alakohdassa 
tarkoitetun osuuden laskemista varten 
otettava huomioon muuta kuin biologista 
alkuperää olevat uusiutuvat polttoaineet 
myös silloin, kun niitä käytetään 
välituotteina tavanomaisten polttoaineiden 
tuotannossa. Jäsenvaltiot voivat a 
alakohdassa tarkoitetun vähennyksen 
laskemista varten ottaa huomioon 
kierrätetyt hiilipitoiset polttoaineet.

Jäsenvaltioiden on a alakohdassa 
tarkoitetun vähennyksen ja b alakohdassa 
tarkoitetun osuuden laskemista varten 
otettava huomioon muuta kuin biologista 
alkuperää olevat uusiutuvat polttoaineet 
myös silloin, kun niitä käytetään 
välituotteina tavanomaisten polttoaineiden 
tai muiden uusiutuvien polttoaineiden 
tuotannossa. Jäsenvaltiot voivat a 
alakohdassa tarkoitetun vähennyksen 
laskemista varten ottaa huomioon 
kierrätetyt hiilipitoiset polttoaineet.

Or. en

Perustelu

Uusiutuvista lähteistä peräisin olevien synteettisten polttoaineiden osuus, kun niitä käytetään 
muiden uusiutuvien polttoaineiden tuotantoon välituotteina, olisi otettava huomioon.
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Tarkistus 988
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Robert Hajšel, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros Sempere

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
25 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on a alakohdassa 
tarkoitetun vähennyksen ja b alakohdassa 
tarkoitetun osuuden laskemista varten 
otettava huomioon muuta kuin biologista 
alkuperää olevat uusiutuvat polttoaineet 
myös silloin, kun niitä käytetään 
välituotteina tavanomaisten polttoaineiden 
tuotannossa. Jäsenvaltiot voivat a 
alakohdassa tarkoitetun vähennyksen 
laskemista varten ottaa huomioon 
kierrätetyt hiilipitoiset polttoaineet.

Jäsenvaltioiden on a alakohdassa 
tarkoitetun vähennyksen ja b alakohdassa 
tarkoitetun osuuden laskemista varten 
otettava huomioon muuta kuin biologista 
alkuperää olevat uusiutuvat polttoaineet 
myös silloin, kun niitä käytetään 
välituotteina tavanomaisten liikenteen 
polttoaineiden tuotannossa. Edellä a 
alakohdassa tarkoitetun vähennyksen 
laskemista varten.

Or. en

Tarkistus 989
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
25 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on a alakohdassa 
tarkoitetun vähennyksen ja b alakohdassa 
tarkoitetun osuuden laskemista varten 
otettava huomioon muuta kuin biologista 
alkuperää olevat uusiutuvat polttoaineet 
myös silloin, kun niitä käytetään 
välituotteina tavanomaisten polttoaineiden 
tuotannossa. Jäsenvaltiot voivat a 
alakohdassa tarkoitetun vähennyksen 

Jäsenvaltioiden on a alakohdassa 
tarkoitetun vähennyksen ja b alakohdassa 
tarkoitetun osuuden laskemista varten 
otettava huomioon muuta kuin biologista 
alkuperää olevat uusiutuvat polttoaineet 
myös silloin, kun niitä käytetään 
välituotteina liikenteen polttoaineiden 
tuotannossa. Jäsenvaltiot ottavat a 
alakohdassa tarkoitetun vähennyksen 
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laskemista varten ottaa huomioon 
kierrätetyt hiilipitoiset polttoaineet.

laskemista varten huomioon kierrätetyt 
hiilipitoiset polttoaineet.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden eriävät näkemykset kierrätetyistä hiilipitoisista polttoaineista RED III -
direktiivin täytäntöönpanon yhteydessä luovat hajanaiset EU:n markkinat, turhia esteitä 
niiden käyttöönotolle sekä viivästyttävät niiden markkinoille pääsyä ja käyttöönottoa. EU:n ja 
jäsenvaltioiden olisi voitava käyttää kaikkia saatavilla olevia kestäviä ratkaisuja 
energiajärjestelmän hiilestä irtautumiseksi.

Tarkistus 990
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
25 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on a alakohdassa 
tarkoitetun vähennyksen ja b alakohdassa 
tarkoitetun osuuden laskemista varten 
otettava huomioon muuta kuin biologista 
alkuperää olevat uusiutuvat polttoaineet 
myös silloin, kun niitä käytetään 
välituotteina tavanomaisten polttoaineiden 
tuotannossa. Jäsenvaltiot voivat a 
alakohdassa tarkoitetun vähennyksen 
laskemista varten ottaa huomioon 
kierrätetyt hiilipitoiset polttoaineet.

Jäsenvaltioiden on a alakohdassa 
tarkoitetun vähennyksen ja b alakohdassa 
tarkoitetun osuuden laskemista varten 
otettava huomioon muuta kuin biologista 
alkuperää olevat uusiutuvat polttoaineet 
myös silloin, kun niitä käytetään 
välituotteina liikenteen polttoaineiden 
tuotannossa. Jäsenvaltiot voivat a 
alakohdassa tarkoitetun vähennyksen 
laskemista varten ottaa huomioon 
kierrätetyt hiilipitoiset polttoaineet.

Or. en

Tarkistus 991
Mauri Pekkarinen, Emma Wiesner, Nils Torvalds, Andreas Glück, Nicola Beer, Klemen 
Grošelj, Bart Groothuis

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
25 artikla – 1 kohta – b alakohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on a alakohdassa 
tarkoitetun vähennyksen ja b alakohdassa 
tarkoitetun osuuden laskemista varten 
otettava huomioon muuta kuin biologista 
alkuperää olevat uusiutuvat polttoaineet 
myös silloin, kun niitä käytetään 
välituotteina tavanomaisten polttoaineiden 
tuotannossa. Jäsenvaltiot voivat a 
alakohdassa tarkoitetun vähennyksen 
laskemista varten ottaa huomioon 
kierrätetyt hiilipitoiset polttoaineet.

Jäsenvaltioiden on a alakohdassa 
tarkoitetun vähennyksen ja b alakohdassa 
tarkoitetun osuuden laskemista varten 
otettava huomioon muuta kuin biologista 
alkuperää olevat uusiutuvat polttoaineet 
myös silloin, kun niitä käytetään 
välituotteina liikenteen polttoaineiden 
tuotannossa. Jäsenvaltiot voivat a 
alakohdassa tarkoitetun vähennyksen 
laskemista varten ottaa huomioon 
kierrätetyt hiilipitoiset polttoaineet.

Or. en

Perustelu

Muut kuin biologista alkuperää olevat uusiutuvat polttoaineet, joita käytetään 
biopolttoaineiden välituotteina, olisi otettava huomioon samalla tavalla kuin ne otetaan 
huomioon tavanomaisten eli fossiilisten polttoaineiden tuotannossa a) liikennepolttoaineiden 
kasvihuonekaasuintensiteetin vähentämisen ja b) muuta kuin biologista alkuperää olevien 
uusiutuvien polttoaineiden laskentaa varten.

Tarkistus 992
Seán Kelly

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta
25 artikla – 1 kohta
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Asettaessaan ensimmäisen alakohdan a ja 
b alakohdassa tarkoitettua velvoitetta 
alakohdassa vahvistettujen tavoitteiden 
saavuttamisen varmistamiseksi 
jäsenvaltiot voivat toteuttaa sitä varten 
muun muassa määriin, energiasisältöön 
tai kasvihuonekaasupäästöihin 
kohdistuvia toimenpiteitä edellyttäen, että 
ensimmäisen alakohdan a ja 
b alakohdassa tarkoitetut 
kasvihuonekaasuintensiteetin 
vähentäminen ja vähimmäisosuuksien 
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saavuttaminen näytetään toteen. 
Jäsenvaltioiden, jotka toteuttavat 
25 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
kasvihuonekaasuintensiteetin 
vähennystavoitteen määriin tai 
energiasisältöön kohdistuvilla 
toimenpiteillä, on katsottava uusiutuvista 
energialähteistä tuotetun sähkön osuuden 
olevan neljä kertaa sen energiasisältö.

Or. en

Tarkistus 993
Zdzisław Krasnodębski

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
25 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Asettaessaan velvoitetta polttoaineiden 
toimittajille jäsenvaltiot voivat vapauttaa 
toimittajat, jotka toimittavat sähköä tai 
muuta kuin biologista alkuperää olevia 
uusiutuvia nestemäisiä ja kaasumaisia 
liikenteen polttoaineita, vaatimuksesta 
noudattaa näiden polttoaineiden suhteen 
liitteessä IX olevassa A osassa mainituista 
raaka-aineista tuotettujen kehittyneiden 
biopolttoaineiden ja biokaasun 
vähimmäisosuutta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 994
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
25 artikla
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Komission teksti Tarkistus

Asettaessaan velvoitetta polttoaineiden 
toimittajille jäsenvaltiot voivat vapauttaa 
toimittajat, jotka toimittavat sähköä tai 
muuta kuin biologista alkuperää olevia 
uusiutuvia nestemäisiä ja kaasumaisia 
liikenteen polttoaineita, vaatimuksesta 
noudattaa näiden polttoaineiden suhteen 
liitteessä IX olevassa A osassa mainituista 
raaka-aineista tuotettujen kehittyneiden 
biopolttoaineiden ja biokaasun 
vähimmäisosuutta.

Asettaessaan velvoitetta polttoaineiden 
toimittajille jäsenvaltiot voivat vapauttaa 
toimittajat, jotka toimittavat sähköä tai 
muuta kuin biologista alkuperää olevia 
uusiutuvia nestemäisiä ja kaasumaisia 
liikenteen polttoaineita, vaatimuksesta 
noudattaa näiden polttoaineiden suhteen 
liitteessä IX olevassa A osassa mainituista 
raaka-aineista tuotettujen kehittyneiden 
biopolttoaineiden ja biokaasun 
vähimmäisosuutta. Asettaessaan 
ensimmäisen alakohdan a ja 
b alakohdassa tarkoitettua velvoitetta 
alakohdassa vahvistettujen tavoitteiden 
saavuttamisen varmistamiseksi 
jäsenvaltiot voivat toteuttaa sitä varten 
muun muassa määriin, energiasisältöön 
tai kasvihuonekaasupäästöihin 
kohdistuvia toimenpiteitä edellyttäen, että 
ensimmäisen alakohdan a ja 
b alakohdassa tarkoitetut 
kasvihuonekaasuintensiteetin 
vähentäminen ja vähimmäisosuuksien 
saavuttaminen näytetään toteen.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus valita tavoitteiden saavuttamistoimenpiteitä koskevat 
keinot, ja se olisi todettava selkeästi artiklassa (kuten RED II -direktiivin 25 artiklan 
1 kohdan 5 alakohdassa).

Tarkistus 995
Mauri Pekkarinen, Emma Wiesner, Nils Torvalds, Klemen Grošelj, Bart Groothuis

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
25 artikla – 1 kohta – b alakohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Asettaessaan velvoitetta polttoaineiden Asettaessaan velvoitetta polttoaineiden 
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toimittajille jäsenvaltiot voivat vapauttaa 
toimittajat, jotka toimittavat sähköä tai 
muuta kuin biologista alkuperää olevia 
uusiutuvia nestemäisiä ja kaasumaisia 
liikenteen polttoaineita, vaatimuksesta 
noudattaa näiden polttoaineiden suhteen 
liitteessä IX olevassa A osassa mainituista 
raaka-aineista tuotettujen kehittyneiden 
biopolttoaineiden ja biokaasun 
vähimmäisosuutta.

toimittajille jäsenvaltiot voivat vapauttaa 
toimittajat, jotka toimittavat sähköä tai 
muuta kuin biologista alkuperää olevia 
uusiutuvia nestemäisiä ja kaasumaisia 
liikenteen polttoaineita, vaatimuksesta 
noudattaa näiden polttoaineiden suhteen 
liitteessä IX olevassa A osassa mainituista 
raaka-aineista tuotettujen kehittyneiden 
biopolttoaineiden ja biokaasun 
vähimmäisosuutta. Asettaessaan 
ensimmäisen alakohdan a ja 
b alakohdassa tarkoitettua velvoitetta 
alakohdassa vahvistettujen tavoitteiden 
saavuttamisen varmistamiseksi 
jäsenvaltiot voivat toteuttaa sitä varten 
muun muassa määriin, energiasisältöön 
tai kasvihuonekaasupäästöihin 
kohdistuvia toimenpiteitä edellyttäen, että 
ensimmäisen alakohdan a ja 
b alakohdassa tarkoitetut 
kasvihuonekaasuintensiteetin 
vähentäminen ja vähimmäisosuuksien 
saavuttaminen näytetään toteen.

Or. en

Perustelu

Artiklaan pitäisi palauttaa säännös toimenpiteitä koskevista keinoista. Jäsenvaltioilla olisi 
oltava mahdollisuus valita tavoitteiden saavuttamistoimenpiteitä koskevat keinot, ja se olisi 
todettava selkeästi artiklassa (kuten RED II -direktiivin 25 artiklan 1 kohdan 5 alakohdassa).

Tarkistus 996
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros Sempere

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
25 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Asettaessaan velvoitetta polttoaineiden 
toimittajille jäsenvaltiot voivat vapauttaa 
toimittajat, jotka toimittavat sähköä tai 
muuta kuin biologista alkuperää olevia 

Asettaessaan velvoitetta polttoaineiden 
toimittajille jäsenvaltioiden on 
vapautettava toimittajat, jotka toimittavat 
sähköä tai muuta kuin biologista alkuperää 
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uusiutuvia nestemäisiä ja kaasumaisia 
liikenteen polttoaineita, vaatimuksesta 
noudattaa näiden polttoaineiden suhteen 
liitteessä IX olevassa A osassa mainituista 
raaka-aineista tuotettujen kehittyneiden 
biopolttoaineiden ja biokaasun 
vähimmäisosuutta.

olevia uusiutuvia nestemäisiä ja 
kaasumaisia liikenteen polttoaineita, 
vaatimuksesta noudattaa näiden 
polttoaineiden suhteen liitteessä IX 
olevassa A osassa mainituista raaka-
aineista tuotettujen kehittyneiden 
biopolttoaineiden ja biokaasun 
vähimmäisosuutta ja niiden on 
vapautettava toimittajat, jotka toimittavat 
sähköä, vaatimuksesta noudattaa näiden 
polttoaineiden suhteen uusiutuvien 
nestemäisten ja kaasumaisten 
polttoaineiden vähimmäisosuutta.

Or. en

Tarkistus 997
Ville Niinistö
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta
Direktiivi (EU) 2001/2018
25 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Asettaessaan velvoitetta polttoaineiden 
toimittajille jäsenvaltiot voivat vapauttaa 
toimittajat, jotka toimittavat sähköä tai 
muuta kuin biologista alkuperää olevia 
uusiutuvia nestemäisiä ja kaasumaisia 
liikenteen polttoaineita, vaatimuksesta 
noudattaa näiden polttoaineiden suhteen 
liitteessä IX olevassa A osassa mainituista 
raaka-aineista tuotettujen kehittyneiden 
biopolttoaineiden ja biokaasun 
vähimmäisosuutta.

Asettaessaan velvoitetta polttoaineiden 
toimittajille jäsenvaltioiden on 
vapautettava toimittajat, jotka toimittavat 
sähköä, vaatimuksesta noudattaa näiden 
polttoaineiden suhteen liitteessä IX 
olevassa A osassa mainituista raaka-
aineista tuotettujen kehittyneiden 
biopolttoaineiden ja biokaasun 
vähimmäisosuutta ja muuta kuin 
biologista alkuperää olevien uusiutuvien 
polttoaineiden vähimmäisosuutta.

Or. en

Perustelu

Sähköä toimittavat polttoaineiden toimittajat olisi vapautettava vaatimuksesta noudattaa 
näiden polttoaineiden suhteen liitteessä IX olevassa A osassa mainituista raaka-aineista 
tuotettujen kehittyneiden biopolttoaineiden ja biokaasun vähimmäisosuutta ja muuta kuin 
biologista alkuperää olevien uusiutuvien polttoaineiden vähimmäisosuutta.
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Tarkistus 998
Sira Rego

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta
(Direktiivi (EU) 2018/2021)
25 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Asettaessaan tämän artiklan ensimmäisen 
alakohdan a ja b alakohdassa tarkoitettua 
velvoitetta alakohdassa vahvistettujen 
tavoitteiden saavuttamisen 
varmistamiseksi jäsenvaltiot voivat 
toteuttaa sitä varten muun muassa 
määriin, energiasisältöön tai 
kasvihuonekaasupäästöihin kohdistuvia 
toimenpiteitä edellyttäen, että tämän 
artiklan ensimmäisen alakohdan a ja 
b alakohdassa tarkoitetut 
kasvihuonekaasuintensiteetin 
vähentäminen ja vähimmäisosuuksien 
saavuttaminen näytetään toteen. 
Jäsenvaltioiden, jotka toteuttavat 
25 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
kasvihuonekaasuintensiteetin 
vähennystavoitteen määriin tai 
energiasisältöön kohdistuvilla 
toimenpiteillä, on katsottava uusiutuvista 
energialähteistä tuotetun sähkön osuuden 
olevan neljä kertaa sen energiasisältö.

Or. en

Tarkistus 999
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros Sempere

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
25 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Asettaessaan ensimmäisen alakohdan a ja 
b alakohdassa tarkoitettua velvoitetta, 
jotta varmistetaan alakohdassa 
vahvistettujen tavoitteiden saavuttaminen, 
jäsenvaltiot voivat toteuttaa sitä varten 
määriin, energiasisältöön tai 
kasvihuonekaasupäästöihin kohdistuvia 
toimenpiteitä edellyttäen, että 
ensimmäisen alakohdan a ja 
b alakohdassa tarkoitetut 
kasvihuonekaasuintensiteetin 
vähentäminen ja vähimmäisosuuksien 
saavuttaminen näytetään toteen. 
Jäsenvaltioiden, jotka toteuttavat 
25 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
kasvihuonekaasuintensiteetin 
vähennystavoitteen määriin tai 
energiasisältöön kohdistuvilla 
toimenpiteillä, on katsottava uusiutuvista 
energialähteistä tuotetun sähkön osuuden 
olevan neljä kertaa sen energiasisältö.

Or. en

Tarkistus 1000
Ville Niinistö
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta
Direktiivi (EU) 2001/2018
25 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Asettaessaan velvoitetta polttoaineiden 
toimittajille jäsenvaltiot voivat vapauttaa 
toimittajat, jotka toimittavat ainoastaan 
muuta kuin biologista alkuperää olevia 
uusiutuvia nestemäisiä ja kaasumaisia 
liikenteen polttoaineita, vaatimuksesta 
noudattaa näiden polttoaineiden suhteen 
liitteessä IX olevassa A osassa mainituista 
raaka-aineista tuotettujen kehittyneiden 
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biopolttoaineiden ja biokaasun 
vähimmäisosuutta.
Polttoaineiden toimittajille jäsenvaltioissa 
asetettavan velvoitteen on 
mahdollistettava liikenteessä käytettävän 
uusiutuvan sähkön tehokas käyttö.

Or. en

Perustelu

Uusiutuvaa vetyä toimittavat polttoaineiden toimittajat olisi vapautettava vaatimuksesta 
noudattaa liitteessä IX olevassa A osassa mainituista raaka-aineista tuotettujen kehittyneiden 
biopolttoaineiden ja biokaasun vähimmäisosuutta.

Tarkistus 1001
Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Andreas Glück, Pierre Karleskind, Nicola Beer

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
25 artikla – 1 kohta – 3 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Asettaessaan ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitettua velvoitetta alakohdassa 
vahvistettujen tavoitteiden saavuttamisen 
varmistamiseksi jäsenvaltiot voivat 
toteuttaa sitä varten muun muassa 
määriin, energiasisältöön tai 
kasvihuonekaasupäästöihin kohdistuvia 
toimenpiteitä edellyttäen, että 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
kasvihuonekaasuintensiteetin 
vähentäminen ja vähimmäisosuuksien 
saavuttaminen näytetään toteen.

Or. en

Perustelu

Artiklaan pitäisi palauttaa säännös toimenpiteitä koskevista keinoista. Jäsenvaltioilla olisi 
oltava mahdollisuus valita keinot, joilla tavoitteet saavutetaan, ja se olisi todettava 
selkeästi artiklassa (kuten RED II -direktiivin 25 artiklan 1 kohdan 5 alakohdassa).
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Tarkistus 1002
Ville Niinistö
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta
Direktiivi (EU) 2001/2018
25 artikla – 1 kohta – 3 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Lisätään 3 b alakohta (uusi) seuraavasti:
Asettaessaan ensimmäisen alakohdan a ja 
b alakohdassa tarkoitettua velvoitetta 
alakohdassa vahvistettujen tavoitteiden 
saavuttamisen varmistamiseksi 
jäsenvaltiot voivat toteuttaa sitä varten 
muun muassa määriin, energiasisältöön 
tai kasvihuonekaasupäästöihin 
kohdistuvia toimenpiteitä edellyttäen, että 
ensimmäisen alakohdan a ja 
b alakohdassa tarkoitetut 
kasvihuonekaasuintensiteetin 
vähentäminen ja vähimmäisosuuksien 
saavuttaminen näytetään toteen. 
Jäsenvaltioiden, jotka toteuttavat 
25 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
kasvihuonekaasuintensiteetin 
vähennystavoitteen määriin tai 
energiasisältöön kohdistuvilla 
toimenpiteillä, on katsottava uusiutuvista 
energialähteistä tuotetun sähkön osuuden 
olevan neljä kertaa sen energiasisältö.

Or. en

Perustelu

If Member States opt to achieve the GHG-based target for renewables in transport by way of 
targeting volumes or energy content, it is imperative that the existing 4 x multiplier for 
renewable electricity - currently included in the 2018 Renewable Energy Directive - is 
maintained, in recognition of the greater energy efficiency of electric vehicles. The switch to a 
GHG-based target and the subsequent removal of the 4 x multiplier in terms of the energy 
content from the Renewable Energy Directive cannot offer a pretext for reducing the 
contribution that electric vehicles can make to the target for renewables in transport, in 
particular at a time when their sales are rapidly increasing.



PE729.929v01-00 34/180 AM\1252006FI.docx

FI

Tarkistus 1003
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros Sempere

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
25 artikla – 1 kohta – 3 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komissio tarkastelee uudelleen tätä 1 
kohdassa säädettyä velvoitetta ja antaa 
säädösehdotuksen vuoteen 2025 
mennessä sen nostamisesta, jos 
uusiutuvan energian tuotannon 
kustannukset ovat edelleen alentuneet 
merkittävästi, jos tällainen nostaminen on 
tarpeen unionin kansainvälisten 
vähähiilisyyttä koskevien sitoumusten 
noudattamiseksi tai jos se on perusteltua 
unionin energiankulutuksen 
huomattavan vähenemisen vuoksi.

Or. en

Tarkistus 1004
András Gyürk, Ernő Schaller-Baross

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltiot voivat myöntää 
vapautuksen osalle polttoaineiden 
toimittajista ja energiankantajista tai 
erotella ne toisistaan asettaessaan a ja b 
kohdassa tarkoitettua velvoitetta 
polttoaineen toimittajille varmistaen, että 
eri teknologioiden kehityksen ja 
kustannusten vaihtelevat tasot ja 
sähköajoneuvokantojen markkinoille 
pääsy otetaan huomioon.
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Or. en

Perustelu

Alhaisemman tulotason jäsenvaltiot eivät todennäköisesti saavuta markkinoilla sitä 
sähköajoneuvojen osuutta, joka vaikutustenarvioinnissa otettiin huomioon. Näille valtioille 13 
prosentin kasvihuonekaasutavoitteen saavuttaminen on haaste, koska niiden 
sähköajoneuvojen vähäisempi osuus markkinoilla ja ajoneuvokannan hidas korvaaminen 
eivät mahdollista uusiutuvista energialähteistä tuotetun suoran sähkön tarvittavaa 
käyttöönottoa liikenteessä. Tämä ei ole polttoaineen toimittajien valvonnassa oleva asia. Jotta 
jäsenvaltioilla olisi yhtäläiset mahdollisuudet saavuttaa kasvihuonekaasutavoitteensa ja 
luoda tasapuoliset toimintaedellytykset polttoaineen toimittajille, sähköajoneuvojen osuus 
markkinoilla olisi otettava huomioon.

Tarkistus 1005
Christophe Grudler, Nicola Danti, Claudia Gamon, Klemen Grošelj, Andreas Glück, 
Emma Wiesner, Nicola Beer, Atidzhe Alieva-Veli, Ilhan Kyuchyuk, Iskra Mihaylova

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
25 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on perustettava 
mekanismi, jonka avulla niiden alueella 
toimivat polttoaineiden toimittajat voivat 
vaihtaa keskenään uusiutuvan energian 
toimittamista liikennealalle koskevia 
hyvityksiä. Talouden toimijat, jotka 
toimittavat uusiutuvaa sähköä 
sähköajoneuvoille julkisten latauspisteiden 
kautta, saavat hyvityksiä riippumatta siitä, 
koskeeko niitä jäsenvaltion polttoaineiden 
toimittajille asettama velvoite ja voivat 
myydä näitä hyvityksiä polttoaineiden 
toimittajille, jotka saavat käyttää hyvityksiä 
1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa 
annetun velvoitteen täyttämiseen.;

2. Jäsenvaltioiden on perustettava 
mekanismi, jonka avulla niiden alueella 
toimivat polttoaineiden toimittajat voivat 
vaihtaa keskenään uusiutuvan energian 
toimittamista liikennealalle koskevia 
hyvityksiä. Talouden toimijat, jotka 
toimittavat uusiutuvaa sähköä 
sähköajoneuvoille julkisten ja muiden 
kuin julkisten latauspisteiden kautta 
kevyille ja raskaille hyötyajoneuvoille, 
saavat hyvityksiä riippumatta siitä, 
koskeeko niitä jäsenvaltion polttoaineiden 
toimittajille asettama velvoite ja voivat 
myydä näitä hyvityksiä polttoaineiden 
toimittajille, jotka saavat käyttää hyvityksiä 
1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa 
annetun velvoitteen täyttämiseen.

Hyvitysten myöntämisen on perustuttava 
tarkkoihin tietoihin, joita tuetaan 19 
artiklassa tarkoitetuilla alkuperätakuilla 
ja jotka perustuvat verkkojen haltijoiden 
jakamiin tietoihin uusiutuvan sähkön 
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osuudesta.

Or. en

Perustelu

The earlier phase-out of high-risk ILUC biofuels could lead to a substitution by other biofuels 
produced from food and feed crops. To avoid this windfall effect, the maximum limit of 
biofuels produced from food and feed crops per Member State should be ajusted.The credits 
mechanism should be open to operators of both private and public charging infrastructure to 
support electromobility and additional revenue stream for all e-mobility service providers 
while guaranteeing a level playing field for all charging solutions.Moreover, the credit 
mechanisms that Member States shall establish, should support the flexible and cost-effective 
integration of renewables in the transport sector, using guarantees of origin

Tarkistus 1006
Ivan David

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
25 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on perustettava 
mekanismi, jonka avulla niiden alueella 
toimivat polttoaineiden toimittajat voivat 
vaihtaa keskenään uusiutuvan energian 
toimittamista liikennealalle koskevia 
hyvityksiä. Talouden toimijat, jotka 
toimittavat uusiutuvaa sähköä 
sähköajoneuvoille julkisten latauspisteiden 
kautta, saavat hyvityksiä riippumatta siitä, 
koskeeko niitä jäsenvaltion polttoaineiden 
toimittajille asettama velvoite ja voivat 
myydä näitä hyvityksiä polttoaineiden 
toimittajille, jotka saavat käyttää hyvityksiä 
1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa 
annetun velvoitteen täyttämiseen.;

2. Jäsenvaltioiden on perustettava 
mekanismi, jonka avulla niiden alueella 
toimivat polttoaineiden toimittajat voivat 
vaihtaa keskenään uusiutuvan energian 
toimittamista liikennealalle koskevia 
hyvityksiä. Talouden toimijat, jotka 
toimittavat

i) uusiutuvaa sähköä sähköajoneuvoille 
julkisten latauspisteiden kautta, tai
ii) biometaanikaasua kaasukäyttöisille 
ajoneuvoille julkisten tankkausasemien 
kautta, saavat hyvityksiä riippumatta siitä, 
koskeeko niitä jäsenvaltion polttoaineiden 
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toimittajille asettama velvoite ja voivat 
myydä näitä hyvityksiä polttoaineiden 
toimittajille, jotka saavat käyttää hyvityksiä 
1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa 
annetun velvoitteen täyttämiseen.

Or. en

Perustelu

Biomethane is a renewable, storable and non-intermittent energy. It has a key role to play in 
the decarbonisation of the transport sector alongside electrification, especially for heavy duty 
transport vehicles. Including biomethane in this mechanism would confirm the European 
commitment to carbon neutrality within the principle of technological neutrality. The 
proposed mechanism will contribute to structure the European biomethane sector that needs 
to scale-up in order to reach ambitious EU GHG reduction targets and cost-efficiency. 
Biomethane is a sustainable energy with a lot of positive externalities: an industry made in 
Europe, reliable and becoming increasingly competitive, creating jobs in European territories 
that cannot be relocated. Biomethane can lead to a negative GHG emissions balance in LCA, 
taking into account avoided emissions from the upstream part of the chain.

Tarkistus 1007
András Gyürk, Ernő Schaller-Baross

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on perustettava 
mekanismi, jonka avulla niiden alueella 
toimivat polttoaineiden toimittajat voivat 
vaihtaa keskenään uusiutuvan energian 
toimittamista liikennealalle koskevia 
hyvityksiä. Talouden toimijat, jotka 
toimittavat uusiutuvaa sähköä 
sähköajoneuvoille julkisten latauspisteiden 
kautta, saavat hyvityksiä riippumatta siitä, 
koskeeko niitä jäsenvaltion polttoaineiden 
toimittajille asettama velvoite ja voivat 
myydä näitä hyvityksiä polttoaineiden 
toimittajille, jotka saavat käyttää hyvityksiä 
1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa 
annetun velvoitteen täyttämiseen.;

2. Jäsenvaltioiden on perustettava 
mekanismi, jonka avulla niiden alueella 
toimivat polttoaineiden toimittajat voivat 
vaihtaa keskenään uusiutuvan energian 
toimittamista liikennealalle koskevia 
hyvityksiä. Talouden toimijat, jotka 
toimittavat uusiutuvaa sähköä uusiutuvasta 
energiasta, vähähiilisestä vedystä tai 
vähähiilisistä vetypohjaisista polttoaineista 
sähköajoneuvoille julkisten latauspisteiden 
kautta tai suoraan kuluttajien sijaintiin 
älykkään mittausjärjestelmän avulla 
mitattuna ja ilmoitettuna, saavat 
hyvityksiä riippumatta siitä, koskeeko niitä 
jäsenvaltion polttoaineiden toimittajille 
asettama velvoite ja voivat myydä näitä 



PE729.929v01-00 38/180 AM\1252006FI.docx

FI

hyvityksiä polttoaineiden toimittajille, 
jotka saavat käyttää hyvityksiä 1 kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa annetun 
velvoitteen täyttämiseen.;

Or. en

Perustelu

Sähköautojen lataus tapahtuu tyypillisesti kotona ja yksityisissä toimistojen 
pysäköintipaikoissa. Siksi kestää pidempään ennen kuin julkisia latauslaitteita voidaan 
käyttää täysimääräisesti, kun sähköautojen käyttö on määräävässä asemassa. Uusiutuvan 
sähkön ei pitäisi vastata pelkästään julkisesta latauksesta, vaan asianmukaisesti 
dokumentoidusta muusta kuin julkisesta latauksesta, jolla voidaan osoittaa uusiutuvista 
energialähteistä tuotetun sähkön ostaminen sähköautolatausta varten älykkään mittauksen 
avulla. Tämä kannustaa ratkaisuihin, joilla kaikesta uusiutuvista energialähteistä tuotetun 
sähkön lataamisesta saadaan kaikkialla uusiutuvaa.

Tarkistus 1008
Evžen Tošenovský
ECR-ryhmän puolesta
Zdzisław Krasnodębski

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
25 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on perustettava 
mekanismi, jonka avulla niiden alueella 
toimivat polttoaineiden toimittajat voivat 
vaihtaa keskenään uusiutuvan energian 
toimittamista liikennealalle koskevia 
hyvityksiä. Talouden toimijat, jotka 
toimittavat uusiutuvaa sähköä 
sähköajoneuvoille julkisten latauspisteiden 
kautta, saavat hyvityksiä riippumatta siitä, 
koskeeko niitä jäsenvaltion polttoaineiden 
toimittajille asettama velvoite ja voivat 
myydä näitä hyvityksiä polttoaineiden 
toimittajille, jotka saavat käyttää hyvityksiä 
1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa 
annetun velvoitteen täyttämiseen.;

2. Jäsenvaltioiden on perustettava 
mekanismi, jonka avulla niiden alueella 
toimivat polttoaineiden toimittajat voivat 
vaihtaa keskenään uusiutuvan energian 
toimittamista liikennealalle koskevia 
hyvityksiä. Uusiutuvan sähkön tuottajat, 
uusiutuvien polttoaineiden tuottajat ja 
talouden toimijat, jotka toimittavat 
uusiutuvaa sähköä sähköajoneuvoille ja 
rautateille julkisten ja yksityisten 
latauspisteiden kautta, saavat hyvityksiä 
riippumatta siitä, koskeeko niitä 
jäsenvaltion polttoaineiden toimittajille 
asettama velvoite ja voivat myydä näitä 
hyvityksiä polttoaineiden toimittajille, 
jotka saavat käyttää hyvityksiä 1 kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa annetun 
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velvoitteen täyttämiseen.

Or. en

Tarkistus 1009
Josianne Cutajar

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
25 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on perustettava 
mekanismi, jonka avulla niiden alueella 
toimivat polttoaineiden toimittajat voivat 
vaihtaa keskenään uusiutuvan energian 
toimittamista liikennealalle koskevia 
hyvityksiä. Talouden toimijat, jotka 
toimittavat uusiutuvaa sähköä 
sähköajoneuvoille julkisten latauspisteiden 
kautta, saavat hyvityksiä riippumatta siitä, 
koskeeko niitä jäsenvaltion polttoaineiden 
toimittajille asettama velvoite ja voivat 
myydä näitä hyvityksiä polttoaineiden 
toimittajille, jotka saavat käyttää hyvityksiä 
1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa 
annetun velvoitteen täyttämiseen.;

2. Jäsenvaltioiden on perustettava 
mekanismi, jonka avulla niiden alueella 
toimivat polttoaineiden toimittajat voivat 
vaihtaa keskenään uusiutuvan energian 
toimittamista liikennealalle koskevia 
hyvityksiä. Talouden toimijat, jotka 
toimittavat uusiutuvaa sähköä 
sähköajoneuvoille julkisten ja yksityisten 
latauspisteiden kautta sekä 
merenkulkualan maasähkön kautta, 
saavat hyvityksiä riippumatta siitä, 
koskeeko niitä jäsenvaltion polttoaineiden 
toimittajille asettama velvoite ja voivat 
myydä näitä hyvityksiä polttoaineiden 
toimittajille, jotka saavat käyttää hyvityksiä 
1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa 
annetun velvoitteen täyttämiseen.

Or. en

(Ks. direktiivin (EU) 2018/2001 25 artiklan 2 kohdan sanamuoto sellaisena kuin se on 
korvattuna teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan parhaillaan käsiteltävänä olevalla 

Euroopan komission ehdotuksella).

Tarkistus 1010
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Pietro Fiocchi, 
Ladislav Ilčić

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta
(Direktiivi (EU) 2018/2021)
25 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on perustettava 
mekanismi, jonka avulla niiden alueella 
toimivat polttoaineiden toimittajat voivat 
vaihtaa keskenään uusiutuvan energian 
toimittamista liikennealalle koskevia 
hyvityksiä. Talouden toimijat, jotka 
toimittavat uusiutuvaa sähköä 
sähköajoneuvoille julkisten latauspisteiden 
kautta, saavat hyvityksiä riippumatta siitä, 
koskeeko niitä jäsenvaltion polttoaineiden 
toimittajille asettama velvoite ja voivat 
myydä näitä hyvityksiä polttoaineiden 
toimittajille, jotka saavat käyttää hyvityksiä 
1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa 
annetun velvoitteen täyttämiseen.;

2. Jäsenvaltioiden on perustettava 
mekanismi, jonka avulla niiden alueella 
toimivat polttoaineiden toimittajat voivat 
vaihtaa keskenään uusiutuvan energian 
toimittamista liikennealalle koskevia 
hyvityksiä. Talouden toimijat, jotka 
toimittavat uusiutuvaa sähköä 
sähköajoneuvoille latauspisteiden kautta 
sekä uusiutuvista energialähteistä 
tuotettua sähköä meri- ja 
rautatieliikenteelle, saavat hyvityksiä 
riippumatta siitä, koskeeko niitä 
jäsenvaltion polttoaineiden toimittajille 
asettama velvoite ja voivat myydä näitä 
hyvityksiä polttoaineiden toimittajille, 
jotka saavat käyttää hyvityksiä 1 kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa annetun 
velvoitteen täyttämiseen.;

Or. en

Tarkistus 1011
Andreas Glück, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Bart Groothuis

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
25 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on perustettava 
mekanismi, jonka avulla niiden alueella 
toimivat polttoaineiden toimittajat voivat 
vaihtaa keskenään uusiutuvan energian 
toimittamista liikennealalle koskevia 
hyvityksiä. Talouden toimijat, jotka 
toimittavat uusiutuvaa sähköä 
sähköajoneuvoille julkisten latauspisteiden 
kautta, saavat hyvityksiä riippumatta siitä, 
koskeeko niitä jäsenvaltion polttoaineiden 
toimittajille asettama velvoite ja voivat 
myydä näitä hyvityksiä polttoaineiden 
toimittajille, jotka saavat käyttää hyvityksiä 

2. Jäsenvaltioiden on perustettava 
mekanismi, jonka avulla niiden alueella 
toimivat polttoaineiden toimittajat voivat 
vaihtaa keskenään uusiutuvan energian ja 
vähähiilisten polttoaineiden toimittamista 
liikennealalle koskevia hyvityksiä. 
Talouden toimijat, jotka toimittavat 
uusiutuvaa sähköä uusiutuvasta energiasta 
julkisten latauspisteiden, uusiutuvan 
energian tai vähähiilisten polttoaineiden 
kautta, saavat hyvityksiä riippumatta siitä, 
koskeeko niitä jäsenvaltion polttoaineiden 
toimittajille asettama velvoite ja voivat 
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1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa 
annetun velvoitteen täyttämiseen.;

myydä näitä hyvityksiä polttoaineiden 
toimittajille, jotka saavat käyttää hyvityksiä 
1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa 
annetun velvoitteen täyttämiseen.”;

Or. en

Perustelu

Tasapuoliset toimintaedellytykset ovat välttämättömiä kaikille hiilestä irtautuville 
polttoaineille.

Tarkistus 1012
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
25 artikla

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on perustettava 
mekanismi, jonka avulla niiden alueella 
toimivat polttoaineiden toimittajat voivat 
vaihtaa keskenään uusiutuvan energian 
toimittamista liikennealalle koskevia 
hyvityksiä. Talouden toimijat, jotka 
toimittavat uusiutuvaa sähköä 
sähköajoneuvoille julkisten latauspisteiden 
kautta, saavat hyvityksiä riippumatta siitä, 
koskeeko niitä jäsenvaltion polttoaineiden 
toimittajille asettama velvoite ja voivat 
myydä näitä hyvityksiä polttoaineiden 
toimittajille, jotka saavat käyttää hyvityksiä 
1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa 
annetun velvoitteen täyttämiseen.”;

2. Jäsenvaltioiden on perustettava 
mekanismi, jonka avulla niiden alueella 
toimivat polttoaineiden toimittajat voivat 
vaihtaa keskenään uusiutuvan energian 
toimittamista liikennealalle koskevia 
hyvityksiä. Talouden toimijat, jotka 
toimittavat uusiutuvaa sähköä uusiutuvasta 
energiasta julkisten latauspisteiden tai 
uusiutuvia polttoaineita julkisten 
latauspisteiden kautta, saavat hyvityksiä 
riippumatta siitä, koskeeko niitä 
jäsenvaltion polttoaineiden toimittajille 
asettama velvoite ja voivat myydä näitä 
hyvityksiä polttoaineiden toimittajille, 
jotka saavat käyttää hyvityksiä 1 kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa annetun 
velvoitteen täyttämiseen.”;

Or. en

Tarkistus 1013
Martin Hojsík, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Nils Torvalds, Claudia Gamon
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
25 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on perustettava 
mekanismi, jonka avulla niiden alueella 
toimivat polttoaineiden toimittajat voivat 
vaihtaa keskenään uusiutuvan energian 
toimittamista liikennealalle koskevia 
hyvityksiä. Talouden toimijat, jotka 
toimittavat uusiutuvaa sähköä 
sähköajoneuvoille julkisten latauspisteiden 
kautta, saavat hyvityksiä riippumatta siitä, 
koskeeko niitä jäsenvaltion polttoaineiden 
toimittajille asettama velvoite ja voivat 
myydä näitä hyvityksiä polttoaineiden 
toimittajille, jotka saavat käyttää hyvityksiä 
1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa 
annetun velvoitteen täyttämiseen.;

2. Jäsenvaltioiden on perustettava 
mekanismi, jonka avulla niiden alueella 
toimivat polttoaineiden toimittajat voivat 
vaihtaa keskenään uusiutuvan energian 
toimittamista liikennealalle koskevia 
hyvityksiä. Talouden toimijat, jotka 
toimittavat uusiutuvaa sähköä 
sähköajoneuvoille julkisten ja yksityisten 
latauspisteiden kautta, saavat hyvityksiä 
riippumatta siitä, koskeeko niitä 
jäsenvaltion polttoaineiden toimittajille 
asettama velvoite ja voivat myydä näitä 
hyvityksiä polttoaineiden toimittajille, 
jotka saavat käyttää hyvityksiä 1 kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa annetun 
velvoitteen täyttämiseen.

Or. en

Perustelu

Kannustimia olisi tarjottava myös yksityisten latauspisteiden haltijoille, varsinkin kun 
huomioidaan, että komission julkisia latauspisteitä koskeva ehdotus ei ole kovin 
kunnianhimoinen.

Tarkistus 1014
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Robert Hajšel, Niels Fuglsang, Romana Jerković, 
Erik Bergkvist, Marcos Ros Sempere

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
25 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on perustettava 
mekanismi, jonka avulla niiden alueella 
toimivat polttoaineiden toimittajat voivat 

2. Jäsenvaltioiden on perustettava 
mekanismi, jonka avulla niiden alueella 
toimivat polttoaineiden toimittajat voivat 
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vaihtaa keskenään uusiutuvan energian 
toimittamista liikennealalle koskevia 
hyvityksiä. Talouden toimijat, jotka 
toimittavat uusiutuvaa sähköä 
sähköajoneuvoille julkisten latauspisteiden 
kautta, saavat hyvityksiä riippumatta siitä, 
koskeeko niitä jäsenvaltion polttoaineiden 
toimittajille asettama velvoite ja voivat 
myydä näitä hyvityksiä polttoaineiden 
toimittajille, jotka saavat käyttää hyvityksiä 
1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa 
annetun velvoitteen täyttämiseen.;

vaihtaa keskenään uusiutuvan energian 
toimittamista liikennealalle koskevia 
hyvityksiä. Talouden toimijat, jotka 
toimittavat uusiutuvaa sähköä 
sähköajoneuvoille julkisten ja yksityisten 
latauspisteiden kautta, saavat hyvityksiä 
riippumatta siitä, koskeeko niitä 
jäsenvaltion polttoaineiden toimittajille 
asettama velvoite ja voivat myydä näitä 
hyvityksiä polttoaineiden toimittajille, 
jotka saavat käyttää hyvityksiä 1 kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa annetun 
velvoitteen täyttämiseen.

Or. en

Tarkistus 1015
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
25 artikla

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on perustettava 
mekanismi, jonka avulla niiden alueella 
toimivat polttoaineiden toimittajat voivat 
vaihtaa keskenään uusiutuvan energian 
toimittamista liikennealalle koskevia 
hyvityksiä. Talouden toimijat, jotka 
toimittavat uusiutuvaa sähköä 
sähköajoneuvoille julkisten 
latauspisteiden kautta, saavat hyvityksiä 
riippumatta siitä, koskeeko niitä 
jäsenvaltion polttoaineiden toimittajille 
asettama velvoite ja voivat myydä näitä 
hyvityksiä polttoaineiden toimittajille, 
jotka saavat käyttää hyvityksiä 1 kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa annetun 
velvoitteen täyttämiseen.;

2. Jäsenvaltioiden on perustettava 
mekanismi, jonka avulla niiden alueella 
toimivat polttoaineiden toimittajat voivat 
vaihtaa keskenään uusiutuvan energian 
toimittamista liikennealalle koskevia 
hyvityksiä. Talouden toimijat, jotka 
toimittavat uusiutuvaa energiaa 
ajoneuvoille julkisten lataus- ja 
tankkauspisteiden kautta, saavat 
hyvityksiä riippumatta siitä, koskeeko niitä 
jäsenvaltion polttoaineiden toimittajille 
asettama velvoite ja voivat myydä näitä 
hyvityksiä polttoaineiden toimittajille, 
jotka saavat käyttää hyvityksiä 1 kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa annetun 
velvoitteen täyttämiseen.;

Or. en
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Tarkistus 1016
Ville Niinistö
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta
Direktiivi (EU) 2001/2018
25 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on perustettava 
mekanismi, jonka avulla niiden alueella 
toimivat polttoaineiden toimittajat voivat 
vaihtaa keskenään uusiutuvan energian 
toimittamista liikennealalle koskevia 
hyvityksiä. Talouden toimijat, jotka 
toimittavat uusiutuvaa sähköä 
sähköajoneuvoille julkisten 
latauspisteiden kautta, saavat hyvityksiä 
riippumatta siitä, koskeeko niitä 
jäsenvaltion polttoaineiden toimittajille 
asettama velvoite ja voivat myydä näitä 
hyvityksiä polttoaineiden toimittajille, 
jotka saavat käyttää hyvityksiä 1 kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa annetun 
velvoitteen täyttämiseen.;

2. Jäsenvaltioiden on perustettava 
mekanismi, jonka avulla niiden alueella 
toimivat polttoaineiden toimittajat voivat 
vaihtaa keskenään uusiutuvan energian 
toimittamista liikennealalle koskevia 
hyvityksiä. Talouden toimijat, jotka 
toimittavat uusiutuvaa sähköä 
liikkuvuuteen latauspisteiden kautta, 
saavat hyvityksiä riippumatta siitä, 
koskeeko niitä jäsenvaltion polttoaineiden 
toimittajille asettama velvoite ja voivat 
myydä näitä hyvityksiä polttoaineiden 
toimittajille, jotka saavat käyttää hyvityksiä 
1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa 
annetun velvoitteen täyttämiseen.”;

Or. en

Perustelu

Luodaan mahdollisuus sisällyttää kaikki käytetty liikenteen uusiutuvista energialähteistä 
tuotettu sähkö hyvitysmekanismin laskentaan. On otettava huomioon lataus, sähköajoneuvot, 
sähköskootterit, sähköpolkupyörät kotona ja työpaikalla sekä julkiset latausasemat.

Tarkistus 1017
Josianne Cutajar

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
25 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2 a. Uusiutuvan energian 
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kustannustehokkaan käyttöönoton 
mahdollistamiseksi kaikkialla unionissa 
jäsenvaltiot voivat perustaa rajat ylittävän 
mekanismin, jonka avulla polttoaineen 
toimittajat voivat tehdä sopimuksen 
uusiutuvan energian toimittamiseen 
tieliikenteen alalle liittyvien hyvitysten 
vaihtamisesta. Jäsenvaltiot voivat käyttää 
hyvityksiä 1 kohdan a ja b alakohdassa 
säädettyjen velvoitteiden täyttämiseksi ja 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian loppukulutuksen laskemiseksi 
liikennealalla 7 artiklan 1 kohdan c 
alakohdan mukaisesti varmistaen 
samalla, että uusiutuvan energian määrää 
ei lasketa kahteen kertaan.

Or. en

(Viittaus 1 kohdan a ja b alakohtaan viittaa direktiivin (EU) 2018/2001 25 artiklan 25 kohdan 
b alakohtaan sellaisena kuin se on korvattuna teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan 
parhaillaan käsiteltävänä olevalla Euroopan komission ehdotuksella. Viittaus 7 artiklan 1 

kohdan c alakohtaan viittaa uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön 
edistämisestä 11. joulukuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 

(EU) 2018/2001.)

Tarkistus 1018
András Gyürk, Ernő Schaller-Baross

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos tieliikenteen sähkönkulutus on 
sähköajoneuvojen hitaamman 
markkinaosuuden kasvun vuoksi alle 3 
prosenttia tieliikenteen loppuenergian 
kokonaiskulutuksesta tai jos 
sähköajoneuvojen osuus on alle 20 
prosenttia, kyseinen jäsenvaltio voi 
pienentää 25 artiklan 1 kohdan 
ensimmäisen alakohdan a alakohdassa 
tarkoitettua kasvihuonekaasuintensiteetin 
vähennystavoitetta vastaavasti sen 
mukaan, millainen vaikutus näillä 
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polttoaineilla olisi ollut 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiin. 
Tätä tarkoitusta varten jäsenvaltioiden on 
katsottava näiden polttoaineiden 
vähentävän kasvihuonekaasupäästöjä 
100 prosenttia.

Or. en

Perustelu

Alhaisemman tulotason jäsenvaltiot eivät todennäköisesti saavuta sitä sähköajoneuvojen 
markkinoille pääsynopeutta, joka vaikutustenarvioinnissa otettiin huomioon. Näille valtioille 
13 prosentin kasvihuonekaasutavoitteen saavuttaminen on haaste, koska niiden 
sähköajoneuvojen vähäisempi osuus markkinoilla ja ajoneuvokannan hidas korvaaminen 
eivät mahdollista uusiutuvista energialähteistä tuotetun suoran sähkön tarvittavaa 
käyttöönottoa liikenteessä. Tällaisten jäsenvaltioiden olisi voitava mukauttaa 
kasvihuonekaasutavoitetta sen mukaan, mikä on niiden suurin mahdollinen sähkön osuus 
tieliikenteessä.

Tarkistus 1019
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros Sempere

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
25 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio antaa viimeistään [vuoden 
kuluttua tämän muutosdirektiivin 
voimaantulosta] 35 artiklan mukaisesti 
delegoidun säädöksen, joka koskee 
kaskadikäyttöperiaatteen soveltamista 
liitteessä IX olevassa A ja B osassa 
mainittuihin raaka-aineisiin, ottaen 
huomioon käytettävissä olevat raaka-
ainemäärät ja jo olemassa olevien muiden 
kuin energian talteenottoa koskevien 
kilpailevien teollisten käyttötarkoitusten 
osuus ja ottaen kansalliset erityispiirteet 
asianmukaisesti huomioon.

Or. en
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Tarkistus 1020
Ivan David

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 15 alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
26 artikla

Komission teksti Tarkistus

(15) muutetaan 26 artikla seuraavasti: Poistetaan.
(a) muutetaan 1 kohta seuraavasti:
i) korvataan ensimmäinen alakohta 
seuraavasti:
”
Kun lasketaan 7 artiklassa tarkoitettua 
jäsenvaltion uusiutuvista energialähteistä 
peräisin olevan energian 
kokonaisloppukulutusta ja 25 artiklan 1 
kohdan ensimmäisen alakohdan a 
alakohdassa tarkoitettua 
kasvihuonekaasuintensiteetin 
vähennystavoitetta, biopolttoaineiden ja 
bionesteiden sekä liikenteessä 
kulutettujen biomassapolttoaineiden, jos 
ne on tuotettu ravinto- ja rehukasveista, 
osuus saa olla enintään yhden 
prosenttiyksikön suurempi kuin tällaisten 
polttoaineiden osuus energian 
loppukulutuksesta liikennealalla 
kyseisessä jäsenvaltiossa vuonna 2020 ja 
enintään 7 prosenttia liikennealan 
energian loppukulutuksesta kyseisessä 
jäsenvaltiossa.
”
ii) korvataan neljäs alakohta seuraavasti:
”
Jos ravinto- tai rehukasveista tuotettujen 
biopolttoaineiden ja bionesteiden sekä 
liikenteessä kulutettujen 
biomassapolttoaineiden osuus on 
jäsenvaltiossa rajattu alle 7 prosenttiin tai 
jäsenvaltio päättää rajata osuutta vielä 
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pienemmäksi, se voi pienentää 25 artiklan 
1 kohdan ensimmäisen alakohdan 
a alakohdassa tarkoitettua 
kasvihuonekaasuintensiteetin 
vähennystavoitetta vastaavasti sen 
mukaan, millainen vaikutus näillä 
polttoaineilla olisi ollut 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiin. 
Tätä tarkoitusta varten jäsenvaltioiden on 
katsottava noiden polttoaineiden 
vähentävän kasvihuonekaasupäästöjä 
50 prosenttia.;
”
b) korvataan 2 kohdan ensimmäisessä ja 
viidennessä alakohdassa ilmaisu ”25 
artiklan 1 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettu vähimmäisosuus” 
ilmaisulla ”25 artiklan 1 kohdan 
ensimmäisen alakohdan a alakohdassa 
tarkoitettu kasvihuonekaasuintensiteetin 
vähennystavoite”;

Or. en

Perustelu

The introduction of the obligation to blend 1st generation biofuels into fuels has reduced the 
frequency and intensity of sales crises in the field of crop sector. The production of field crops 
for the production of biofuels provides to farmers incomes that enable them to economically 
survive and to employ workers throughout all the year. Reducing the mandatory share of 1-
generation biofuels is therefore unacceptable and could causes to serious crises in 
agriculture, with the need for exceptional public financial support- There is  no money is 
allocated in the EU budget for this intervention.

Tarkistus 1021
Ville Niinistö
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 15 alakohta – a alakohta – i alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
26 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun lasketaan 7 artiklassa tarkoitettua Kun lasketaan 7 artiklassa tarkoitettua 
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jäsenvaltion uusiutuvista energialähteistä 
peräisin olevan energian 
kokonaisloppukulutusta ja 25 artiklan 1 
kohdan ensimmäisen alakohdan a 
alakohdassa tarkoitettua 
kasvihuonekaasuintensiteetin 
vähennystavoitetta, biopolttoaineiden ja 
bionesteiden sekä liikenteessä kulutettujen 
biomassapolttoaineiden, jos ne on tuotettu 
ravinto- ja rehukasveista, osuus saa olla 
enintään yhden prosenttiyksikön suurempi 
kuin tällaisten polttoaineiden osuus 
energian loppukulutuksesta liikennealalla 
kyseisessä jäsenvaltiossa vuonna 2020 ja 
enintään 7 prosenttia liikennealan energian 
loppukulutuksesta kyseisessä 
jäsenvaltiossa.;

jäsenvaltion uusiutuvista energialähteistä 
peräisin olevan energian 
kokonaisloppukulutusta ja 25 artiklan 
1 kohdan ensimmäisen alakohdan 
a alakohdassa tarkoitettua 
kasvihuonekaasuintensiteetin 
vähennystavoitetta, biopolttoaineiden ja 
bionesteiden sekä liikenteessä kulutettujen 
biomassapolttoaineiden, jos ne on tuotettu 
viljelykasveista, osuus ei saa olla suurempi 
kuin tällaisten polttoaineiden osuus 
energian loppukulutuksesta maantie- ja 
rautatieliikennealalla kyseisessä 
jäsenvaltiossa vuonna 2020 ja enintään 
7 prosenttia maantie- ja 
rautatieliikennealan energian 
loppukulutuksesta kyseisessä 
jäsenvaltiossa. Tämä raja on laskettava 
0 prosenttiin ravinto- ja 
rehukasvipohjaisen biodieselin osalta 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2025 
ja 0 prosenttiin kaiken kasvipohjaisen 
bioenergian osalta viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2030. 
Jos elintarvikemarkkinat häiriintyvät 
vakavasti, jäsenvaltioiden on toteutettava 
tilapäisiä keskeyttämistoimenpiteitä 
kasvipohjaisten biopolttoaineiden, 
bionesteiden ja biomassapolttoaineiden 
osalta, jotta voidaan vähentää 
elintarvikkeita koskevan energian 
kysyntää, varmistaa 
lisäelintarviketarjonta ja vakauttaa 
maailmanlaajuiset 
elintarvikehyödykemarkkinat.

Or. en

Perustelu

The EU should move beyond first generation biofuels, bioliquids and biomass fuels produced 
from crops by 2030 at the very latest, whilst phasing out crop-based biodiesel by 2025, since 
these drive higher emissions. Since first being promoted in 2003, an abundance of scientific 
evidence has shown that biofuels, bioliquids and biomass fuels offer few if any carbon savings 
and are not appropriate for the energy sector. the Union should instead promote fuels in 
quantities which balance the necessary ambition with the need to avoid contributing to direct 
and indirect land-use changes, for example advanced biofuels made from genuine wastes. The 
Commission's proposed application of the limit to all transport, instead of only road and rail 
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would in effect expand the denominator for calculation, which increases the volume of food 
and feed based biofuels allowed to reach the targets. The limit should continue to be 
calculated on the basis of road and rail energy only. The war in Ukraine, has also impacts on 
global food commodity markets, with Russia and Ukraine being large suppliers of vegetable 
oils and grains to EU. We must dampen the food price increases by lowering the use of food 
and feed commodities into biofuels.

Tarkistus 1022
Christophe Grudler, Nicola Danti, Klemen Grošelj, Pierre Karleskind, Stéphane Bijoux

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 15 alakohta – a alakohta – i alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
26 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun lasketaan 7 artiklassa tarkoitettua 
jäsenvaltion uusiutuvista energialähteistä 
peräisin olevan energian 
kokonaisloppukulutusta ja 25 artiklan 
1 kohdan ensimmäisen alakohdan 
a alakohdassa tarkoitettua 
kasvihuonekaasuintensiteetin 
vähennystavoitetta, biopolttoaineiden ja 
bionesteiden sekä liikenteessä kulutettujen 
biomassapolttoaineiden, jos ne on tuotettu 
ravinto- ja rehukasveista, osuus saa olla 
enintään yhden prosenttiyksikön suurempi 
kuin tällaisten polttoaineiden osuus 
energian loppukulutuksesta liikennealalla 
kyseisessä jäsenvaltiossa vuonna 2020 ja 
enintään 7 prosenttia liikennealan energian 
loppukulutuksesta kyseisessä 
jäsenvaltiossa.;

Kun lasketaan 7 artiklassa tarkoitettua 
jäsenvaltion uusiutuvista energialähteistä 
peräisin olevan energian 
kokonaisloppukulutusta ja 25 artiklan 
1 kohdan ensimmäisen alakohdan 
a alakohdassa tarkoitettua 
kasvihuonekaasuintensiteetin 
vähennystavoitetta, biopolttoaineiden ja 
bionesteiden sekä liikenteessä kulutettujen 
biomassapolttoaineiden, jos ne on tuotettu 
ravinto- ja rehukasveista, osuus saa olla 
enintään yhden prosenttiyksikön suurempi 
kuin tällaisten polttoaineiden osuus 
energian loppukulutuksesta liikennealalla 
kyseisessä jäsenvaltiossa vuonna 2020, 
lukuun ottamatta sellaisten suuria 
epäsuoria maankäytön muutoksen riskejä 
sisältävien ravinto- ja rehukasveista 
tuotettujen biopolttoaineiden, 
bionesteiden ja biomassapolttoaineiden 
osuus, joiden tuotantoalue on laajentunut 
merkittävästi maalle, johon on sitoutunut 
paljon hiiltä, ja enintään 7 prosenttia 
liikennealan energian loppukulutuksesta 
kyseisessä jäsenvaltiossa. Jäsenvaltiot 
voivat tästä poiketen päättää jättää 
syrjäisimpien alueiden ja 
yhteenliittämättömien alueiden 
sähköntuotantoon käytetyt bionesteet 
edellä mainitun liikennealan 7 prosentin 
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enimmäismäärän ulkopuolelle.

Or. en

Perustelu

The earlier phase-out of high-risk ILUC biofuels could lead to a substitution by other biofuels 
produced from food and feed crops. To avoid this windfall effect, the maximum limit of 
biofuels produced from food and feed crops per Member State should be ajusted. The specific 
conditions of isolation and external dependence of outermost regions should be fully 
recognized. Non-interconnected areas share some challenges with outermost regions 
regarding their energy transition. Bioliquids used for electricity production in outermost 
regions and in non-interconnected areas should not be included in the 7% market share 
ceiling in the transport.

Tarkistus 1023
Seán Kelly

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 15 alakohta – a alakohta – i alakohta
26 artikla – 1 kohta
1 artikla – 1 kohta – 15 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun lasketaan 7 artiklassa tarkoitettua 
jäsenvaltion uusiutuvista energialähteistä 
peräisin olevan energian 
kokonaisloppukulutusta ja 25 artiklan 
1 kohdan ensimmäisen alakohdan 
a alakohdassa tarkoitettua 
kasvihuonekaasuintensiteetin 
vähennystavoitetta, biopolttoaineiden ja 
bionesteiden sekä liikenteessä kulutettujen 
biomassapolttoaineiden, jos ne on tuotettu 
ravinto- ja rehukasveista, osuus saa olla 
enintään yhden prosenttiyksikön 
suurempi kuin tällaisten polttoaineiden 
osuus energian loppukulutuksesta 
liikennealalla kyseisessä jäsenvaltiossa 
vuonna 2020 ja enintään 7 prosenttia 
liikennealan energian loppukulutuksesta 
kyseisessä jäsenvaltiossa.;

Kun lasketaan 7 artiklassa tarkoitettua 
jäsenvaltion uusiutuvista energialähteistä 
peräisin olevan energian 
kokonaisloppukulutusta ja 25 artiklan 
1 kohdan ensimmäisen alakohdan 
a alakohdassa tarkoitettua 
kasvihuonekaasuintensiteetin 
vähennystavoitetta, biopolttoaineiden ja 
bionesteiden sekä liikenteessä kulutettujen 
biomassapolttoaineiden, jos ne on tuotettu 
kasveista, osuus on vähennettävä 
4 prosenttiin maantie- ja 
rautatieliikenteen energiasta kyseisessä 
jäsenvaltiossa viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2030.

Or. en
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Tarkistus 1024
Maria Spyraki

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 15 alakohta – a alakohta – i alakohta
26 artikla
26 artikla

Komission teksti Tarkistus

Kun lasketaan 7 artiklassa tarkoitettua 
jäsenvaltion uusiutuvista energialähteistä 
peräisin olevan energian 
kokonaisloppukulutusta ja 25 artiklan 
1 kohdan ensimmäisen alakohdan 
a alakohdassa tarkoitettua 
kasvihuonekaasuintensiteetin 
vähennystavoitetta, biopolttoaineiden ja 
bionesteiden sekä liikenteessä kulutettujen 
biomassapolttoaineiden, jos ne on tuotettu 
ravinto- ja rehukasveista, osuus saa olla 
enintään yhden prosenttiyksikön 
suurempi kuin tällaisten polttoaineiden 
osuus energian loppukulutuksesta 
liikennealalla kyseisessä jäsenvaltiossa 
vuonna 2020 ja enintään 7 prosenttia 
liikennealan energian loppukulutuksesta 
kyseisessä jäsenvaltiossa.

Kun lasketaan 7 artiklassa tarkoitettua 
jäsenvaltion uusiutuvista energialähteistä 
peräisin olevan energian 
kokonaisloppukulutusta ja 25 artiklan 
1 kohdan ensimmäisen alakohdan 
a alakohdassa tarkoitettua 
kasvihuonekaasuintensiteetin 
vähennystavoitetta, biopolttoaineiden ja 
bionesteiden sekä liikenteessä kulutettujen 
biomassapolttoaineiden, jos ne on tuotettu 
ravinto- ja rehukasveista, osuuden on 
oltava vähintään 7 prosenttia energian 
loppukulutuksesta EU:n tasolla. 

Or. en

Tarkistus 1025
Sira Rego

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 15 alakohta – a alakohta – i alakohta
(Direktiivi (EU) 2018/2021)
26 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun lasketaan 7 artiklassa tarkoitettua 
jäsenvaltion uusiutuvista energialähteistä 
peräisin olevan energian 
kokonaisloppukulutusta ja 25 artiklan 
1 kohdan ensimmäisen alakohdan 
a alakohdassa tarkoitettua 

Kun lasketaan 7 artiklassa tarkoitettua 
jäsenvaltion uusiutuvista energialähteistä 
peräisin olevan energian 
kokonaisloppukulutusta ja 25 artiklan 
1 kohdan ensimmäisen alakohdan 
a alakohdassa tarkoitettua 
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kasvihuonekaasuintensiteetin 
vähennystavoitetta, biopolttoaineiden ja 
bionesteiden sekä liikenteessä kulutettujen 
biomassapolttoaineiden, jos ne on tuotettu 
ravinto- ja rehukasveista, osuus saa olla 
enintään yhden prosenttiyksikön 
suurempi kuin tällaisten polttoaineiden 
osuus energian loppukulutuksesta 
liikennealalla kyseisessä jäsenvaltiossa 
vuonna 2020 ja enintään 7 prosenttia 
liikennealan energian loppukulutuksesta 
kyseisessä jäsenvaltiossa.;

kasvihuonekaasuintensiteetin 
vähennystavoitetta, biopolttoaineiden ja 
bionesteiden sekä liikenteessä kulutettujen 
biomassapolttoaineiden, jos ne on tuotettu 
kasveista, energiaosuus on vähennettävä 
0 prosenttiin maantie- ja 
rautatieliikenteen energiasta viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2030 mennessä.

Or. en

Tarkistus 1026
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros Sempere

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 15 alakohta – a alakohta – i alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
26 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun lasketaan 7 artiklassa tarkoitettua 
jäsenvaltion uusiutuvista energialähteistä 
peräisin olevan energian 
kokonaisloppukulutusta ja 25 artiklan 
1 kohdan ensimmäisen alakohdan 
a alakohdassa tarkoitettua 
kasvihuonekaasuintensiteetin 
vähennystavoitetta, biopolttoaineiden ja 
bionesteiden sekä liikenteessä kulutettujen 
biomassapolttoaineiden, jos ne on tuotettu 
ravinto- ja rehukasveista, osuus saa olla 
enintään yhden prosenttiyksikön suurempi 
kuin tällaisten polttoaineiden osuus 
energian loppukulutuksesta liikennealalla 
kyseisessä jäsenvaltiossa vuonna 2020 ja 
enintään 7 prosenttia liikennealan energian 
loppukulutuksesta kyseisessä 
jäsenvaltiossa.;

Kun lasketaan 7 artiklassa tarkoitettua 
jäsenvaltion uusiutuvista energialähteistä 
peräisin olevan energian 
kokonaisloppukulutusta ja 25 artiklan 
1 kohdan ensimmäisen alakohdan 
a alakohdassa tarkoitettua 
kasvihuonekaasuintensiteetin 
vähennystavoitetta, biopolttoaineiden ja 
bionesteiden sekä liikenteessä kulutettujen 
biomassapolttoaineiden, jos ne on tuotettu 
ravinto- ja rehukasveista, osuus ei saa olla 
suurempi kuin tällaisten polttoaineiden 
osuus energian loppukulutuksesta maantie- 
ja rautatieliikennealalla kyseisessä 
jäsenvaltiossa vuonna 2020 ja enintään 
7 prosenttia maantie- ja 
rautatieliikennealan energian 
loppukulutuksesta kyseisessä 
jäsenvaltiossa.
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Or. en

Tarkistus 1027
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 15 alakohta – a alakohta – i alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
26 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kun lasketaan 7 artiklassa tarkoitettua 
jäsenvaltion uusiutuvista energialähteistä 
peräisin olevan energian 
kokonaisloppukulutusta ja 25 artiklan 
1 kohdan ensimmäisen alakohdan 
a alakohdassa tarkoitettua 
kasvihuonekaasuintensiteetin 
vähennystavoitetta, biopolttoaineiden ja 
bionesteiden sekä liikenteessä kulutettujen 
biomassapolttoaineiden, jos ne on tuotettu 
ravinto- ja rehukasveista, osuus saa olla 
enintään yhden prosenttiyksikön 
suurempi kuin tällaisten polttoaineiden 
osuus energian loppukulutuksesta 
liikennealalla kyseisessä jäsenvaltiossa 
vuonna 2020 ja enintään 7 prosenttia 
liikennealan energian loppukulutuksesta 
kyseisessä jäsenvaltiossa.;

Kun lasketaan 7 artiklassa tarkoitettua 
jäsenvaltion uusiutuvista energialähteistä 
peräisin olevan energian 
kokonaisloppukulutusta ja 25 artiklan 
1 kohdan ensimmäisen alakohdan 
a alakohdassa tarkoitettua 
kasvihuonekaasuintensiteetin 
vähennystavoitetta, biopolttoaineiden ja 
bionesteiden sekä liikenteessä kulutettujen 
biomassapolttoaineiden, jos ne on tuotettu 
ravinto- ja rehukasveista, osuus saa olla 
enintään 7 prosenttia liikennealan energian 
loppukulutuksesta kyseisessä 
jäsenvaltiossa.

Or. en

Tarkistus 1028
Zdzisław Krasnodębski

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 15 alakohta – a alakohta – i alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
26 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun lasketaan 7 artiklassa tarkoitettua 
jäsenvaltion uusiutuvista energialähteistä 

Kun lasketaan 7 artiklassa tarkoitettua 
jäsenvaltion uusiutuvista energialähteistä 
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peräisin olevan energian 
kokonaisloppukulutusta ja 25 artiklan 
1 kohdan ensimmäisen alakohdan 
a alakohdassa tarkoitettua 
kasvihuonekaasuintensiteetin 
vähennystavoitetta, biopolttoaineiden ja 
bionesteiden sekä liikenteessä kulutettujen 
biomassapolttoaineiden, jos ne on tuotettu 
ravinto- ja rehukasveista, osuus saa olla 
enintään yhden prosenttiyksikön 
suurempi kuin tällaisten polttoaineiden 
osuus energian loppukulutuksesta 
liikennealalla kyseisessä jäsenvaltiossa 
vuonna 2020 ja enintään 7 prosenttia 
liikennealan energian loppukulutuksesta 
kyseisessä jäsenvaltiossa.;

peräisin olevan energian 
kokonaisloppukulutusta ja 25 artiklan 
1 kohdan ensimmäisen alakohdan 
a alakohdassa tarkoitettua 
kasvihuonekaasuintensiteetin 
vähennystavoitetta, biopolttoaineiden ja 
bionesteiden sekä liikenteessä kulutettujen 
biomassapolttoaineiden, jos ne on tuotettu 
ravinto- ja rehukasveista, osuus saa olla 
enintään 7 prosenttia liikennealan energian 
loppukulutuksesta kyseisessä 
jäsenvaltiossa.;

Or. en

Perustelu

Liikennealan uusien korkeiden tavoitteiden vuoksi tarvitaan enemmän joustavuutta 
jäsenvaltioille ja niiden kesken.

Tarkistus 1029
András Gyürk, Ernő Schaller-Baross

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 15 alakohta – a alakohta – i alakohta
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 15 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun lasketaan 7 artiklassa tarkoitettua 
jäsenvaltion uusiutuvista energialähteistä 
peräisin olevan energian 
kokonaisloppukulutusta ja 25 artiklan 
1 kohdan ensimmäisen alakohdan 
a alakohdassa tarkoitettua 
kasvihuonekaasuintensiteetin 
vähennystavoitetta, biopolttoaineiden ja 
bionesteiden sekä liikenteessä kulutettujen 
biomassapolttoaineiden, jos ne on tuotettu 
ravinto- ja rehukasveista, osuus saa olla 
enintään yhden prosenttiyksikön 
suurempi kuin tällaisten polttoaineiden 

Kun lasketaan 7 artiklassa tarkoitettua 
jäsenvaltion uusiutuvista energialähteistä 
peräisin olevan energian 
kokonaisloppukulutusta ja 25 artiklan 1 
kohdan ensimmäisen alakohdan a 
alakohdassa tarkoitettua 
kasvihuonekaasuintensiteetin 
vähennystavoitetta, biopolttoaineiden ja 
bionesteiden sekä liikenteessä kulutettujen 
biomassapolttoaineiden, jos ne on tuotettu 
ravinto- ja rehukasveista, osuus saa olla 
enintään 7 prosenttia liikennealan energian 
loppukulutuksesta kyseisessä 
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osuus energian loppukulutuksesta 
liikennealalla kyseisessä jäsenvaltiossa 
vuonna 2020 ja enintään 7 prosenttia 
liikennealan energian loppukulutuksesta 
kyseisessä jäsenvaltiossa.;

jäsenvaltiossa vuonna 2020.;

Or. en

Perustelu

Tuemme elintarvike- ja rehupohjaisten biopolttoaineiden 7 prosentin ylärajaa epäsuoran 
maankäytön muutoksen riskin poistamiseksi. Vuoden 2020 asettaminen perustasoksi on 
kuitenkin kyseenalaista koska useita ehtoja, mukaan lukien liitteen IX B osassa tarkoitettua 
1,7 e-prosentin ylärajaa, ei tuolloin otettu käyttöön. Ehdot ennen vuotta 2021 sovelletut 
pakottivat yritykset noudattamaan strategiaa, jossa keskitytään kaikkiin jätepohjaisiin 
biopolttoaineisiin ja käytetään vähemmän ravinto- ja rehupohjaisia biopolttoaineita, mikä 
näkyy vuoden 2020 kulutuksessa. Näin ollen ehdotetaan, että jäsenvaltioille annetaan 
valtuudet päättää kansallisen ylärajan tasosta yleismaailmallisen 7 e-prosentin ylärajan 
puitteissa.

Tarkistus 1030
Angelika Winzig, Alexander Bernhuber

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 15 alakohta – a alakohta – i alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
26 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun lasketaan 7 artiklassa tarkoitettua 
jäsenvaltion uusiutuvista energialähteistä 
peräisin olevan energian 
kokonaisloppukulutusta ja 25 artiklan 1 
kohdan ensimmäisen alakohdan a 
alakohdassa tarkoitettua 
kasvihuonekaasuintensiteetin 
vähennystavoitetta, biopolttoaineiden ja 
bionesteiden sekä liikenteessä kulutettujen 
biomassapolttoaineiden, jos ne on tuotettu 
ravinto- ja rehukasveista, osuus saa olla 
enintään yhden prosenttiyksikön 
suurempi kuin tällaisten polttoaineiden 
osuus energian loppukulutuksesta 
liikennealalla kyseisessä jäsenvaltiossa 
vuonna 2020 ja enintään 7 prosenttia 
liikennealan energian loppukulutuksesta 

Kun lasketaan 7 artiklassa tarkoitettua 
jäsenvaltion uusiutuvista energialähteistä 
peräisin olevan energian 
kokonaisloppukulutusta ja 25 artiklan 
1 kohdan ensimmäisen alakohdan 
a alakohdassa tarkoitettua 
kasvihuonekaasuintensiteetin 
vähennystavoitetta, biopolttoaineiden ja 
bionesteiden sekä liikenteessä kulutettujen 
biomassapolttoaineiden, jos ne on tuotettu 
muista kuin sellaisista ravinto- ja 
rehukasveista, joihin liittyy suuri 
epäsuoran maankäytön muutoksen riski 
ja joiden tuotantoalue on laajentunut 
merkittävästi maalle, johon on sitoutunut 
paljon hiiltä, osuus saa olla enintään 
15 prosenttia liikennealan energian 
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kyseisessä jäsenvaltiossa.; loppukulutuksesta kyseisessä 
jäsenvaltiossa.;

Or. en

Perustelu

Etusijalle on asetettava eurooppalaista alkuperää olevat perinteiset biopolttoaineet, jotka 
tuottavat sekä proteiinia että selluloosaa. Kasvipohjaisten biopolttoaineiden markkinaosuus 
on jäsenvaltiosta riippuen 0–6,8 prosenttia, jos kertoimia ei oteta huomioon (lähde: Eurostat, 
SHARES). EU:n olisi tarjottava jäsenvaltioille enemmän joustavuutta ja sallittava niiden 
asettaa asianmukainen tavoite perinteisten biopolttoaineiden käytön edistämiselle 
maaliikenteessä.

Tarkistus 1031
Emma Wiesner, Mauri Pekkarinen, Andreas Glück, Nicola Beer

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 15 alakohta – a alakohta – i alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
26 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun lasketaan 7 artiklassa tarkoitettua 
jäsenvaltion uusiutuvista energialähteistä 
peräisin olevan energian 
kokonaisloppukulutusta ja 25 artiklan 
1 kohdan ensimmäisen alakohdan 
a alakohdassa tarkoitettua 
kasvihuonekaasuintensiteetin 
vähennystavoitetta, biopolttoaineiden ja 
bionesteiden sekä liikenteessä kulutettujen 
biomassapolttoaineiden, jos ne on tuotettu 
ravinto- ja rehukasveista, osuus saa olla 
enintään yhden prosenttiyksikön suurempi 
kuin tällaisten polttoaineiden osuus 
energian loppukulutuksesta liikennealalla 
kyseisessä jäsenvaltiossa vuonna 2020 ja 
enintään 7 prosenttia liikennealan energian 
loppukulutuksesta kyseisessä 
jäsenvaltiossa.;

Kun lasketaan 7 artiklassa tarkoitettua 
jäsenvaltion uusiutuvista energialähteistä 
peräisin olevan energian 
kokonaisloppukulutusta ja 25 artiklan 
1 kohdan ensimmäisen alakohdan 
a alakohdassa tarkoitettua 
kasvihuonekaasuintensiteetin 
vähennystavoitetta, biopolttoaineiden ja 
bionesteiden sekä liikenteessä kulutettujen 
biomassapolttoaineiden, jos ne on tuotettu 
muista kuin sellaisista ravinto- ja 
rehukasveista, jotka aiheuttavat suurta 
epäsuoran maankäytön muutoksen riskiä 
ja joiden tuotantoalue on laajentunut 
merkittävässä määrin maalle, johon on 
sitoutunut paljon hiiltä, osuus saa olla 
enintään 7 prosenttia energian 
loppukulutuksesta liikennealalla EU:n 
tasolla.

Or. en
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Perustelu

Sustainable crop-based biofuels are one of the most cost-effective renewable energy sources 
that can immediately be used to reduce CO2 emissions of existing and future light and heavy-
duty vehicles. They are currently the main solution to achieve the ambitious renewable energy 
and GHG emissions reduction targets by 2030. ILUC concerns were fully addressed in 2018 
in the RED II delegated act on high ILUC-risk biofuels, which singled out problematic 
feedstock's and confirmed that European crop-based ethanol does not drive deforestation. 
Only high ILUC-risk biofuels must be phased out. The political context is currently not in 
favour of a removal or upward review of the 7% cap. A constructive approach is therefore to 
set up a 7% cap at EU level, to provide Member States with the flexibility to adjust the 
contribution of crop-based biofuels in the calculation of the RED targets in line with their 
national specificities (cf. Article 194(2) TFEU), in order to effectively reach the renewable 
energy and GHG intensity reduction targets by 2030.

Tarkistus 1032
Dominique Riquet

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 15 alakohta – a alakohta – i alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
26 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kun lasketaan 7 artiklassa tarkoitettua 
jäsenvaltion uusiutuvista energialähteistä 
peräisin olevan energian 
kokonaisloppukulutusta ja 25 artiklan 1 
kohdan ensimmäisen alakohdan a 
alakohdassa tarkoitettua 
kasvihuonekaasuintensiteetin 
vähennystavoitetta, biopolttoaineiden ja 
bionesteiden sekä liikenteessä kulutettujen 
biomassapolttoaineiden, jos ne on tuotettu 
ravinto- ja rehukasveista, osuus saa olla 
enintään yhden prosenttiyksikön suurempi 
kuin tällaisten polttoaineiden osuus 
energian loppukulutuksesta liikennealalla 
kyseisessä jäsenvaltiossa vuonna 2020 ja 
enintään 7 prosenttia liikennealan energian 
loppukulutuksesta kyseisessä 
jäsenvaltiossa.;

Kun lasketaan 7 artiklassa tarkoitettua 
jäsenvaltion uusiutuvista energialähteistä 
peräisin olevan energian 
kokonaisloppukulutusta ja 25 artiklan 
1 kohdan ensimmäisen alakohdan 
a alakohdassa tarkoitettua 
kasvihuonekaasuintensiteetin 
vähennystavoitetta, biopolttoaineiden ja 
bionesteiden sekä liikenteessä kulutettujen 
biomassapolttoaineiden, jos ne on tuotettu 
muista kuin sellaisista ravinto- ja 
rehukasveista, jotka aiheuttavat suurta 
maankäytön muutoksen riskiä ja joiden 
tuotantoalue on laajentunut merkittävässä 
määrin maalle, johon on sitoutunut 
paljon hiiltä, osuus saa olla enintään 
7 prosenttia energian loppukulutuksesta 
liikennealalla EU:n tasolla.;

Or. en
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Perustelu

Tämän tarkistuksen tavoitteena on tarjota jäsenvaltioille joustavuutta niiden hiilestä 
irtautumista koskevissa tavoitteissa, jotka koskevat kasvipohjaisten biopolttoaineiden käyttöä. 
Kasvipohjaisia biopolttoaineita koskevat epäsuoria maankäytön muutoksia koskevat 
huolenaiheet on otettu huomioon vuonna 2018 suurta epäsuoran maankäytön muutoksen 
riskiä aiheuttavia biopolttoaineita koskevassa RED II -direktiivin delegoidussa säädöksessä, 
jossa yksilöitiin ongelmalliset raaka-aineet. Näin kukin jäsenvaltio voi määrätä oman 
osuutensa kasvipohjaisista biopolttoaineista edellyttäen, että kasvipohjaisten 
biopolttoaineiden yhteenlaskettu osuus EU:n tasolla on enintään 7 prosenttia energian 
loppukulutuksesta liikennealalla.

Tarkistus 1033
Seán Kelly

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 15 alakohta – a alakohta – i alakohta
26 artikla – 2 kohta
1 artikla – 1 kohta – 15 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio antaa viimeistään 31 päivänä 
kesäkuuta 2022 Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle päivitetyn kertomuksen 
asianomaisten ravinto- ja rehukasvien 
tuotannon maailmanlaajuisesta 
laajentumisesta. Päivitetyn kertomuksen 
on sisällettävä viimeisimmät metsäkatoa 
koskevat tiedot kahden viime vuoden 
ajalta ja epäsuoran maankäytön 
muutosten kannalta merkittävien raaka-
aineiden osalta.

Or. en

Tarkistus 1034
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 15 alakohta – a alakohta – i alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
26 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

i a) poistetaan toinen kohta

Or. en

Tarkistus 1035
Angelika Winzig, Alexander Bernhuber

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 15 alakohta – a alakohta – i a alakohta (uusi)
Direktiivi (EU) 2018/2001
26 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

i a) poistetaan toinen ja kolmas alakohta

Or. en

Perustelu

Perinteisten biopolttoainealojen jaottelusta on luovuttava, kun biopolttoaineiden käytön 
edistäminen palautetaan uudelleen kansalliselle tasolle.

Tarkistus 1036
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros Sempere

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 15 alakohta – a alakohta – i a alakohta (uusi)
Direktiivi (EU) 2018/2001
26 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

i a) poistetaan toinen alakohta;

Or. en

Tarkistus 1037
Emma Wiesner, Nicola Beer, Andreas Glück, Mauri Pekkarinen
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 15 alakohta – a alakohta – i a alakohta (uusi)
Direktiivi (EU) 2018/2001
26 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

i a) poistetaan toinen alakohta;

Or. en

Perustelu

Sustainable crop-based biofuels are one of the most cost-effective renewable energy sources 
that can immediately be used to reduce CO2 emissions of existing and future light and heavy-
duty vehicles. They are currently the main solution to achieve the ambitious renewable energy 
and GHG emissions reduction targets by 2030. ILUC concerns were fully addressed in 2018 
in the RED II delegated act on high ILUC-risk biofuels, which singled out problematic 
feedstock's and confirmed that European crop-based ethanol does not drive deforestation. 
Only high ILUC-risk biofuels must be phased out. The political context is currently not in 
favour of a removal or upward review of the 7% cap. A constructive approach is therefore to 
set up a 7% cap at EU level, to provide Member States with the flexibility to adjust the 
contribution of crop-based biofuels in the calculation of the RED targets in line with their 
national specificities (cf. Article 194(2) TFEU), in order to effectively reach the renewable 
energy and GHG intensity reduction targets by 2030.

Tarkistus 1038
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros Sempere

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 15 alakohta – a alakohta – i b alakohta (uusi)
Direktiivi (EU) 2018/2001
26 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

i b) Korvataan 3 alakohta seuraavasti:
Jäsenvaltiot voivat asettaa matalampia 
raja-arvoja ja erottaa 29 artiklan 1 kohtaa 
sovellettaessa toisistaan erityyppiset 
ravinto- ja rehukasvipohjaiset 
biopolttoaineet, bionesteet ja 
biomassapolttoaineet ottaen huomioon 
parhaan saatavilla olevan tieteellisen 
näytön epäsuorasta maankäytön 
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muutoksesta aiheutuvista vaikutuksista ja 
kaskadikäyttöperiaatteen. Jäsenvaltiot 
voivat esimerkiksi asettaa matalamman 
raja-arvon öljykasveista tuotettujen 
biopolttoaineiden, bionesteiden ja 
biomassapolttoaineiden osuudelle. ”

Or. en

Tarkistus 1039
Angelika Winzig

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 15 alakohta – a alakohta – ii alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
26 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) korvataan neljäs alakohta seuraavasti: Poistetaan.
”
Jos ravinto- tai rehukasveista tuotettujen 
biopolttoaineiden ja bionesteiden sekä 
liikenteessä kulutettujen 
biomassapolttoaineiden osuus on 
jäsenvaltiossa rajattu alle 7 prosenttiin tai 
jäsenvaltio päättää rajata osuutta vielä 
pienemmäksi, se voi pienentää 25 artiklan 
1 kohdan ensimmäisen alakohdan 
a alakohdassa tarkoitettua 
kasvihuonekaasuintensiteetin 
vähennystavoitetta vastaavasti sen 
mukaan, millainen vaikutus näillä 
polttoaineilla olisi ollut 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiin. 
Tätä tarkoitusta varten jäsenvaltioiden on 
katsottava noiden polttoaineiden 
vähentävän kasvihuonekaasupäästöjä 
50 prosenttia.;
”

Or. en
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Perustelu

Sertifioidut kestävät kasvipohjaiset biopolttoaineet ovat kustannustehokas väline, jonka avulla 
liikenne voi irtautua hiilestä. Vain sellaiset biopolttoaineet on poistettava asteittain käytöstä, 
joihin liittyy suuri epäsuoran maankäytön muutoksen riski. On vältettävä kääntämästä 
jäsenvaltioissa saavutettua edistystä päinvastaiseen suuntaan.

Tarkistus 1040
Emma Wiesner, Mauri Pekkarinen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 15 alakohta – a alakohta – ii alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
26 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) korvataan neljäs alakohta seuraavasti: Poistetaan.
”
Jos ravinto- tai rehukasveista tuotettujen 
biopolttoaineiden ja bionesteiden sekä 
liikenteessä kulutettujen 
biomassapolttoaineiden osuus on 
jäsenvaltiossa rajattu alle 7 prosenttiin tai 
jäsenvaltio päättää rajata osuutta vielä 
pienemmäksi, se voi pienentää 25 artiklan 
1 kohdan ensimmäisen alakohdan 
a alakohdassa tarkoitettua 
kasvihuonekaasuintensiteetin 
vähennystavoitetta vastaavasti sen 
mukaan, millainen vaikutus näillä 
polttoaineilla olisi ollut 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiin. 
Tätä tarkoitusta varten jäsenvaltioiden on 
katsottava noiden polttoaineiden 
vähentävän kasvihuonekaasupäästöjä 
50 prosenttia.;
”

Or. en

Tarkistus 1041
Sira Rego
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 15 alakohta – a a alakohta (uusi)
Direktiivi (EU) 2018/2001
26 artikla – 2 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

a a) korvataan 2 kohta seuraavasti:
2. Kun lasketaan 7 artiklassa tarkoitettua 
jäsenvaltion uusiutuvista lähteistä peräisin 
olevan energian kokonaisloppukulutusta ja 
25 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettua 
vähimmäisosuutta, sellaisista ravinto- ja 
rehukasveista, joiden tuotantoalue on 
laajentunut merkittävästi maalle, johon on 
sitoutunut paljon hiiltä, tuotettujen 
biopolttoaineiden, bionesteiden tai 
biomassapolttoaineiden, joihin liittyy 
suuria epäsuoran maankäytön muutoksen 
riskejä, osuus ei saa ylittää tällaisten 
polttoaineiden vuoden 2019 kulutusta 
kyseisessä jäsenvaltiossa, ellei niitä ole 
sertifioitu biopolttoaineina, bionesteinä 
tai biomassapolttoaineina, joista 
todennäköisesti ei aiheudu epäsuoria 
maankäytön muutoksia, tämän kohdan 
mukaisesti.

Kun lasketaan 7 artiklassa tarkoitettua 
jäsenvaltion uusiutuvista lähteistä peräisin 
olevan energian kokonaisloppukulutusta ja 
25 artiklan 1 kohdan ensimmäisen 
alakohdan a alakohdassa tarkoitettua 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähennystavoitetta, sellaisista ravinto- ja 
rehukasveista, palmu- ja soijaöljy sekä 
niiden sivutuotteet mukaan luettuina, 
joiden tuotantoalue on laajentunut 
merkittävästi maalle, johon on sitoutunut 
paljon hiiltä, tuotettujen biopolttoaineiden, 
bionesteiden tai biomassapolttoaineiden, 
joihin liittyy suuria epäsuoran maankäytön 
muutoksen riskejä, osuus ei saa ylittää 
tällaisten polttoaineiden vuoden 2019 
kulutusta kyseisessä jäsenvaltiossa.

Tätä rajaa lasketaan asteittain 31 päivästä 
joulukuuta 2023 lähtien siten, että se on 
nolla prosenttia viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2030.

Komissio antaa viimeistään 1 päivänä 
helmikuuta 2019 Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle kertomuksen asianomaisten 
ravinto- ja rehukasvien tuotannon 
maailmanlaajuisesta laajentumisesta.

Komissio antaa viimeistään 1 päivänä 
helmikuuta 2019 Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomuksen asianomaisten 
ravinto- ja rehukasvien tuotannon 
maailmanlaajuisesta laajentumisesta.

Tätä rajaa lasketaan asteittain 0 prosenttiin 
31 päivään joulukuuta 2022 mennessä. 
Komissio antaa viimeistään 1 päivänä 
helmikuuta 2019 Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomuksen asianomaisten 
ravinto- ja rehukasvien tuotannon 
maailmanlaajuisesta laajentumisesta.

Komissio antaa viimeistään 1 päivänä 
helmikuuta 2019 35 artiklan mukaisesti 
delegoidun säädöksen, jolla täydennetään 
tätä direktiiviä vahvistamalla kriteerit 
sellaisten biopolttoaineiden, bionesteiden 
ja biomassapolttoaineiden, joista 
todennäköisesti ei aiheudu epäsuoraan 

Komissio antaa viimeistään 1 päivänä 
helmikuuta 2019 35 artiklan mukaisesti 
delegoidun säädöksen, jolla täydennetään 
tätä direktiiviä vahvistamalla kriteerit 
sellaisten biopolttoaineiden, bionesteiden 
ja biomassapolttoaineiden, joista 
todennäköisesti ei aiheudu epäsuoraan 
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maankäytön muutokseen liittyvää riskiä, 
sertifioinnille ja sellaisten suuren 
epäsuoraan maankäytön muutokseen 
liittyvän riskin omaavien raaka-aineiden 
määrittämiselle, joiden tuotantoalue on 
laajentunut merkittävästi maalle, johon on 
sitoutunut paljon hiiltä. Kertomuksen ja 
sen ohella annettavan delegoidun 
säädöksen on perustuttava parhaisiin 
saatavilla oleviin tieteellisiin tietoihin.

maankäytön muutokseen liittyvää riskiä, 
sertifioinnille ja sellaisten suuren 
epäsuoraan maankäytön muutokseen 
liittyvän riskin omaavien raaka-aineiden 
määrittämiselle, joiden tuotantoalue on 
laajentunut merkittävästi maalle, johon on 
sitoutunut paljon hiiltä. Kertomuksen ja 
sen ohella annettavan delegoidun 
säädöksen on perustuttava parhaisiin 
saatavilla oleviin tieteellisiin tietoihin.

Komissio tarkastelee uudelleen 1 päivään 
syyskuuta 2023 mennessä neljännessä 
alakohdassa tarkoitetussa delegoidussa 
säädöksessä vahvistettuja kriteereitä 
parhaiden saatavilla olevien tieteellisten 
tietojen perusteella ja antaa 35 artiklan 
mukaisesti delegoidun säädöksen, jolla 
tarvittaessa muutetaan näitä kriteereitä ja 
jossa määritellään kehityspolku, jonka 
mukaan vähennetään asteittain panosta 3 
artiklan 1 kohdassa säädetyn unionin 
tavoitteen saavuttamiseen ja 25 artiklan 1 
kohdan ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitetun vähimmäisosuuden 
saavuttamiseen sellaisista raaka-aineista, 
joiden tuotantoalue on laajentunut 
merkittävästi maalle, johon on sitoutunut 
paljon hiiltä, tuotetuista biopolttoaineista, 
bionesteistä ja biomassapolttoaineista, 
joihin liittyy suuria epäsuoran maankäytön 
muutoksen riskejä.

Komissio tarkastelee uudelleen 31 päivään 
joulukuuta 2022 mennessä 
neljännessä alakohdassa tarkoitetussa 
delegoidussa säädöksessä vahvistettuja 
kriteereitä parhaiden saatavilla olevien 
tieteellisten tietojen perusteella ja antaa 
35 artiklan mukaisesti delegoidun 
säädöksen, jolla tarvittaessa muutetaan 
näitä kriteereitä ja jossa määritellään 
kehityspolku, jonka mukaan vähennetään 
asteittain panosta 3 artiklan 1 kohdassa 
säädetyn unionin tavoitteen saavuttamiseen 
ja 25 artiklan 1 kohdan ensimmäisen 
alakohdan 1 alakohdassa tarkoitetun 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähennystavoitteen saavuttamiseen 
sellaisista raaka-aineista, joiden 
tuotantoalue on laajentunut merkittävästi 
maalle, johon on sitoutunut paljon hiiltä, 
tuotetuista biopolttoaineista, bionesteistä ja 
biomassapolttoaineista, joihin liittyy suuria 
epäsuoran maankäytön muutoksen riskejä.

Komissio muuttaa tarvittaessa asetusta 
(EU) 2019/807 asettaakseen 
maailmanlaajuisen tuotantoalueen 
keskimääräisen vuotuisen laajenemisen 
enimmäisosuudeksi 5 prosenttia suurista 
hiilivarastoista.
”

Or. en

(02018L2001)

Tarkistus 1042
François-Xavier Bellamy, Franc Bogovič, Maria da Graça Carvalho, Seán Kelly
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 15 alakohta – a a alakohta (uusi)
(EU) Direktiivi (EU) 2018/2001
26 artikla – 1 a kohta

Komission teksti Tarkistus

a a) lisätään 1 kohdan jälkeen 1 a kohta 
seuraavasti:
”1 kohdan 1 alakohdassa tarkoitettua 
laskelmaa tehtäessä päästöttömien ja 
metsäkatoa aiheuttamattomien 
biopolttoaineiden osuudelle ei ole asetettu 
päästökattoa”.

Or. en

Tarkistus 1043
Angelika Winzig, Alexander Bernhuber

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 15 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) korvataan 2 kohdan ensimmäisessä ja 
viidennessä alakohdassa ilmaisu ”25 
artiklan 1 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettu vähimmäisosuus” 
ilmaisulla ”25 artiklan 1 kohdan 
ensimmäisen alakohdan a alakohdassa 
tarkoitettu kasvihuonekaasuintensiteetin 
vähennystavoite”;

b) korvataan 2 kohdan ensimmäisessä ja 
viidennessä alakohdassa ilmaisu ”25 
artiklan 1 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettu vähimmäisosuus” 
ilmaisulla ”25 artiklan 1 kohdan 
ensimmäisen alakohdan a alakohdassa 
tarkoitettu kasvihuonekaasuintensiteetin 
vähennystavoite”; asettaessaan 
ensimmäisen alakohdan a ja 
b alakohdassa tarkoitettua velvoitetta 
alakohdassa vahvistettujen tavoitteiden 
saavuttamisen varmistamiseksi 
jäsenvaltiot voivat toteuttaa sitä varten 
muun muassa määriin, energiasisältöön 
tai kasvihuonekaasupäästöihin 
kohdistuvia toimenpiteitä edellyttäen, että 
ensimmäisen alakohdan a ja 
b alakohdassa tarkoitetut 
kasvihuonekaasuintensiteetin 
vähentäminen ja vähimmäisosuuksien 
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saavuttaminen näytetään toteen.

Or. en

Perustelu

EU:n on tarjottava jäsenvaltioille joustavuutta, jotta ne voivat pyrkiä myös liikennealan 
hiilestä irtautumiseen direktiivissä (EU) 2018/2001 säädetyn uusiutuvan energian lisäämistä 
koskevan velvoitteen avulla tai yhdistämällä nämä kaksi lähestymistapaa. Vaikka liikenteen 
polttoaineiden hiili-intensiteetin vähentämisvelvoitteen sisällyttäminen direktiiviehdotukseen 
on edistysaskel energiatehokkuuden parantamisen kannalta, se ei saa sulkea sertifioituja ja 
kestäviä kasvipohjaisia biopolttoaineita polttoainemarkkinoiden ulkopuolelle.

Tarkistus 1044
François-Xavier Bellamy, Franc Bogovič, Maria da Graça Carvalho, Seán Kelly

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 15 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) lisätään toiseen kohtaan viidennen 
alakohdan jälkeen alakohta seuraavasti:
”Soija lisätään luetteloon raaka-aineista, 
joiden epäsuoran maankäytön muutoksen 
riski on suuri ja joiden tuotantoalue on 
laajentunut merkittävästi paljon hiiltä 
sitovalle maalle.

Or. en

Tarkistus 1045
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros Sempere

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 15 alakohta – b a alakohta (uusi)
Direktiivi (EU) 2018/2001
26 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

b a) korvataan 2 kohdan toinen alakohta 
seuraavasti:
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Tätä rajaa lasketaan asteittain 31 päivästä 
joulukuuta 2023 lähtien siten, että se on 
nolla prosenttia viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2025.

Or. en

Tarkistus 1046
Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Pierre Karleskind, Martin Hojsík, Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 15 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) korvataan 2 kohdan toinen alakohta 
seuraavasti:
”Tätä rajaa lasketaan asteittain siten, että 
se on nolla prosenttia viimeistään 
1 päivänä heinäkuuta 2023;

Or. en

Tarkistus 1047
Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Pierre Karleskind, Martin Hojsík, Atidzhe Alieva-
Veli, Ilhan Kyuchyuk, Iskra Mihaylova, Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 15 alakohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b b) Poistetaan viides alakohta ja 
korvataan se seuraavasti:
Komissio antaa viimeistään 1 päivänä 
heinäkuuta 2022 Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle päivitetyn kertomuksen 
asianomaisten ravinto- ja rehukasvien 
tuotannon maailmanlaajuisesta 
laajentumisesta. Päivitetyn kertomuksen 
on sisällettävä viimeisimmät metsäkatoa 
koskevat tiedot kahden viime vuoden 
ajalta erityisesti Etelä-Amerikasta, ja siinä 
on käsiteltävä muita suuren riskin 
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hyödykkeitä, jotka kuuluvat suurta 
epäsuoran maankäytön muutoksen riskiä 
aiheuttavien raaka-aineiden luokkaan 
(erityisesti soija ja sen sivutuotteet).
Komissio tarkastelee uudelleen 1 päivään 
syyskuuta 2023 mennessä neljännessä 
alakohdassa tarkoitetussa delegoidussa 
säädöksessä vahvistettuja kriteereitä 
parhaiden saatavilla olevien tieteellisten 
tietojen perusteella ja antaa 35 artiklan 
mukaisesti delegoidun säädöksen, jolla 
tarvittaessa muutetaan näitä kriteereitä ja 
jossa määritellään kehityspolku, jonka 
mukaan vähennetään asteittain panosta 3 
artiklan 1 kohdassa säädetyn unionin 
tavoitteen saavuttamiseen ja 25 artiklan 1 
kohdan ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitetun vähimmäisosuuden 
saavuttamiseen sellaisista raaka-aineista, 
joiden tuotantoalue on laajentunut 
merkittävästi maalle, johon on sitoutunut 
paljon hiiltä, tuotetuista biopolttoaineista, 
bionesteistä ja biomassapolttoaineista, 
joihin liittyy suuria epäsuoran 
maankäytön muutoksen riskejä.
Delegoituun säädökseen on sisällytettävä 
säännös, jonka mukaan asetuksen (EU) 
2019/807 3 artiklan b alakohdassa 
säädettyä kynnysarvoa muutetaan siten, 
että maailmanlaajuisen tuotantoalueen 
keskimääräisen vuotuisen laajenemisen 
enimmäisosuus suurista hiilivarastoista 
on 5 prosenttia.

Or. en

Tarkistus 1048
Ville Niinistö
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 15 a alakohta (uusi)
Direktiivi (EU) 2018/2001
26 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
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Nykyinen teksti Tarkistus

15 a) Poistetaan 26 artiklan 1 kohdan 
2 alakohta.

Jos mainittu osuus on jäsenvaltiossa alle 
yhden prosentin, sitä voidaan kasvattaa 
enintään kahteen prosenttiin maantie- ja 
rautatieliikennealan energian 
loppukulutuksesta.

”

”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02018L2001-
20181221&from=FI#tocId28)

Perustelu

Koska ravinto- ja rehukasveista tuotettuja biopolttoaineita vähennetään nopeasti, 
elintarvikkeiden polttoainekäytön lisäämiselle ei ole tilaa. Ukrainan sota vaikuttaa myös 
maailman elintarvikemarkkinoihin, sillä Venäjä ja Ukraina ovat suuria kasviöljyjen ja 
viljojen toimittajia EU:hun. Meidän on hillittävä elintarvikkeiden hintojen nousua 
vähentämällä elintarvikkeiden ja rehujen käyttöä biopolttoaineina, emmekä saa lisätä 
ravinto- ja rehukasvien biopolttoainekäytön lisäämiseen liittyvää ongelmaa.

Tarkistus 1049
Ville Niinistö
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 15 b alakohta (uusi)
Direktiivi (EU) 2018/2001
26 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

15 b) korvataan kolmas alakohta 
seuraavasti:

Jäsenvaltiot voivat asettaa matalampia raja-
arvoja ja erottaa 29 artiklan 1 kohtaa 
sovellettaessa toisistaan erityyppiset 
ravinto- ja rehukasvipohjaiset 
biopolttoaineet, bionesteet ja 
biomassapolttoaineet ottaen huomioon 
parhaan saatavilla olevan tieteellisen 

”Jäsenvaltiot voivat asettaa matalampia 
raja-arvoja ja erottaa 29 artiklan 1 kohtaa 
sovellettaessa toisistaan erityyppiset 
ravinto- ja rehukasvipohjaiset 
biopolttoaineet, bionesteet ja 
biomassapolttoaineet ottaen huomioon 
parhaan saatavilla olevan tieteellisen 
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näytön epäsuorasta maankäytön 
muutoksesta aiheutuvista vaikutuksista. 
Jäsenvaltiot voivat esimerkiksi asettaa 
matalamman raja-arvon öljykasveista 
tuotettujen biopolttoaineiden, bionesteiden 
ja biomassapolttoaineiden osuudelle.

näytön epäsuorasta maankäytön 
muutoksesta aiheutuvista vaikutuksista ja 
kaskadikäyttöperiaatteesta. Jäsenvaltiot 
voivat esimerkiksi asettaa matalamman 
raja-arvon öljykasveista tuotettujen 
biopolttoaineiden, bionesteiden ja 
biomassapolttoaineiden osuudelle.

”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02018L2001-
20181221&from=FI#tocId28)

Perustelu

Komission ehdotuksen 3 artiklan mukaan jätepuitedirektiivin mukaista 
kaskadikäyttöperiaatetta sovelletaan biomassan raaka-ainemarkkinoihin. 
Kaskadikäyttöperiaate on merkityksellinen myös ravinto- ja rehukasvien käytössä.

Tarkistus 1050
Ville Niinistö
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 15 c alakohta (uusi)
Direktiivi (EU) 2018/2001
26 artikla – 2 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

15 c) Poistetaan 2 kohta.
b) korvataan 2 kohdan ensimmäisessä ja 
viidennessä alakohdassa ilmaisu ”25 
artiklan 1 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettu vähimmäisosuus” 
ilmaisulla ”25 artiklan 1 kohdan 
ensimmäisen alakohdan a alakohdassa 
tarkoitettu kasvihuonekaasuintensiteetin 
vähennystavoite”;

”

”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02018L2001-
20181221&from=FI#tocId28)
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Tarkistus 1051
Ville Niinistö
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 15 d alakohta (uusi)
Direktiivi (EU) 2018/2001
26 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

15 d) Korvataan 26 artiklan 2 kohdan 
1 alakohta seuraavasti:

Kun lasketaan 7 artiklassa tarkoitettua 
jäsenvaltion uusiutuvista lähteistä peräisin 
olevan energian kokonaisloppukulutusta ja 
25 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettua vähimmäisosuutta, 
sellaisista ravinto- ja rehukasveista, joiden 
tuotantoalue on laajentunut merkittävästi 
maalle, johon on sitoutunut paljon hiiltä, 
tuotettujen biopolttoaineiden, bionesteiden 
tai biomassapolttoaineiden, joihin liittyy 
suuria epäsuoran maankäytön muutoksen 
riskejä, osuus ei saa ylittää tällaisten 
polttoaineiden vuoden 2019 kulutusta 
kyseisessä jäsenvaltiossa, ellei niitä ole 
sertifioitu biopolttoaineina, bionesteinä 
tai biomassapolttoaineina, joista 
todennäköisesti ei aiheudu epäsuoria 
maankäytön muutoksia, tämän kohdan 
mukaisesti.

”Kun lasketaan 7 artiklassa tarkoitettua 
jäsenvaltion uusiutuvista lähteistä peräisin 
olevan energian kokonaisloppukulutusta ja 
25 artiklan 1 kohdan ensimmäisen 
alakohdan a alakohdassa tarkoitettua 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähennystavoitetta, sellaisista ravinto- ja 
rehukasveista, palmu- ja soijaöljy sekä 
niiden sivutuotteet mukaan luettuina, 
joiden tuotantoalue on laajentunut 
merkittävästi maalle, johon on sitoutunut 
paljon hiiltä, tuotettujen biopolttoaineiden, 
bionesteiden tai biomassapolttoaineiden, 
joihin liittyy suuria epäsuoran maankäytön 
muutoksen riskejä, osuus ei saa ylittää 
tällaisten polttoaineiden vuoden 2019 
kulutusta kyseisessä jäsenvaltiossa.

”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02018L2001-
20181221&from=FI#tocId28)

Perustelu

The exclusion for “low ILUC risk” biofuels must be removed, and high ILUC risk biofuels 
should be phased out immediately, in 2023. A number of Member States have already ended 
support for palm-based and soy-based biofuels earlier than 2030. The Commission should 
promptly release an updated assessment of food and feed crops to underpin these measures, 
to tackle additional crops in the high-ILUC risk category, especially soy. In parallel, the 
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threshold in the delegated regulation 2019/807 that determines the classification of biofuels 
feedstocks as high ILUC risk should be lowered to 2.5%.

Tarkistus 1052
Ville Niinistö
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 15 g alakohta (uusi)
Direktiivi (EU) 2018/2001
26 artikla – 2 kohta – 5 alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

15 g) korvataan 26 artiklan 2 kohdan 5 
alakohta seuraavasti:

Komissio tarkastelee uudelleen 1 päivään 
syyskuuta 2023 mennessä neljännessä 
alakohdassa tarkoitetussa delegoidussa 
säädöksessä vahvistettuja kriteereitä 
parhaiden saatavilla olevien tieteellisten 
tietojen perusteella ja antaa 35 artiklan 
mukaisesti delegoidun säädöksen, jolla 
tarvittaessa muutetaan näitä kriteereitä ja 
jossa määritellään kehityspolku, jonka 
mukaan vähennetään asteittain panosta 3 
artiklan 1 kohdassa säädetyn unionin 
tavoitteen saavuttamiseen ja 25 artiklan 1 
kohdan ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitetun vähimmäisosuuden 
saavuttamiseen sellaisista raaka-aineista, 
joiden tuotantoalue on laajentunut 
merkittävästi maalle, johon on sitoutunut 
paljon hiiltä, tuotetuista biopolttoaineista, 
bionesteistä ja biomassapolttoaineista, 
joihin liittyy suuria epäsuoran 
maankäytön muutoksen riskejä.

”Delegoidun asetuksen 2019/807 
3 artiklassa säädetään, että määriteltäessä 
ravinto- ja rehukasveista tuotettuja 
biopolttoaineita, bionesteitä ja 
biomassapolttoaineita, joihin liittyy suuri 
epäsuoran maankäytön muutoksen riski, 
sallitaan enintään 10 prosentin 
laajentuminen paljon hiiltä sitovalle 
maalle. Laajentuminen olisi rajoitettava 
2,5 prosenttiin.

Komissio antaa viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2022 35 artiklan mukaisesti 
delegoidun säädöksen, jossa vahvistetaan 
kehityspolku, jonka mukaan vähennetään 
3 artiklan 1 kohdassa säädetyn unionin 
tavoitteen ja 25 artiklan 1 kohdan 
ensimmäisen alakohdan a alakohdassa 
tarkoitetun, epäsuoran maankäytön 
muutoksia aiheuttavien biopolttoaineiden, 
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bionesteiden ja biomassapolttoaineiden 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 
koskevan tavoitteen saavuttamista toisessa 
kohdassa vahvistetun vaiheittaisen 
päättymispäivän mukaisesti.
”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02018L2001-
20181221&from=FI#tocId28)

Perustelu

The exclusion for “low ILUC risk” biofuels must be removed, and high ILUC risk biofuels 
should be phased out immediately, in 2023. A number of Member States have already ended 
support for palm-based and soy-based biofuels earlier than 2030. The Commission should 
promptly release an updated assessment of food and feed crops to underpin these measures, 
to tackle additional crops in the high-ILUC risk category, especially soy. In parallel, the 
threshold in the delegated regulation 2019/807 that determines the classification of biofuels 
feedstocks as high ILUC risk should be lowered to 2.5%.

Tarkistus 1053
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – a alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
27 artikla

Komission teksti Tarkistus

Liikennealalla käytetyt ja muuta kuin 
biologista alkuperää olevia uusiutuvia 
polttoaineita niiden loppukäytöstä 
riippumatta koskevat laskentasäännöt;

Kaikkea loppukäyttöä varten toimitettua 
sähköä, mukaan lukien muuta kuin 
biologista alkuperää olevista uusiutuvista 
energialähteistä tuotettua sähköä, 
koskevat laskentasäännöt;

Or. en

Perustelu

Täydentävyysperiaatteita olisi sovellettava sähköön kaikissa loppukäyttötarkoituksissa 
teknologianeutraaliuden mukaisesti. Loppukäyttöaloja koskevia erityissääntöjä olisi 
sovellettava oikeasuhteisesti.
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Tarkistus 1054
Emma Wiesner, Mauri Pekkarinen, Klemen Grošelj

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – a alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
27 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Liikennealalla käytetyt ja muuta kuin 
biologista alkuperää olevia uusiutuvia 
polttoaineita niiden loppukäytöstä 
riippumatta koskevat laskentasäännöt;

Liikennealalla käytetyt ja muuta kuin 
biologista alkuperää olevia uusiutuvia 
polttoaineita koskevat laskentasäännöt;

Or. en

Perustelu

Tätä asetusta ei ole tarpeen laajentaa liikennealan ulkopuolelle. Esimerkiksi teollisuudessa 
on paljon suurempia määriä ja vähemmän toimijoita, joten vedyntuotannon ohjaamisessa ei 
ole ongelmia.

Tarkistus 1055
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – a alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
27 artikla

Komission teksti Tarkistus

Liikennealalla käytetyt ja muuta kuin 
biologista alkuperää olevia uusiutuvia 
polttoaineita niiden loppukäytöstä 
riippumatta koskevat laskentasäännöt;

Liikennealalla käytetyt ja muuta kuin 
biologista alkuperää olevia uusiutuvia 
polttoaineita koskevat laskentasäännöt;

Or. en

Perustelu

Muuta kuin biologista alkuperää olevia uusiutuvia polttoaineita koskevasta delegoidusta 
säädöksestä ei ole vieläkään selvyyttä, koska se liittyy liikenteeseen. Näin ollen kriteerejä ei 
pitäisi laajentaa koskemaan muita aloja. Rajoittava delegoitu säädös olisi haitallinen 
vetyteollisuuden kehitykselle ja vastoin Euroopan unionin vetystrategiaa, mukaan lukien 
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hiljattain julkaistu REPowerEU-tiedonanto, jossa korostetaan tavoitetta lisätä puhtaan vedyn 
määrää vetystrategiassa alun perin esitettyä suuremmaksi.

Tarkistus 1056
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Pietro Fiocchi, 
Ladislav Ilčić

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – a alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
27 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Liikennealalla käytetyt ja muuta kuin 
biologista alkuperää olevia uusiutuvia 
polttoaineita niiden loppukäytöstä 
riippumatta koskevat laskentasäännöt

Liikennealalla käytetyt ja muuta kuin 
biologista alkuperää olevia uusiutuvia 
polttoaineita koskevat laskentasäännöt;

Or. en

Tarkistus 1057
Evžen Tošenovský
ECR-ryhmän puolesta
Zdzisław Krasnodębski

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – b alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
27 artikla – 1 kohta – a alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) biopolttoaineille ja biokaasulle 
kertomalla näiden polttoaineiden kaikille 
liikennemuodoille toimitettu määrä niiden 
31 artiklan mukaisesti määritetyllä 
päästövähennyksellä;

i) uusiutuville polttoaineille kertomalla 
näiden polttoaineiden kaikille 
liikennemuodoille toimitettu määrä niiden 
31 artiklan mukaisesti määritetyllä 
päästövähennyksellä;

Or. en

Tarkistus 1058
Evžen Tošenovský
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ECR-ryhmän puolesta
Zdzisław Krasnodębski

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – b alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
27 artikla – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) muuta kuin biologista alkuperää 
oleville uusiutuville polttoaineille ja 
kierrätetyille hiilipitoisille polttoaineille 
kertomalla näiden polttoaineiden kaikille 
liikennemuodoille toimitettu määrä niiden 
29a artiklan 3 kohdan nojalla 
annettavissa delegoiduissa säädöksissä 
määritetyillä päästövähennyksillä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1059
Andreas Glück, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Bart Groothuis

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – b alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
27 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) muuta kuin biologista alkuperää oleville 
uusiutuville polttoaineille ja kierrätetyille 
hiilipitoisille polttoaineille kertomalla 
näiden polttoaineiden kaikille 
liikennemuodoille toimitettu määrä niiden 
29a artiklan 3 kohdan nojalla annettavissa 
delegoiduissa säädöksissä määritetyillä 
päästövähennyksillä;

ii) muuta kuin biologista alkuperää oleville 
uusiutuville polttoaineille, vähähiilisille 
polttoaineille ja kierrätetyille hiilipitoisille 
polttoaineille kertomalla näiden 
polttoaineiden kaikille liikennemuodoille 
toimitettu määrä niiden 29a artiklan 3 
kohdan nojalla annettavissa delegoiduissa 
säädöksissä määritetyillä 
päästövähennyksillä;

Or. en

Tarkistus 1060
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
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Zorrinho, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros Sempere

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – b alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
27 artikla – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) muuta kuin biologista alkuperää oleville 
uusiutuville polttoaineille ja kierrätetyille 
hiilipitoisille polttoaineille kertomalla 
näiden polttoaineiden kaikille 
liikennemuodoille toimitettu määrä niiden 
29a artiklan 3 kohdan nojalla annettavissa 
delegoiduissa säädöksissä määritetyillä 
päästövähennyksillä;

ii) muuta kuin biologista alkuperää oleville 
uusiutuville polttoaineille kertomalla 
näiden polttoaineiden kaikille 
liikennemuodoille toimitettu määrä niiden 
29a artiklan 3 kohdan nojalla annettavissa 
delegoiduissa säädöksissä määritetyillä 
päästövähennyksillä;

Or. en

Tarkistus 1061
Ville Niinistö
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – b alakohta
Direktiivi (EU) 2001/2018
27 artikla – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) muuta kuin biologista alkuperää oleville 
uusiutuville polttoaineille ja kierrätetyille 
hiilipitoisille polttoaineille kertomalla 
näiden polttoaineiden kaikille 
liikennemuodoille toimitettu määrä niiden 
29a artiklan 3 kohdan nojalla annettavissa 
delegoiduissa säädöksissä määritetyillä 
päästövähennyksillä;

ii) muuta kuin biologista alkuperää oleville 
uusiutuville polttoaineille kertomalla 
näiden polttoaineiden kaikille 
liikennemuodoille toimitettu määrä niiden 
29a artiklan 3 kohdan nojalla annettavissa 
delegoiduissa säädöksissä määritetyillä 
päästövähennyksillä;

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään johdonmukaisuuteen muutoksen kanssa, joka koskee termin 
”kierrätetyt hiilipitoiset polttoaineet” poistamista.
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Tarkistus 1062
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros Sempere

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – b alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
27 artikla – 1 kohta – a alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) uusiutuvalle energialle kertomalla 
uusiutuvan sähkön kaikille 
liikennemuodoille toimitettu määrä 
liitteessä V annetulla fossiilisella 
vertailukohdalla ECF(e);

ii) uusiutuvalle energialle kertomalla 
uusiutuvan sähkön kaikille 
liikennemuodoille toimitettu määrä 
liitteessä V annetulla fossiilisella 
vertailukohdalla ECF(e); sellaisten 
jäsenvaltioiden, jotka toteuttavat 
25 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
kasvihuonekaasuintensiteetin 
vähennystavoitteen käyttämällä 
kansallista tavoitetta, joka koskee 
uusiutuvien energialähteiden osuutta 
liikennealan energian loppukulutuksesta, 
on katsottava uusiutuvista 
energialähteistä tuotetun sähkön osuuden 
olevan neljä kertaa sen energiasisältö;

Or. en

Tarkistus 1063
Sira Rego

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – b alakohta
(Direktiivi (EU) 2018/2021)
27 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

ii) uusiutuvalle energialle kertomalla 
uusiutuvan sähkön kaikille 
liikennemuodoille toimitettu määrä 
liitteessä V annetulla fossiilisella 
vertailukohdalla ECF(e);

iii) uusiutuvalle energialle kertomalla 
uusiutuvan sähkön kaikille 
liikennemuodoille toimitettu määrä 
liitteessä V annetulla fossiilisella 
vertailukohdalla ECF(e); sellaisten 
jäsenvaltioiden, jotka toteuttavat 25 
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artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
kasvihuonekaasuintensiteetin 
vähennystavoitteen käyttämällä 
kansallista tavoitetta, joka koskee 
uusiutuvien energialähteiden osuutta 
liikennealan energian loppukulutuksesta, 
on katsottava uusiutuvista 
energialähteistä tuotetun sähkön osuuden 
olevan neljä kertaa sen energiasisältö;

Or. en

Tarkistus 1064
Evžen Tošenovský
ECR-ryhmän puolesta
Zdzisław Krasnodębski

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – b alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
27 artikla – 1 kohta – a alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) uusiutuvalle energialle kertomalla 
uusiutuvan sähkön kaikille 
liikennemuodoille toimitettu määrä 
liitteessä V annetulla fossiilisella 
vertailukohdalla ECF(e);

iii) uusiutuvalle energialle kertomalla 
uusiutuvan sähkön kaikille 
liikennemuodoille toimitettu määrä, joka 
käytetään biometaanin siirtoon, 
puristamiseen ja syöttämiseen 
siirtoverkkoon sekä muuta kuin biologista 
alkuperää olevien uusiutuvien 
polttoaineiden tuotantoon, liitteessä V 
annetulla fossiilisella vertailukohdalla 
ECF(e);

Or. en

Perustelu

Direktiivissä 2018/2001 käytetyt kertoimet olisi otettava uudelleen käyttöön ja käytettävä 
myös vedyn osalta alan kehityksen kannustamiseksi.

Tarkistus 1065
András Gyürk, Ernő Schaller-Baross
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – b alakohta
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) uusiutuvalle energialle kertomalla 
uusiutuvan sähkön kaikille 
liikennemuodoille toimitettu määrä 
liitteessä V annetulla fossiilisella 
vertailukohdalla ECF(e);

iii) uusiutuvalle ja vähähiiliselle energialle 
kertomalla uusiutuvan sähkön kaikille 
liikennemuodoille toimitettu määrä 
liitteessä V annetulla fossiilisella 
vertailukohdalla ECF(e);

Or. en

Perustelu

Jotta voitaisiin keventää kyseisille teollisuudenaloille aiheutuvaa rasitetta alueilla, joilla 
uusiutuvien energialähteiden potentiaali on vähäisempi, jäsenvaltioilla olisi oltava 
mahdollisuus sallia, että myös vähähiilinen sähkö edistää tavoitteita, kunhan tämä täyttää 
saman 70 prosentin kasvihuonekaasujen säästövelvoitteen, joka on asetettu muuta kuin 
biologista alkuperää oleville uusiutuville polttoaineille.

Tarkistus 1066
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – b alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
27 artikla

Komission teksti Tarkistus

iii) uusiutuvalle energialle kertomalla 
uusiutuvan sähkön kaikille 
liikennemuodoille toimitettu määrä 
liitteessä V annetulla fossiilisella 
vertailukohdalla ECF(e);

iii) uusiutuvalle energialle kertomalla 
uusiutuvan sähkön kaikille 
liikennemuodoille toimitettu määrä 
liitteessä V annetulla fossiilisella 
vertailukohdalla EF(t);

Or. en

Perustelu

The GHG intensity reduction equation in the Commission proposal grants a 
disproportionately high GHG saving for renewable electricity in transport: ECF(e) refers to 
183 gCO2/MJ which leads to a -195% GHG saving for renewable electricity, and which 
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compares renewable electricity in transport to power generation by fossil fuels, not to use of 
gasoline or diesel in transport. Renewable electricity should be subject to a GHG saving 
referring to the same fossil fuel comparator as other renewable energies, i.e. EF(t) which is 
94 gCO2/MJ, noting that this also leads to a very high, 100% GHG saving value, for 
renewable electricity.

Tarkistus 1067
Angelika Winzig, Alexander Bernhuber

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – b alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
27 artikla – 1 kohta – a alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) uusiutuvalle energialle kertomalla 
uusiutuvan sähkön kaikille 
liikennemuodoille toimitettu määrä 
liitteessä V annetulla fossiilisella 
vertailukohdalla ECF(e);

iii) uusiutuvalle energialle kertomalla 
uusiutuvan sähkön kaikille 
liikennemuodoille toimitettu määrä 
liitteessä V annetulla fossiilisella 
vertailukohdalla EF(t);

Or. en

Perustelu

Komission ehdotukseen sisältyvällä kasvihuonekaasuintensiteetin vähentämistä koskevalla 
yhtälöllä saadaan tulokseksi suhteettoman suuri kasvihuonekaasupäästöjen vähennys 
uusiutuvista energianlähteistä tuotetulle sähkölle liikenteessä: ECF(e) on 183 gCO2/MJ, 
jolloin uusituvista energialähteistä tuotetun sähkön osalta saavutetaan 
kasvihuonekaasupäästöjen 195 prosentin vähennys ja liikennealan uusiutuvista 
energialähteistä tuotettua sähköä verrataan fossiilisiin polttoaineisiin perustuvaan energian 
tuotantoon eikä bensiinin tai dieselin käyttöön liikenteessä.

Tarkistus 1068
Ville Niinistö
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – b alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
27 artikla – 1 kohta – a alakohta – iii alakohta
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Komission teksti Tarkistus

iii) uusiutuvalle energialle kertomalla 
uusiutuvan sähkön kaikille 
liikennemuodoille toimitettu määrä 
liitteessä V annetulla fossiilisella 
vertailukohdalla ECF(e);

iii) uusiutuvalle energialle kertomalla 
uusiutuvan sähkön kaikille 
liikennemuodoille toimitettu määrä neljä 
kertaa liitteessä V annetulla fossiilisella 
vertailukohdalla EF(t);

Or. en

Perustelu

RED-direktiiviin epäsuoran maankäytön muutoksen osalta tehdyn uudelleentarkastelun 
jälkeen liikennealalla käytetylle uusiutuvalle sähkölle on ollut käytössä kerroin, jonka avulla 
voidaan ottaa huomioon sähköajoneuvojen suurempi energiatehokkuus saman kuljetusmatkan 
saavuttamiseksi. Meidän ei pitäisi rangaista siitä, jos liikenteessä käytetään vähemmän 
energiaa, ja siksi ehdotamme suhteellisen tasavertaisen aseman aikaansaamiseksi REDII-
prosessissa sovitun kertoimen / vaatimustenmukaisuuden tunnusluvun säilyttämistä.

Tarkistus 1069
Mauri Pekkarinen, Emma Wiesner, Andreas Glück, Nicola Beer, Nicola Danti

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – b alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
27 artikla – 1 kohta – a alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) uusiutuvalle energialle kertomalla 
uusiutuvan sähkön kaikille 
liikennemuodoille toimitettu määrä 
liitteessä V annetulla fossiilisella 
vertailukohdalla ECF(e);

iii) uusiutuvalle energialle kertomalla 
uusiutuvan sähkön kaikille 
liikennemuodoille toimitettu määrä 
liitteessä V annetulla fossiilisella 
vertailukohdalla EF(t);

Or. en

Perustelu

The GHG intensity reduction equation in the Commission proposal grants a 
disproportionately high GHG saving for renewable electricity in transport: ECF(e) refers to 
183 gCO2/MJ which leads to a -195% GHG saving for renewable electricity, and which 
compares renewable electricity in transport to power generation by fossil fuels, not to use of 
gasoline or diesel in transport. Renewable electricity should be subject to a GHG saving 
referring to the same fossil fuel comparator as other renewable energies, i.e. EF(t) which is 
94 gCO2/MJ, noting that this also leads to a very high, 100% GHG saving value, for 
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renewable electricity.

Tarkistus 1070
Henna Virkkunen, Tomas Tobé

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – b alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
27 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) liikennealalle toimitetun uusiutuvan 
sähkön määrä määritetään kertomalla tälle 
alalle toimitetun sähkön määrä jäsenvaltion 
alueella edellisten kahden vuoden aikana 
toimitetun uusiutuvan sähkön 
keskimääräisellä osuudella. Poikkeuksena 
sähkö, joka saadaan suorasta liitännästä 
uusiutuvista energialähteistä tuotettua 
sähköä tuottavaan laitokseen ja jota 
toimitetaan liikennealalle, lasketaan 
täysimääräisesti uusiutuvista 
energialähteistä tuotetuksi;

iii) liikennealalle toimitetun uusiutuvan 
sähkön määrä määritetään kertomalla tälle 
alalle toimitetun sähkön määrä jäsenvaltion 
alueella edellisten kahden vuoden aikana 
toimitetun uusiutuvan sähkön 
keskimääräisellä osuudella. Poikkeuksena 
sähkö, joka saadaan suorasta liitännästä 
uusiutuvista energialähteistä tuotettua 
sähköä tuottavaan laitokseen ja jota 
toimitetaan liikennealalle, tai 
vaihtoehtoisesti erillisellä sähkön 
ostosopimuksella silloin, kun sähkö on 
peräisin uusiutuvista energialähteistä 
tuotetusta sähkön lisäkapasiteetista ja 
ostosopimukseen on liitetty sähkön 
tuotantoyksikön tai -yksiköiden 
alkuperätakuut, jotka on otettu käyttöön 
aiemmin mainitun sähkön 
ostosopimuksen allekirjoittamisen jälkeen 
ja joita ei oteta huomioon uusiutuvana 
sähkönä millään muulla alalla, lasketaan 
täysimääräisesti uusiutuvista 
energialähteistä tuotetuksi;

Or. en

Perustelu

Asetuksessa olisi sallittava myös uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön (sähköverkon 
kautta toimitetun tai paikan päällä tuotetun sähkön) huomioon ottaminen liikenteen 
uusiutuvia energialähteitä koskevassa alatavoitteessa, kun tuottaja tai toimittaja voi osoittaa 
sähkön ostosopimuksen ja siihen liitettyjen alkuperätakuiden avulla sähkön olevan 
uusiutuvaa.
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Tarkistus 1071
Sira Rego

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – b alakohta
(Direktiivi (UE) 2018/2021)
27 artikla – 1 kohta – c alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) liikennealalle toimitetun uusiutuvan 
sähkön määrä määritetään kertomalla tälle 
alalle toimitetun sähkön määrä jäsenvaltion 
alueella edellisten kahden vuoden aikana 
toimitetun uusiutuvan sähkön 
keskimääräisellä osuudella. Poikkeuksena 
sähkö, joka saadaan suorasta liitännästä 
uusiutuvista energialähteistä tuotettua 
sähköä tuottavaan laitokseen ja jota 
toimitetaan liikennealalle, lasketaan 
täysimääräisesti uusiutuvista 
energialähteistä tuotetuksi;

iii) liikennealalle toimitetun uusiutuvan 
sähkön määrä määritetään kertomalla tälle 
alalle toimitetun sähkön määrä jäsenvaltion 
alueella edellisten kahden vuoden aikana 
toimitetun uusiutuvan sähkön 
keskimääräisellä osuudella. Poikkeuksena 
sähkö, joka saadaan suorasta liitännästä 
uusiutuvista energialähteistä tuotettua 
sähköä tuottavaan laitokseen ja jota 
toimitetaan liikennealalle, lasketaan 
täysimääräisesti uusiutuvista 
energialähteistä tuotetuksi. Komissio antaa 
31 päivään joulukuuta 2023 mennessä 
delegoidun säädöksen liikennealalle 
toimitetun uusiutuvista energialähteistä 
tuotetun sähkön lisäisyydestä, jotta 
uusiutuvista energialähteistä tuotetun 
sähkön käytön osuus on jopa 
100 prosenttia eli enemmän kuin 
uusiutuvista energialähteistä tuotetun 
sähkön keskimääräinen osuus 
jäsenvaltion alueella kahtena edellisenä 
vuonna.

Or. en

Tarkistus 1072
Miapetra Kumpula-Natri, Erik Bergkvist

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – b alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
27 artiklan 1 c kohta

Komission teksti Tarkistus

iii) liikennealalle toimitetun uusiutuvan iii) liikennealalle toimitetun uusiutuvan 
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sähkön määrä määritetään kertomalla tälle 
alalle toimitetun sähkön määrä jäsenvaltion 
alueella edellisten kahden vuoden aikana 
toimitetun uusiutuvan sähkön 
keskimääräisellä osuudella. Poikkeuksena 
sähkö, joka saadaan suorasta liitännästä 
uusiutuvista energialähteistä tuotettua 
sähköä tuottavaan laitokseen ja jota 
toimitetaan liikennealalle, lasketaan 
täysimääräisesti uusiutuvista 
energialähteistä tuotetuksi;

sähkön määrä määritetään kertomalla tälle 
alalle toimitetun sähkön määrä jäsenvaltion 
alueella edellisten kahden vuoden aikana 
toimitetun uusiutuvan sähkön 
keskimääräisellä osuudella. Poikkeuksena 
sähkö, joka saadaan suorasta liitännästä 
uusiutuvista energialähteistä tuotettua 
sähköä tuottavaan laitokseen ja jota 
toimitetaan liikennealalle, tai 
vaihtoehtoisesti erillisellä sähkön 
ostosopimuksella silloin, kun sähkö on 
peräisin uusiutuvista energialähteistä 
tuotetusta sähkön lisäkapasiteetista ja 
ostosopimukseen on liitetty sähkön 
tuotantoyksikön tai -yksiköiden 
alkuperätakuut, jotka on otettu käyttöön 
sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen ja 
joita ei oteta huomioon uusiutuvana 
sähkönä millään muulla alalla, lasketaan 
täysimääräisesti uusiutuvista 
energialähteistä tuotetuksi;

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella luotaisiin lisäkannustimia uusiutuvan sähkön uuden tuotantokapasiteetin 
rakentamiseksi.

Tarkistus 1073
Seán Kelly

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – b alakohta
27 artikla – 1 kohta
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) liikennealalle toimitetun uusiutuvan 
sähkön määrä määritetään kertomalla tälle 
alalle toimitetun sähkön määrä jäsenvaltion 
alueella edellisten kahden vuoden aikana 
toimitetun uusiutuvan sähkön 
keskimääräisellä osuudella. Poikkeuksena 
sähkö, joka saadaan suorasta liitännästä 
uusiutuvista energialähteistä tuotettua 

iii) liikennealalle toimitetun uusiutuvan 
sähkön määrä määritetään kertomalla tälle 
alalle toimitetun sähkön määrä jäsenvaltion 
alueella edellisten kahden vuoden aikana 
toimitetun uusiutuvan sähkön 
keskimääräisellä osuudella. Poikkeuksena 
sähkö, joka saadaan suorasta liitännästä 
uusiutuvista energialähteistä tuotettua 
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sähköä tuottavaan laitokseen ja jota 
toimitetaan liikennealalle, lasketaan 
täysimääräisesti uusiutuvista 
energialähteistä tuotetuksi;

sähköä tuottavaan laitokseen ja jota 
toimitetaan liikennealalle, lasketaan 
täysimääräisesti uusiutuvista 
energialähteistä tuotetuksi;

Komissio laatii 31 päivään joulukuuta 
2023 mennessä delegoidun säädöksen 
liikennealalle toimitetun uusiutuvista 
energialähteistä tuotetun sähkön 
lisäisyydestä.

Or. en

Tarkistus 1074
Ville Niinistö
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – b alakohta
Direktiivi (EU) 2001/2018
27 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) liikennealalle toimitetun uusiutuvan 
sähkön määrä määritetään kertomalla tälle 
alalle toimitetun sähkön määrä jäsenvaltion 
alueella edellisten kahden vuoden aikana 
toimitetun uusiutuvan sähkön 
keskimääräisellä osuudella. Poikkeuksena 
sähkö, joka saadaan suorasta liitännästä 
uusiutuvista energialähteistä tuotettua 
sähköä tuottavaan laitokseen ja jota 
toimitetaan liikennealalle, lasketaan 
täysimääräisesti uusiutuvista 
energialähteistä tuotetuksi;

iii) liikennealalle toimitetun uusiutuvan 
sähkön määrä määritetään kertomalla tälle 
alalle toimitetun sähkön määrä jäsenvaltion 
alueella edellisten kahden vuoden aikana 
toimitetun uusiutuvan sähkön 
keskimääräisellä osuudella. Poikkeuksena 
sähkö, joka saadaan suorasta liitännästä 
uusiutuvista energialähteistä tuotettua 
sähköä tuottavaan laitokseen ja jota 
toimitetaan liikennealalle, lasketaan 
täysimääräisesti uusiutuvista 
energialähteistä tuotetuksi. Sähköverkosta 
saatu sähkö voidaan kokonaisuudessaan 
laskea uusiutuvaksi 3 artiklan 4 a 
kohdassa (uusi) määritellyn 
täydentävyysperiaatteen mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 1075
Ivan David
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – b alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
27 artikla – 1 kohta – c alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) liikennealalle toimitetun uusiutuvan 
sähkön määrä määritetään kertomalla tälle 
alalle toimitetun sähkön määrä jäsenvaltion 
alueella edellisten kahden vuoden aikana 
toimitetun uusiutuvan sähkön 
keskimääräisellä osuudella. Poikkeuksena 
sähkö, joka saadaan suorasta liitännästä 
uusiutuvista energialähteistä tuotettua 
sähköä tuottavaan laitokseen ja jota 
toimitetaan liikennealalle, lasketaan 
täysimääräisesti uusiutuvista 
energialähteistä tuotetuksi;

iii) liikennealalle toimitetun uusiutuvan 
sähkön määrä määritetään kertomalla tälle 
alalle toimitetun sähkön määrä jäsenvaltion 
alueella edellisten kahden vuoden aikana 
toimitetun uusiutuvan sähkön 
keskimääräisellä osuudella. Poikkeuksena 
sähkö, joka saadaan suorasta liitännästä 
uusiutuvista energialähteistä tuotettua 
sähköä tuottavaan laitokseen ja jota 
toimitetaan liikennealalle, tai 
liikennealalle toimitettu sähkö, jonka on 
alkuperätakuilla todistettu olevan 
uusiutuvaa, lasketaan täysimääräisesti 
uusiutuvista energialähteistä tuotetuksi;

Or. en

Perustelu

Muutetussa uusiutuvia energialähteitä koskevassa direktiivissä olisi liikennealan 
sähköistämisen edistämiseksi sallittava myös uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön 
(sähköverkon kautta toimitetun tai paikan päällä tuotetun sähkön) huomioon ottaminen 
liikenteen uusiutuvia energialähteitä koskevassa alatavoitteessa, kun tuottaja/toimittaja voi 
osoittaa alkuperätakuiden avulla sähkön olevan uusiutuvaa.

Tarkistus 1076
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Pietro Fiocchi, 
Ladislav Ilčić

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – b alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
27 artikla – 1 kohta – c alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) liikennealalle toimitetun uusiutuvan 
sähkön määrä määritetään kertomalla tälle 
alalle toimitetun sähkön määrä jäsenvaltion 

iii) liikennealalle toimitetun uusiutuvan 
sähkön määrä määritetään kertomalla tälle 
alalle toimitetun sähkön määrä jäsenvaltion 
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alueella edellisten kahden vuoden aikana 
toimitetun uusiutuvan sähkön 
keskimääräisellä osuudella. Poikkeuksena 
sähkö, joka saadaan suorasta liitännästä 
uusiutuvista energialähteistä tuotettua 
sähköä tuottavaan laitokseen ja jota 
toimitetaan liikennealalle, lasketaan 
täysimääräisesti uusiutuvista 
energialähteistä tuotetuksi;

alueella toimitetun uusiutuvan sähkön 
keskimääräisellä osuudella. Poikkeuksena 
sähkö, joka saadaan suorasta liitännästä 
uusiutuvista energialähteistä tuotettua 
sähköä tuottavaan laitokseen ja jota 
toimitetaan liikennealalle, tai 
liikennealalle toimitettu sähkö, jonka on 
kestävällä sertifiointijärjestelmällä 
todistettu olevan uusiutuvaa, lasketaan 
täysimääräisesti uusiutuvista 
energialähteistä tuotetuksi;

Or. en

Tarkistus 1077
Maria Spyraki

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – b alakohta
27 artikla – 1 kohta – c alakohta – iv alakohta
27 artikla – 1 kohta – c alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) liitteessä IX olevassa B osassa 
mainituista raaka-aineista tuotettujen 
biopolttoaineiden ja biokaasun osuus 
liikennealalle toimitettujen polttoaineiden 
ja sähkön energiasisällöstä on rajattava 
Kyprosta ja Maltaa lukuun ottamatta 1,7 
prosenttiin;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1078
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – b alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
27 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

iv) liitteessä IX olevassa B osassa iv) liitteessä IX olevassa B osassa 
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mainituista raaka-aineista tuotettujen 
biopolttoaineiden ja biokaasun osuus 
liikennealalle toimitettujen polttoaineiden 
ja sähkön energiasisällöstä on rajattava 
Kyprosta ja Maltaa lukuun ottamatta 1,7 
prosenttiin;

mainituista raaka-aineista tuotettujen 
biopolttoaineiden ja biokaasun osuus 
liikennealalle toimitettujen polttoaineiden 
ja sähkön energiasisällöstä on rajattava 
Kyprosta ja Maltaa lukuun ottamatta 1,7 
prosenttiin; Jos liitteessä IX olevassa 
B osassa esitettyä raaka-aineiden 
luetteloa muutetaan lisäämällä siihen 
raaka-aineita direktiivin (EU) 2018/2021 
28 artiklan 6 kohdan mukaisesti, tätä 
raja-arvoa korotetaan vastaavasti. 
Jäsenvaltiot voivat perustellussa 
tapauksessa muuttaa liitteessä IX olevaan 
B osaan sisällytetyille raaka-aineille 
asetettua rajaa ottaen huomioon raaka-
aineen saatavuuden. Kaikkiin tällaisiin 
muutoksiin on saatava komission 
hyväksyntä;

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi voitava muuttaa enimmäismäärää raaka-aineiden saatavuuden mukaan, 
kuten ne tällä hetkellä tekevät. Saatavilla olevien kestävien biopolttoaineiden määrää ei 
pitäisi perusteettomasti rajoittaa etenkään, jos liitteessä IX olevaan B osaan lisätään uusia 
raaka-aineita.

Tarkistus 1079
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – b alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
27 artikla – 1 kohta – c alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) liitteessä IX olevassa B osassa 
mainituista raaka-aineista tuotettujen 
biopolttoaineiden ja biokaasun osuus 
liikennealalle toimitettujen polttoaineiden 
ja sähkön energiasisällöstä on rajattava 
Kyprosta ja Maltaa lukuun ottamatta 1,7 
prosenttiin;

liitteessä IX olevassa B osassa mainituista 
raaka-aineista tuotettujen biopolttoaineiden 
ja biokaasun osuus liikennealalle 
toimitettujen polttoaineiden ja sähkön 
energiasisällöstä on rajattava Kyprosta ja 
Maltaa lukuun ottamatta 1,7 prosenttiin; 
Jäsenvaltiot voivat perustellussa 
tapauksessa muuttaa tätä rajaa ottaen 
huomioon raaka-aineen saatavuuden. 
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Kaikkiin muutoksiin on saatava 
komission hyväksyntä.

Or. en

Tarkistus 1080
András Gyürk, Ernő Schaller-Baross

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – b alakohta
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) liitteessä IX olevassa B osassa 
mainituista raaka-aineista tuotettujen 
biopolttoaineiden ja biokaasun osuus 
liikennealalle toimitettujen polttoaineiden 
ja sähkön energiasisällöstä on rajattava 
Kyprosta ja Maltaa lukuun ottamatta 1,7 
prosenttiin;

liitteessä IX olevassa B osassa mainituista 
raaka-aineista tuotettujen biopolttoaineiden 
ja biokaasun osuus liikennealalle 
toimitettujen polttoaineiden ja sähkön 
energiasisällöstä on rajattava Kyprosta ja 
Maltaa lukuun ottamatta 3,4 prosenttiin; 
Jäsenvaltiot voivat perustelluissa 
tapauksissa korottaa tätä rajaa ottaen 
huomioon raaka-aineen saatavuuden. 
Kaikkiin tällaisiin muutoksiin on saatava 
komission hyväksyntä.

Or. en

Perustelu

Liitteessä IX olevassa B osassa ylärajan säilyttämisen ei katsota olevan enää perusteltua, kun 
otetaan huomioon uusi konteksti, jossa RED III -direktiivin soveltamisalaa on laajennettu 
koskemaan kaikkia liikenteen aloja, liitteessä IX olevassa B osassa kaksinkertainen laskenta 
(kerroin) on poistettu ja muita raaka-aineita on mahdollisesti siirretty tähän liitteeseen IX 
olevaan B osaan (EU:n COM-asiakirjan DA osaa ei ole vielä julkaistu). Tämän ylärajan 
poistamatta jättäminen vaarantaisi mahdollisuudet kehittää ja laajentaa raaka-aineita, jotka 
ovat osoittautuneet kestäviksi ja täyttävät RED III -direktiivin kriteerit, kohti korkeampien ja 
edullisempien hiilestä irtautumisen tasojen saavuttamista.

Tarkistus 1081
Ville Niinistö
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – b alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
27 artikla – 1 kohta – c alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) liitteessä IX olevassa B osassa 
mainituista raaka-aineista tuotettujen 
biopolttoaineiden ja biokaasun osuus 
liikennealalle toimitettujen polttoaineiden 
ja sähkön energiasisällöstä on rajattava 
Kyprosta ja Maltaa lukuun ottamatta 1,7 
prosenttiin;

liitteessä IX olevassa B osassa mainituista 
raaka-aineista ja asetuksessa (1069/2009) 
määritellyistä luokkaan 3 kuuluvista 
eläinrasvoista tuotettujen 
biopolttoaineiden ja biokaasun osuus 
liikennealalle toimitettujen polttoaineiden 
ja sähkön energiasisällöstä on rajattava 1,7 
prosenttiin; Tämä raja-arvo sisältää myös 
jätteet ja tähteet, joita ei ole mainittu 
liitteessä IX ja jotka eivät sovellu 
käytettäviksi elintarvike- tai 
rehumarkkinoilla;

Or. en

Perustelu

Asetuksessa (1069/2009) määriteltyyn luokkaan 3 kuuluviin eläinrasvoihin olisi sovellettava 
1,7 prosentin raja-arvoa yhdessä luokkiin 1 ja 2 kuuluvien eläinrasvojen ja liitteessä IX 
olevassa B osassa mainitun käytetyn ruokaöljyn kanssa. Tämä johtuu siitä, että niillä on jo 
suurempi käyttöarvo muilla teollisuudenaloilla kaskadiperiaatteen ja jätehierarkian 
mukaisesti. Niiden rajoittamaton käyttö biopolttoaineisiin aiheuttaa vääristymiä markkinoilla, 
joilla kilpailevat teollisuudenalat joutuvat käyttämään sen sijaan kestämättömämpiä raaka-
aineita, kuten palmuöljyä.

Tarkistus 1082
Sandra Pereira

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – b alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
27 artikla

Komission teksti Tarkistus

iv) liitteessä IX olevassa B osassa 
mainituista raaka-aineista tuotettujen 
biopolttoaineiden ja biokaasun osuus 
liikennealalle toimitettujen polttoaineiden 
ja sähkön energiasisällöstä on rajattava 

iv) liitteessä IX olevassa B osassa 
mainituista raaka-aineista tuotettujen 
biopolttoaineiden ja biokaasun osuudella 
liikennealalle toimitettujen polttoaineiden 
ja sähkön energiasisällöstä on Kyprosta ja 
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Kyprosta ja Maltaa lukuun ottamatta 1,7 
prosenttiin;

Maltaa lukuun ottamatta oltava 
1,7 prosentin viitearvo, jonka jäsenvaltiot 
voivat tapauskohtaisen analyysin 
perusteella ylittää;

Or. pt

Tarkistus 1083
Sira Rego

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – b alakohta
(Direktiivi (UE) 2018/2021)
27 artikla – 1 kohta – c alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) liitteessä IX olevassa B osassa 
mainituista raaka-aineista tuotettujen 
biopolttoaineiden ja biokaasun osuus 
liikennealalle toimitettujen polttoaineiden 
ja sähkön energiasisällöstä on rajattava 
Kyprosta ja Maltaa lukuun ottamatta 1,7 
prosenttiin;

iv) liitteessä IX olevassa B osassa 
mainituista raaka-aineista ja asetuksessa 
(1069/2009) määritellyistä luokkaan 3 
kuuluvista eläinrasvoista tuotettujen 
biopolttoaineiden ja biokaasun osuus 
liikennealalle toimitettujen polttoaineiden 
ja sähkön energiasisällöstä on rajattava 
Kyprosta ja Maltaa lukuun ottamatta 1,7 
prosenttiin;

Or. en

Tarkistus 1084
Seán Kelly

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – b alakohta
27 artikla – 1 kohta
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) liitteessä IX olevassa B osassa 
mainituista raaka-aineista tuotettujen 
biopolttoaineiden ja biokaasun osuus 
liikennealalle toimitettujen polttoaineiden 
ja sähkön energiasisällöstä on rajattava 
Kyprosta ja Maltaa lukuun ottamatta 1,7 

iv) liitteessä IX olevassa B osassa 
mainituista raaka-aineista ja asetuksessa 
(1069/2009) määritellyistä luokkaan 3 
kuuluvista eläinrasvoista tuotettujen 
biopolttoaineiden ja biokaasun osuus 
liikennealalle toimitettujen polttoaineiden 
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prosenttiin; ja sähkön energiasisällöstä on rajattava 
Kyprosta ja Maltaa lukuun ottamatta 1,7 
prosenttiin;

Or. en

Tarkistus 1085
Francesca Donato

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – b alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
27 artiklan 1 kohdan c alakohdan iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) liitteessä IX olevassa B osassa 
mainituista raaka-aineista tuotettujen 
biopolttoaineiden ja biokaasun osuus 
liikennealalle toimitettujen polttoaineiden 
ja sähkön energiasisällöstä on rajattava 
Kyprosta ja Maltaa lukuun ottamatta 1,7 
prosenttiin;

iv) liitteessä IX olevassa B osassa 
mainituista raaka-aineista tuotettujen 
biopolttoaineiden ja biokaasun osuus 
liikennealalle toimitettujen polttoaineiden 
ja sähkön energiasisällöstä on rajattava 1,7 
prosenttiin;

Or. it

Tarkistus 1086
András Gyürk, Ernő Schaller-Baross

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – b alakohta
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) kasvihuonekaasuintensiteetin vähennys 
uusiutuvan energian käytöstä määritetään 
jakamalla kaikille liikennemuodoille 
toimitettujen biopolttoaineiden, biokaasun 
ja uusiutuvan sähkön käytöstä saatava 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennys 
perustasolla.

d) kasvihuonekaasuintensiteetin vähennys 
uusiutuvan energian käytöstä määritetään 
jakamalla kaikille liikennemuodoille 
toimitettujen biopolttoaineiden, biokaasun, 
muuta kuin biologista alkuperää olevien 
uusiutuvien polttoaineiden, kierrätettyjen 
hiilipolttoaineiden ja uusiutuvan sähkön 
käytöstä saatava kasvihuonekaasupäästöjen 
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vähennys perustasolla.

Or. en

Perustelu

Jotta voitaisiin keventää kyseisille teollisuudenaloille aiheutuvaa rasitetta alueilla, joilla 
uusiutuvien energialähteiden potentiaali on vähäisempi, jäsenvaltioilla olisi oltava 
mahdollisuus sallia, että vähähiilinen sähkö edistää tavoitteita, kunhan tämä täyttää saman 
70 prosentin kasvihuonekaasujen säästövelvoitteen, joka on asetettu muuta kuin biologista 
alkuperää oleville uusiutuville polttoaineille.

Tarkistus 1087
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros Sempere

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – b alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
27 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) kasvihuonekaasuintensiteetin vähennys 
uusiutuvan energian käytöstä määritetään 
jakamalla kaikille liikennemuodoille 
toimitettujen biopolttoaineiden, biokaasun 
ja uusiutuvan sähkön käytöstä saatava 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennys 
perustasolla.

d) kasvihuonekaasuintensiteetin vähennys 
uusiutuvan energian käytöstä määritetään 
jakamalla kaikille liikennemuodoille 
toimitettujen biopolttoaineiden, biokaasun, 
muuta kuin biologista alkuperää olevien 
uusiutuvien polttoaineiden ja uusiutuvan 
sähkön käytöstä saatava 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennys 
perustasolla.

Or. en

Tarkistus 1088
Zdzisław Krasnodębski

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – c alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
27 artikla – 1 a kohta
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Komission teksti Tarkistus

c) lisätään 1 a kohta seuraavasti: Poistetaan.
”
1 a. Edellä 25 artiklan 1 kohdan 
ensimmäisen alakohdan b alakohdassa 
tarkoitettujen tavoitteiden laskennassa 
sovelletaan seuraavia sääntöjä:
a) laskettaessa nimittäjää, eli 
liikennealalla kulutetun energian 
määrää, huomioon on otettava kaikki 
liikennealalle toimitetut polttoaineet ja 
sähkö;
b) laskettaessa osoittajaa huomioon on 
otettava liitteessä IX olevassa A osassa 
mainituista raaka-aineista tuotettujen 
kehittyneiden biopolttoaineiden ja 
biokaasun sekä unionin alueella kaikille 
liikennemuodoille toimitettujen muuta 
kuin biologista alkuperää olevien 
polttoaineiden energiasisältö;
c) liitteessä IX olevassa A osassa 
mainituista raaka-aineista tuotettujen 
kehittyneiden biopolttoaineiden ja 
biokaasun sekä lento- ja vesiliikenteelle 
toimitettujen muuta kuin biologista 
alkuperää olevien polttoaineiden osuuden 
katsotaan olevan 1,2-kertainen niiden 
energiasisältöön verrattuna.;
”

Or. en

Tarkistus 1089
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Pietro Fiocchi, 
Ladislav Ilčić

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – c alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
27 artikla – 1 a kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) laskettaessa nimittäjää, eli 
liikennealalla kulutetun energian 
määrää, huomioon on otettava kaikki 
liikennealalle toimitetut polttoaineet ja 
sähkö;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1090
András Gyürk, Ernő Schaller-Baross

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – c alakohta
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) liitteessä IX olevassa A osassa 
mainituista raaka-aineista tuotettujen 
kehittyneiden biopolttoaineiden ja 
biokaasun sekä lento- ja vesiliikenteelle 
toimitettujen muuta kuin biologista 
alkuperää olevien polttoaineiden osuuden 
katsotaan olevan 1,2-kertainen niiden 
energiasisältöön verrattuna.;

c) liitteessä IX olevassa A osassa 
mainituista raaka-aineista tuotettujen 
kehittyneiden biopolttoaineiden ja 
biokaasun sekä lento-, maantie-, rautatie- 
ja vesiliikenteelle toimitettujen muuta kuin 
biologista alkuperää olevien polttoaineiden 
osuuden katsotaan olevan 1,2-kertainen 
niiden energiasisältöön verrattuna.

Or. en

Perustelu

Nykyinen ehdotus aiheuttaa haittaa sisämaavaltioille, ja siksi ehdotetaan, että siihen 
sisällytetään myös maantie- ja rautatieliikenne.

Tarkistus 1091
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – c alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
27 artikla
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Komission teksti Tarkistus

c) liitteessä IX olevassa A osassa 
mainituista raaka-aineista tuotettujen 
kehittyneiden biopolttoaineiden ja 
biokaasun sekä lento- ja vesiliikenteelle 
toimitettujen muuta kuin biologista 
alkuperää olevien polttoaineiden osuuden 
katsotaan olevan 1,2-kertainen niiden 
energiasisältöön verrattuna.”

c) liitteessä IX olevassa A osassa 
mainituista raaka-aineista tuotettujen 
kehittyneiden biopolttoaineiden ja 
biokaasun sekä lento- ja vesiliikenteelle 
toimitettujen muuta kuin biologista 
alkuperää olevien polttoaineiden osuuden 
katsotaan olevan 4-kertainen niiden 
energiasisältöön verrattuna.”

Or. en

Perustelu

Red III -direktiivissä on tunnustettava tukisektorit, joita on vaikeampi irrottaa hiilestä, ja 
tarjottava toimittajille merkittävä kannustin nostamalla ehdotettua kerrointa.

Tarkistus 1092
Christophe Grudler, Nicola Danti, Klemen Grošelj, Irène Tolleret

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – c alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
27 artikla – 1 a kohta

Komission teksti Tarkistus

c a) rypäleiden puristejäännöksestä ja 
viinisakasta tuotettujen biopolttoaineiden 
ja biokaasun osuuden voidaan katsoa 
olevan kaksi kertaa niiden energiasisältö 
tämän direktiivin voimaantulosta alkavan 
kuuden vuoden siirtymäkauden aikana.

Or. en

Perustelu

Siirtymäkausi on tarpeen, jotta viiniä ja sen sivutuotteita tuottavat tislaamot pystyvät 
sopeutumaan uusiin sääntöihin ja pääsevät uuteen taloudelliseen tasapainoon säilyttäen 
samalla kiertotalouteen ja pilaavien jäämien käsittelyyn liittyvän huippuosaamisensa.
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Tarkistus 1093
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Pietro Fiocchi, 
Ladislav Ilčić

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – d alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
27 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

d) poistetaan 2 kohta; Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1094
Ivan David

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) poistetaan 2 kohta; d) korvataan 2 kohta seuraavasti:
”Sen osoittamiseksi, että 25 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettuja 
vähimmäisosuuksia noudatetaan
a) voidaan katsoa, että liitteessä IX 
mainituista raaka-aineista tuotettujen 
biopolttoaineiden ja liikenteessä käytetyn 
biokaasun osuus on kaksi kertaa niiden 
energiasisältö;
b) uusiutuvista energialähteistä tuotetun 
sähkön osuuden katsotaan olevan neljä 
kertaa sen energiasisältö, kun se 
toimitetaan maantieajoneuvoille, ja sen 
voidaan katsoa olevan 1,5 kertaa sen 
energiasisältö, kun se toimitetaan 
rautatieliikenteeseen;”

Or. en

Perustelu

It is proposed to reintroduce a system of multipliers in all areas of transport, not just 
shipping, in the draft legislation, so that all modes of transport are placed on equal terms and 
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at the same time landlocked countries are not at a disadvantage vis-à-vis maritime states. At 
the same time, urban mobility and its emissions have a major impact on the quality of life and 
health of citizens, and it therefore makes great sense to support the reduction of its emission 
footprint with such a "bonus". Along with the proposed binding targets beyond the 
technological capabilities of individual Member States, it is worth remembering a solution in 
which the overall system reflects the relative purchasing power of each country's population 
and economy and thus corresponds to the expected accumulation of guarantees of origin (not 
only for biomethane) in richer EU countries.

Tarkistus 1095
François-Xavier Bellamy, Franc Bogovič, Maria da Graça Carvalho

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – d a alakohta (uusi)
(EU) Direktiivi (EU) 2018/2001
27 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

d a) voidaan katsoa, että 
puristejäännöksestä ja viinisakasta 
tuotettujen biopolttoaineiden ja 
liikenteessä käytetyn biokaasun osuus on 
kaksi kertaa niiden energiasisältö.

Or. en

Tarkistus 1096
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – e alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

e) muutetaan 3 kohta seuraavasti: e) poistetaan 3 kohta.

Or. en

Tarkistus 1097
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – e alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) poistetaan ensimmäinen, toinen ja 
kolmas alakohta;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1098
Sira Rego

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – e alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) poistetaan ensimmäinen, toinen ja 
kolmas alakohta;

i) korvataan ensimmäinen, toinen ja 
kolmas alakohta seuraavasti:
”Sen varmistamiseksi, että liikenteen alan 
nykyistä perusuraa suurempaan 
odotettuun sähkön kysynnän kasvuun 
vastataan uusiutuvan energian tuotannon 
lisäkapasiteetilla, komissio kehittää 
liikenteen alan lisäisyyttä koskevat 
puitteet ja kehittää eri vaihtoehtoja 
jäsenvaltioiden lähtötason määrittämiselle 
ja lisäisyyden mittaamiselle”;

Or. en

Tarkistus 1099
Angelika Winzig

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – e alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) poistetaan ensimmäinen, toinen ja 
kolmas alakohta;

i) poistetaan ensimmäinen, toinen, kolmas 
ja neljäs alakohta;

Or. en
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Tarkistus 1100
Ivan David

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – e alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) poistetaan ensimmäinen, toinen ja 
kolmas alakohta;

i) poistetaan ensimmäinen ja toinen 
alakohta;

Or. en

Perustelu

Alkuperäinen teksti on varsin epäselvä (uusiutuvat ominaisuudet?). Kaikkien uusiutuvia 
energialähteitä käyttävien tuotantolaitosten olisi pystyttävä mukauttamaan tuotantoaan 
suoraan käyttämällä sähköä tai epäsuorasti käyttämällä muuta kuin biologista alkuperää 
olevia uusiutuvia polttoaineita ja osoittamaan asianmukaiset yhteydet elektrolyysilaitteisiin. 
Tavoitteita koskevan vastuuvelvollisuuden suhteen olisi oltava selvää, että uusiutuvista 
energialähteistä tuotettu sähkö olisi huomioitava vain kerran joko sähköalalla, lämmityksessä 
ja jäähdytyksessä tai liikenteessä 7 artiklan mukaisesti.

Tarkistus 1101
Ivan David

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – e alakohta – i a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i a) Muutetaan kolmas alakohta 
seuraavasti:
Verkosta otettu sähkö voidaan 
kokonaisuudessaan laskea uusiutuvaksi 
edellyttäen, että se on tuotettu 
yksinomaan uusiutuvista energialähteistä 
ja uusiutuvat ominaisuudet ja kaikki 
muut asianmukaiset kriteerit on osoitettu 
ja on varmistettu, että tämän sähkön 
uusiutuvista ominaisuuksista voidaan 
hyötyä vain kerran ja vain yhdellä 
loppukäytön alalla tarkasteltaessa -tämän 
direktiivin 3 artiklan 1 kohdassa, 
22 a artiklan 1 kohdassa, 23 artiklan 
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1 kohdassa, 24 artiklan 4 kohdassa ja 
25 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja 
jäsenvaltioiden uusiutuvien 
energialähteiden osuuksia ja tavoitteita.

Or. en

Perustelu

Alkuperäinen teksti on varsin epäselvä (uusiutuvat ominaisuudet?). Kaikkien uusiutuvia 
energialähteitä käyttävien tuotantolaitosten olisi pystyttävä mukauttamaan tuotantoaan 
suoraan käyttämällä sähköä tai epäsuorasti käyttämällä muuta kuin biologista alkuperää 
olevia uusiutuvia polttoaineita ja osoittamaan asianmukaiset yhteydet elektrolyysilaitteisiin. 
Tavoitteita koskevan vastuuvelvollisuuden suhteen olisi oltava selvää, että uusiutuvista 
energialähteistä tuotettu sähkö olisi huomioitava vain kerran joko sähköalalla, lämmityksessä 
ja jäähdytyksessä tai liikenteessä 7 artiklan mukaisesti.

Tarkistus 1102
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – e alakohta – i a alakohta (uusi)
Direktiivi (EU) 2018/2001
27 artikla – 3 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

i a) 27 artikla – 3 kohta
Ensimmäinen alakohta ”Ensimmäinen alakohta

Laskettaessa uusiutuvista energialähteistä 
tuotetun sähkön osuutta jäsenvaltioiden on 
viitattava kahden vuoden kauteen, joka 
edeltää vuotta, jona sähkö toimitetaan 
niiden alueella.

Laskettaessa uusiutuvista energialähteistä 
tuotetun sähkön osuutta jäsenvaltioiden on 
viitattava kahden vuoden kauteen, joka 
edeltää vuotta, jona sähkö toimitetaan 
niiden alueella.

Toinen alakohta Toinen alakohta

Tämän kohdan ensimmäisestä alakohdasta 
poiketen määritettäessä sähkön osuutta, 
kun on kyseessä sähkö, joka saadaan 
suorasta liitännästä uusiutuvista 
energialähteistä tuotettua sähköä tuottavaan 
laitokseen ja jota toimitetaan 
maantieajoneuvoille, kyseinen sähkö 
lasketaan kokonaisuudessaan uusiutuvista 
energialähteistä tuotetuksi.

Tämän kohdan ensimmäisestä alakohdasta 
poiketen määritettäessä sähkön osuutta, 
kun on kyseessä sähkö, joka saadaan 
suorasta liitännästä uusiutuvista 
energialähteistä tuotettua sähköä tuottavaan 
laitokseen ja jota toimitetaan 
maantieajoneuvoille, kyseinen sähkö 
lasketaan kokonaisuudessaan uusiutuvista 
energialähteistä tuotetuksi.
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”

Or. en

(COM(2021)0557 – C9-0329/2021 – 2021/0218(COD))

Tarkistus 1103
Angelika Winzig

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – e alakohta – ii alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
27 artikla – 3 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) korvataan neljäs alakohta seuraavasti: Poistetaan.
”
Jos sähköä käytetään muuta kuin 
biologista alkuperää olevien uusiutuvien 
polttoaineiden tuottamiseen suoraan tai 
välituotteiden tuottamiseen, uusiutuvan 
energian osuuden määrittämisessä on 
käytettävä uusiutuvista lähteistä tuotetun 
sähkön keskimääräistä osuutta 
tuotantomaassa, mitattuna kaksi vuotta 
ennen kyseistä vuotta.;
”

Or. en

Tarkistus 1104
Emma Wiesner, Klemen Grošelj

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – e alakohta – ii alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
27 artikla – 3 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos sähköä käytetään muuta kuin 
biologista alkuperää olevien uusiutuvien 
polttoaineiden tuottamiseen suoraan tai 
välituotteiden tuottamiseen, uusiutuvan 

Jos uusiutuvista sähkölähteistä tuotetun 
sähkön osuus kansallisesta 
energiayhdistelmästä on tuotantomaassa 
yli 50 prosenttia, uusiutuvista lähteistä 
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energian osuuden määrittämisessä on 
käytettävä uusiutuvista lähteistä tuotetun 
sähkön keskimääräistä osuutta 
tuotantomaassa, mitattuna kaksi vuotta 
ennen kyseistä vuotta.

tuotetun sähkön keskimääräistä osuutta 
suurempia osuuksia voidaan kaksi vuotta 
ennen kyseistä vuotta käyttää 
toimenpiteinä uusiutuvan energian 
osuuden määrittämiseen, jos voidaan 
esittää näyttöä siitä, että sähkö on 
toimitettu uusiutuvista energialähteistä.

Or. en

Tarkistus 1105
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros Sempere

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – e alakohta – ii alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
27 artikla – 3 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos sähköä käytetään muuta kuin biologista 
alkuperää olevien uusiutuvien 
polttoaineiden tuottamiseen suoraan tai 
välituotteiden tuottamiseen, uusiutuvan 
energian osuuden määrittämisessä on 
käytettävä uusiutuvista lähteistä tuotetun 
sähkön keskimääräistä osuutta 
tuotantomaassa, mitattuna kaksi vuotta 
ennen kyseistä vuotta.

Jos sähköä käytetään muuta kuin biologista 
alkuperää olevien uusiutuvien 
polttoaineiden tuottamiseen suoraan tai 
välituotteiden tuottamiseen, uusiutuvan 
energian osuuden määrittämisessä on 
käytettävä uusiutuvista lähteistä tuotetun 
sähkön osuutta tuotantomaassa tämän 
direktiivin 20 a artiklan mukaisesti 
enintään yhden tunnin ajanjaksoissa.;

Or. en

Tarkistus 1106
András Gyürk, Ernő Schaller-Baross

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – e alakohta – ii alakohta
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos sähköä käytetään muuta kuin biologista 
alkuperää olevien uusiutuvien 

Jos sähköä käytetään muuta kuin biologista 
alkuperää olevien uusiutuvien 
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polttoaineiden tuottamiseen suoraan tai 
välituotteiden tuottamiseen, uusiutuvan 
energian osuuden määrittämisessä on 
käytettävä uusiutuvista lähteistä tuotetun 
sähkön keskimääräistä osuutta 
tuotantomaassa, mitattuna kaksi vuotta 
ennen kyseistä vuotta.;

polttoaineiden tuottamiseen suoraan tai 
välituotteiden tuottamiseen, uusiutuvan 
energian osuuden määrittämisessä on 
käytettävä uusiutuvista lähteistä tuotetun 
tai vähähiilisen sähkön keskimääräistä 
osuutta tuotantomaassa, mitattuna kaksi 
vuotta ennen kyseistä vuotta.

Or. en

Perustelu

Jotta voitaisiin keventää kyseisille teollisuudenaloille aiheutuvaa rasitetta alueilla, joilla 
uusiutuvien energialähteiden potentiaali on vähäisempi, jäsenvaltioilla olisi oltava 
mahdollisuus sallia, että vähähiilinen sähkö edistää tavoitteita, kunhan tämä täyttää saman 
70 prosentin kasvihuonekaasujen säästövelvoitteen, joka on asetettu muuta kuin biologista 
alkuperää oleville uusiutuville polttoaineille.

Tarkistus 1107
Sira Rego

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – e alakohta – ii alakohta
(Direktiivi (EU) 2018/2021)
27 artikla – 3 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos sähköä käytetään muuta kuin biologista 
alkuperää olevien uusiutuvien 
polttoaineiden tuottamiseen suoraan tai 
välituotteiden tuottamiseen, uusiutuvan 
energian osuuden määrittämisessä on 
käytettävä uusiutuvista lähteistä tuotetun 
sähkön keskimääräistä osuutta 
tuotantomaassa, mitattuna kaksi vuotta 
ennen kyseistä vuotta.;

Jos lisää sähköä käytetään muuta kuin 
biologista alkuperää olevien uusiutuvien 
polttoaineiden tuottamiseen suoraan tai 
välituotteiden tuottamiseen, uusiutuvan 
energian osuuden määrittämisessä on 
käytettävä uusiutuvista lähteistä tuotetun 
sähkön keskimääräistä osuutta 
tuotantomaassa, mitattuna kaksi vuotta 
ennen kyseistä vuotta.

Or. en

Tarkistus 1108
Zdzisław Krasnodębski

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – e alakohta – ii alakohta
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Direktiivi (EU) 2018/2001
27 artikla – 3 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos sähköä käytetään muuta kuin biologista 
alkuperää olevien uusiutuvien 
polttoaineiden tuottamiseen suoraan tai 
välituotteiden tuottamiseen, uusiutuvan 
energian osuuden määrittämisessä on 
käytettävä uusiutuvista lähteistä tuotetun 
sähkön keskimääräistä osuutta 
tuotantomaassa, mitattuna kaksi vuotta 
ennen kyseistä vuotta.;

Jos sähköä käytetään muuta kuin biologista 
alkuperää olevien uusiutuvien 
polttoaineiden tuottamiseen suoraan tai 
välituotteiden tuottamiseen, uusiutuvan 
energian osuuden määrittämisessä on 
käytettävä uusiutuvista lähteistä tuotetun 
sähkön keskimääräistä osuutta 
tuotantomaassa, mitattuna kyseistä vuotta 
edeltävänä vuonna.;

Or. en

Tarkistus 1109
Sara Skyttedal

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – e alakohta – ii alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
27 artikla – 3 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos sähköä käytetään muuta kuin biologista 
alkuperää olevien uusiutuvien 
polttoaineiden tuottamiseen suoraan tai 
välituotteiden tuottamiseen, uusiutuvan 
energian osuuden määrittämisessä on 
käytettävä uusiutuvista lähteistä tuotetun 
sähkön keskimääräistä osuutta 
tuotantomaassa, mitattuna kaksi vuotta 
ennen kyseistä vuotta.;

Jos sähköä käytetään muuta kuin biologista 
alkuperää olevien uusiutuvien 
polttoaineiden tuottamiseen suoraan tai 
välituotteiden tuottamiseen, uusiutuvan 
energian osuuden määrittämisessä on 
käytettävä uusiutuvista lähteistä tuotetun 
sähkön keskimääräistä osuutta tuotannon 
tarjousalueella, mitattuna kaksi vuotta 
ennen kyseistä vuotta.;

Or. en

Perustelu

Käsite on haitallinen alueille, joilla uusiutuvan sähkön osuus on suuri. Se saattaa haitata 
uusiutuvaan sähköön perustuvan vedyntuotannon kasvua alueilla, joilla on paljon uusiutuvaa 
sähköä. Tätä ehdotusta on arvioitava siten, että se ei estä niitä Euroopan alueita, joille 
rakennetaan uusiutuvien energialähteiden sähkön tuotantoa, houkuttelemasta kuluttajia, ja 
uusiutuvista energialähteistä tuotettua lisäsähköä olisi rakennettava alueille, joilla sitä eniten 
tarvitaan.
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Tarkistus 1110
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – e alakohta – ii alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
27 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jos sähköä käytetään muuta kuin biologista 
alkuperää olevien uusiutuvien 
polttoaineiden tuottamiseen suoraan tai 
välituotteiden tuottamiseen, uusiutuvan 
energian osuuden määrittämisessä on 
käytettävä uusiutuvista lähteistä tuotetun 
sähkön keskimääräistä osuutta 
tuotantomaassa, mitattuna kaksi vuotta 
ennen kyseistä vuotta.;

Jos sähköä käytetään muuta kuin biologista 
alkuperää olevien uusiutuvien 
polttoaineiden tuottamiseen suoraan tai 
välituotteiden tuottamiseen, uusiutuvan 
sähkön osuuden määrittämisessä on 
käytettävä sähkön osuutta tarjousalueella, 
jolla elektrolyysilaite sijaitsee sen 
kalenteritunnin aikana, jonka vety 
tuotetaan, mitattuna kyseistä vuotta 
edeltävänä vuonna;

Or. en

Tarkistus 1111
Ville Niinistö
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – e alakohta – ii alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
27 artikla – 3 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos sähköä käytetään muuta kuin biologista 
alkuperää olevien uusiutuvien 
polttoaineiden tuottamiseen suoraan tai 
välituotteiden tuottamiseen, uusiutuvan 
energian osuuden määrittämisessä on 
käytettävä uusiutuvista lähteistä tuotetun 
sähkön keskimääräistä osuutta 
tuotantomaassa, mitattuna kaksi vuotta 
ennen kyseistä vuotta.

Jos sähköä käytetään muuta kuin biologista 
alkuperää olevien uusiutuvien 
polttoaineiden tuottamiseen suoraan tai 
välituotteiden tuottamiseen, uusiutuvan 
energian osuuden määrittämisessä on 
käytettävä uusiutuvista lähteistä tuotetun 
sähkön tuntikohtaista osuutta 
tuotantomaassa, 20 a artiklan 1 kohdan 
mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 1112
Angelika Winzig

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – e alakohta – ii alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

iii) korvataan viidennen alakohdan 
johdantolause seuraavasti:

iii) korvataan viides alakohta seuraavasti:

Sähkö, joka saadaan suorasta liitännästä 
uusiutuvista energialähteistä tuotettua 
sähköä tuottavaan laitokseen, voidaan 
kuitenkin kokonaisuudessaan laskea 
uusiutuvista energialähteistä tuotetuksi 
sähköksi muuta kuin biologista alkuperää 
olevien uusiutuvien polttoaineiden 
tuotannossa, edellyttäen, että laitosta ei 
ole liitetty verkkoon tai se on liitetty 
verkkoon, mutta voidaan esittää todisteet 
siitä, että kyseinen sähkö on toimitettu 
ottamatta sähköä verkosta.

Or. en

Tarkistus 1113
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – e alakohta – ii alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

iii) korvataan viidennen alakohdan 
johdantolause seuraavasti:

iii) poistetaan viides alakohta a ja b 
alakohtineen

Or. en

Tarkistus 1114
Angelika Winzig
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – e alakohta – ii alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
27 artikla – 3 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sähkö, joka saadaan suorasta liitännästä 
uusiutuvista energialähteistä tuotettua 
sähköä tuottavaan laitokseen, voidaan 
kuitenkin kokonaisuudessaan laskea 
uusiutuvista energialähteistä tuotetuksi 
sähköksi muuta kuin biologista alkuperää 
olevien uusiutuvien polttoaineiden 
tuotannossa edellyttäen, että:

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1115
Christophe Grudler, Claudia Gamon, Klemen Grošelj

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – e alakohta – ii alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
27 artikla

Komission teksti Tarkistus

Sähkö, joka saadaan suorasta liitännästä 
uusiutuvista energialähteistä tuotettua 
sähköä tuottavaan laitokseen, voidaan 
kuitenkin kokonaisuudessaan laskea 
uusiutuvista energialähteistä tuotetuksi 
sähköksi muuta kuin biologista alkuperää 
olevien uusiutuvien polttoaineiden 
tuotannossa edellyttäen, että:

Sähkö, joka saadaan suorasta liitännästä 
uusiutuvista energialähteistä tuotettua 
sähköä tuottavaan yhteen tai useampaan 
laitokseen, voidaan kuitenkin 
kokonaisuudessaan laskea uusiutuvista 
energialähteistä tuotetuksi sähköksi muuta 
kuin biologista alkuperää olevien 
uusiutuvien polttoaineiden tuotannossa, 
edellyttäen, että kyseinen sähkö on 
toimitettu ottamatta sähköä verkosta. 
Uusiutuvaa sähköä tuottavat laitokset 
eivät saa tukea toimintatukena sellaisten 
uusiutuvien polttoaineiden tuotantoon, 
jotka eivät ole biologista alkuperää, tai 
tällainen tuki on päättynyt.
Verkosta otettu sähkö voidaan 
kokonaisuudessaan laskea uusiutuvaksi 
edellyttäen, että se on tuotettu 
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yksinomaan uusiutuvista energialähteistä 
ja uusiutuvat ominaisuudet ja kaikki 
muut asianmukaiset kriteerit on osoitettu 
ja on varmistettu, että tämän sähkön 
uusiutuvista ominaisuuksista voidaan 
hyötyä vain kerran ja vain yhdellä 
loppukäytön alalla. Tämä voidaan täyttää 
noudattamalla seuraavia vaatimuksia:

uusiutuvan energian ominaisuuksien 
osoittamiseksi polttoaineiden tuottajia 
olisi vaadittava tekemään yksi tai useampi 
uusiutuvan energian ostosopimus, jossa 
tuotetaan sähköä määrälle, joka vastaa 
vähintään täysin uusiutuvaksi väitetyn 
sähkön määrää. Uusiutuvaa sähköä 
tuottavat laitokset eivät saa tukea 
toimintatukena tai tällainen tuki on 
päättynyt.
Yhdellä tai useammalla 
sähkönhankintasopimuksella ostetun 
uusiutuvista energialähteistä tuotetun 
sähkön ja muuta kuin biologista 
alkuperää olevien uusiutuvien 
polttoaineiden tuottamiseen verkosta 
otetun sähkön määrän välinen tasapaino 
on saavutettava kuukausittain, jotta 
tuotanto voidaan luokitella täysin muuta 
kuin biologista alkuperää olevaksi 
uusiutuvaksi polttoaineeksi.
1 päivästä tammikuuta 2026 alkaen 
yhdellä tai useammalla 
sähkönhankintasopimuksella ostetun 
uusiutuvista energialähteistä tuotetun 
sähkön ja muuta kuin biologista 
alkuperää olevien uusiutuvien 
polttoaineiden tuottamiseen verkosta 
otetun sähkön määrän välinen tasapaino 
on saavutettava päivittäin, jotta tuotanto 
voidaan luokitella täysin muuta kuin 
biologista alkuperää olevaksi 
uusiutuvaksi polttoaineeksi. Tätä 
vaatimusta sovelletaan kaikkiin olemassa 
oleviin laitoksiin, myös ennen vuotta 2026 
käyttöön otettuihin laitoksiin.
Sähkönhankinnan eri vaihtoehtoja 
voidaan yhdistää, koska kunkin 
hankintavaihtoehdon perusteita on 
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noudatettava.
Olemassa olevan uusiutuvista 
energialähteistä tuotettua sähköä 
tuottavan laitoksen kanssa voidaan tehdä 
sähkönhankintasopimus edellyttäen, että 
laitos ei saa tukea toimintatukena 
sopimuksen voimaantulopäivänä tai että 
tällainen tuki on päättynyt.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden kansallisissa energia- ja 
ilmastosuunnitelmissa otetaan huomioon 
ja ennakoidaan sähkön kokonaiskysyntä, 
mukaan lukien muuta kuin biologista 
alkuperää olevien uusiutuvien 
polttoaineiden tuotantoon käytetty sähkön 
kysyntä, jotta voidaan varmistaa hiilestä 
irtautumisen kehityskulun tehokkuus.

Or. en

Tarkistus 1116
François-Xavier Bellamy, Franc Bogovič

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – e alakohta – ii alakohta
(EU) Direktiivi (EU) 2018/2001
27 artikla – 3 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sähkö, joka saadaan suorasta liitännästä 
uusiutuvista energialähteistä tuotettua 
sähköä tuottavaan laitokseen, voidaan 
kuitenkin kokonaisuudessaan laskea 
uusiutuvista energialähteistä tuotetuksi 
sähköksi muuta kuin biologista alkuperää 
olevien uusiutuvien polttoaineiden 
tuotannossa edellyttäen, että:

Sähkö, joka saadaan suorasta liitännästä 
uusiutuvista energialähteistä tuotettua 
sähköä tuottavaan yhteen tai useampaan 
laitokseen, voidaan kuitenkin 
kokonaisuudessaan laskea uusiutuvista 
energialähteistä tuotetuksi sähköksi muuta 
kuin biologista alkuperää olevien 
uusiutuvien polttoaineiden tuotannossa, 
edellyttäen, että kyseinen sähkö on 
toimitettu ottamatta sähköä verkosta. 
Uusiutuvaa sähköä tuottavat laitokset 
eivät saa tukea toiminta- tai 
investointitukena sellaisten uusiutuvien 
polttoaineiden tuotantoon, jotka eivät ole 
biologista alkuperää, tai tällainen tuki on 
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päättynyt.

Or. en

Perustelu

Lisäisyyttä koskevat vaatimukset on otettava huomioon, koska uusiutuvien energialähteiden 
tuotantolaitokselle ei myönnetä suoraa taloudellista tukea. Ajatuksena on, että lisäisyys lisäisi 
uuden uusiutuvan energian tuottajan verkkoon investointien kautta, eikä kyseinen tuottaja 
saisi muuten saada julkista tukea.

Tarkistus 1117
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – e alakohta – ii alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
27 artikla

Komission teksti Tarkistus

Sähkö, joka saadaan suorasta liitännästä 
uusiutuvista energialähteistä tuotettua 
sähköä tuottavaan laitokseen, voidaan 
kuitenkin kokonaisuudessaan laskea 
uusiutuvista energialähteistä tuotetuksi 
sähköksi muuta kuin biologista alkuperää 
olevien uusiutuvien polttoaineiden 
tuotannossa edellyttäen, että:

Sähkö, joka on otettu verkosta, syötetty 
uudelleen energian varastointilaitoksesta 
tai joka saadaan suorasta liitännästä 
uusiutuvista energialähteistä tuotettua 
sähköä tuottavaan laitokseen, voidaan 
kuitenkin kokonaisuudessaan laskea täysin 
uusiutuvaksi edellyttäen, että se on 
tuotettu yksinomaan uusiutuvista 
energialähteistä ja uusiutuvat 
ominaisuudet on osoitettu peruuttamalla 
alkuperätakuut ja on varmistettu, että 
tämän sähkön uusiutuvista 
ominaisuuksista voidaan hyötyä vain 
kerran ja vain yhdellä loppukäytön alalla.

Or. en

Tarkistus 1118
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – e alakohta – ii alakohta
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Direktiivi (EU) 2018/2001
27 artikla

Komission teksti Tarkistus

Sähkö, joka saadaan suorasta liitännästä 
uusiutuvista energialähteistä tuotettua 
sähköä tuottavaan laitokseen, voidaan 
kuitenkin kokonaisuudessaan laskea 
uusiutuvista energialähteistä tuotetuksi 
sähköksi muuta kuin biologista alkuperää 
olevien uusiutuvien polttoaineiden 
tuotannossa edellyttäen, että:

Sähkö, joka saadaan suorasta liitännästä 
uusiutuvista energialähteistä tuotettua 
sähköä tuottavaan laitokseen, voidaan 
kuitenkin kokonaisuudessaan laskea 
uusiutuvista energialähteistä tuotetuksi 
sähköksi muuta kuin biologista alkuperää 
olevien uusiutuvien polttoaineiden 
tuotannossa edellyttäen, että:

a) laitos aloittaa toimintansa aikaisintaan 
48 kuukautta ennen muuta kuin 
biologista alkuperää olevia uusiutuvia 
nestemäisiä ja kaasumaisia polttoaineita 
tuottava laitos;

Or. en

Tarkistus 1119
Andreas Glück, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Bart Groothuis

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – e alakohta – ii alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
27 artikla – 3 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sähkö, joka saadaan suorasta liitännästä 
uusiutuvista energialähteistä tuotettua 
sähköä tuottavaan laitokseen, voidaan 
kuitenkin kokonaisuudessaan laskea 
uusiutuvista energialähteistä tuotetuksi 
sähköksi muuta kuin biologista alkuperää 
olevien uusiutuvien polttoaineiden 
tuotannossa edellyttäen, että:

Sähkö, joka saadaan suorasta liitännästä 
uusiutuvista energialähteistä tuotettua 
sähköä tuottavaan laitokseen, voidaan 
kuitenkin kokonaisuudessaan laskea 
uusiutuvista energialähteistä tuotetuksi 
sähköksi muuta kuin biologista alkuperää 
olevien uusiutuvien polttoaineiden 
tuotannossa.

Or. en

Tarkistus 1120
Seán Kelly
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – e alakohta – ii alakohta
27 artikla – c alakohta – ii alakohta
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2) jos kuluttajalla on liitäntä älykkääseen 
latauspisteeseen, kyseisenä ajanjaksona 
kulutettu tosiasiallinen uusiutuvista 
energialähteistä tuotetun sähkön osuus 
on laskettava uusiutuvaksi;
3) jos kuluttaja on tehnyt uusiutuvan 
energian ostosopimuksen uusiutuvan 
sähkön tuottajan kanssa määrästä, joka 
vastaa vähintään täysin uusiutuvaksi 
väitetyn sähkön määrää;
4) jos kuluttaja käyttää aiemmin 
varastoitua uusiutuvaa sähköä, kyseinen 
sähkö on laskettava uusiutuvaksi 
varastoidun sähköntuotannon 
yhdistelmänä.

Or. en

Tarkistus 1121
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – e alakohta – ii alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
27 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio antaa myös delegoidun 
säädöksen, jossa vahvistetaan säännökset, 
joilla mitataan sellaisen sähkön 
kulutuksen lisäisyyttä, jota ei muuteta 
toiseksi energiankantajaksi.

Or. en
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Tarkistus 1122
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – e alakohta – ii alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
27 artikla

Komission teksti Tarkistus

Poistetaan 27 artiklan 3 kohdan 5 
alakohdan a

Or. en

Perustelu

Mahdollistetaan alkuperätakuiden käyttö elektrolyysilaitteeseen toimitettavan uusiutuvan 
energian määrän määrittämisessä. Delegoidussa säädöksessä, joka on tarkoitus antaa 
joulukuussa, käsitellään ajallisia ja maantieteellisiä vastaavuustarpeita koskevia sääntöjä.

Tarkistus 1123
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – e alakohta – ii alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
27 artikla – 3 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii a) korvataan kuudes alakohta 
seuraavasti:
Verkosta otettu sähkö voidaan 
kokonaisuudessaan laskea uusiutuvaksi 
edellyttäen, että se on tuotettu 
yksinomaan uusiutuvista energialähteistä 
ja uusiutuvat ominaisuudet on osoitettu ja 
on varmistettu peruuttamalla 
alkuperätakuut, että tämän sähkön 
uusiutuvista ominaisuuksista voidaan 
hyötyä vain kerran ja vain yhdellä 
loppukäytön alalla. Tämä voidaan 
saavuttaa jommallakummalla 
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seuraavista:
a) uusiutuvan energian ominaisuuksien 
osoittamiseksi muuta kuin biologista 
alkuperää olevien uusiutuvien 
polttoaineiden tuottajia olisi vaadittava 
tekemään yksi tai useampi uusiutuvan 
energian ostosopimus, jossa tuotetaan 
sähköä määrälle, joka vastaa vähintään 
täysin uusiutuvaksi väitetyn sähkön 
määrää. Yhdellä tai useammalla 
sähkönhankintasopimuksella ostetun 
uusiutuvista energialähteistä tuotetun 
sähkön ja muuta kuin biologista 
alkuperää olevien uusiutuvien 
polttoaineiden tuottamiseen verkosta 
otetun sähkön määrän välinen tasapaino 
on saavutettava neljännesvuosittain. 
Olemassa olevan uusiutuvista 
energialähteistä tuotettua sähköä 
tuottavan laitoksen kanssa voidaan tehdä 
sähkönhankintasopimus edellyttäen, että 
laitos ei saa tukea toiminta- tai 
investointitukena sopimuksen 
voimaantulopäivänä tai että tällainen tuki 
on päättynyt.
b) edellä olevan 19 artiklan 2 kohdan 
mukaista yksityiskohtaista 
alkuperätakuuta voidaan käyttää muuta 
kuin biologista alkuperää olevien 
uusiutuvien polttoaineiden tuotantoon 
käytettävän sähkön uusiutuvien 
ominaisuuksien osoittamiseen ja sen 
varmistamiseen, että kyseisen sähkön 
uusiutuvia ominaisuuksia haetaan vain 
kerran ja vain yhdellä loppukäyttöalalla.

Or. en

Perustelu

While supporting the Rapporteur proposal, the final objective must be to stimulate a sizing of 
the electrolyser that maximizes the producibility of RFNBOs.Non-programmable RES (PV 
and wind) are by their nature subject to high producibility variability: reducing the time 
window for the energy balance from a quarterly basis on a daily one would jeopardize the 
possibility of sizing the RFNBO production plant on the basis of the estimate of the average 
production. Reducing from the quarter to the day starting from 2026 would therefore 
immediately result in a constraint to the business plans, forcing them to be sized on smaller 
sizes. Furthermore, the quarterly period seems to be a good compromise, which already 
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includes the link with seasonality: sizing on a daily basis exposes the production to all days of 
adverse weather conditions.

Tarkistus 1124
Ville Niinistö
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – e alakohta – iii a alakohta (uusi)
Direktiivi (EU) 2018/2001
27 artikla – 3 kohta – 6 alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

iii a) korvataan 3 kohdan 6 alakohta 
seuraavasti:

Verkosta otettu sähkö voidaan 
kokonaisuudessaan laskea uusiutuvaksi 
edellyttäen, että se on tuotettu yksinomaan 
uusiutuvista energialähteistä ja uusiutuvat 
ominaisuudet ja kaikki muut 
asianmukaiset kriteerit on osoitettu ja on 
varmistettu, että tämän sähkön uusiutuvista 
ominaisuuksista voidaan hyötyä vain 
kerran ja vain yhdellä loppukäytön alalla.

”Sähkö, joka saadaan suorasta liitännästä 
uusiutuvista energialähteistä tuotettua 
sähköä tuottavaan laitokseen, voidaan 
kuitenkin kokonaisuudessaan laskea 
uusiutuvista energialähteistä tuotetuksi 
sähköksi muuta kuin biologista alkuperää 
olevien uusiutuvien polttoaineiden 
tuotannossa, edellyttäen, että laitosta ei 
ole liitetty verkkoon tai se on liitetty 
verkkoon, mutta voidaan esittää todisteet 
siitä, että kyseinen sähkö on toimitettu 
ottamatta sähköä verkosta. Verkosta otettu 
sähkö voidaan kokonaisuudessaan laskea 
uusiutuvaksi edellyttäen, että se on tuotettu 
yksinomaan uusiutuvista energialähteistä ja 
uusiutuvat ominaisuudet on osoitettu ja on 
varmistettu, että tämän sähkön uusiutuvista 
ominaisuuksista voidaan hyötyä vain 
kerran ja vain yhdellä loppukäytön alalla. 
Tämä voidaan tehdä millä tahansa 
seuraavista tavoista:
1. Uusiutuvan energian ominaisuuksien 
osoittamiseksi muuta kuin biologista 
alkuperää olevien uusiutuvien 
polttoaineiden tuottajia olisi vaadittava 
tekemään yksi tai useampi uusiutuvan 
sähkön ostosopimus, jossa tuotetaan 
sähköä samalla tarjousalueella määrälle, 
joka vastaa vähintään täysin uusiutuvaksi 
väitetyn sähkön määrää. Yhdellä tai 
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useammalla sähkön ostosopimuksella 
ostetun uusiutuvista energialähteistä 
tuotetun sähkön ja muuta kuin biologista 
alkuperää olevien uusiutuvien 
polttoaineiden tuottamiseen verkosta 
otetun sähkön määrän välinen tasapaino 
on saavutettava päivittäin. Kuitenkin 1 
päivästä tammikuuta 2026 alkaen yhdellä 
tai useammalla sähkön ostosopimuksella 
ostetun uusiutuvista energialähteistä 
tuotetun sähkön ja muuta kuin biologista 
alkuperää olevien uusiutuvien 
polttoaineiden tuottamiseen verkosta 
otetun sähkön määrän välinen tasapaino 
on saavutettava tunneittain. Sähkön 
ostosopimus voidaan allekirjoittaa 
sellaisen uusiutuvista energialähteistä 
tuotettua sähköä tuottavan laitoksen 
kanssa, joka on otettu käyttöön 
aikaisintaan 24 kuukautta ennen 
uusiutuvaa vetyä tuottavaa laitosta, tai 
olemassa olevan uusiutuvaa sähköä 
tuottavan laitoksen kanssa edellyttäen, 
että laitokselle on tehty direktiivin 
2018/2001 2 artiklan 10 kohdassa 
määritelty voimalaitoksen päivittäminen 
siten, että se edellyttää investointeja, jotka 
ylittävät 30 prosenttia investoinnista, joka 
tarvittaisiin vastaavan uuden laitoksen 
rakentamiseen, ja että se ei saa tukea 
toiminta- tai investointitukena 
sopimuksen voimaantulopäivänä tai että 
tällainen tuki on päättynyt. Poiketen siitä, 
mitä 1 kohdassa säädetään, vedyn 
tuotantoon käytetty verkosta otettu sähkö 
voidaan laskea myös kokonaisuudessaan 
uusiutuvista energialähteistä tuotetuksi 
direktiivin (EU) 2018/2001 27 artiklan 
3 kohdan kuudennessa alakohdassa 
säädetyllä tavalla, jos vedyntuottajat 
kykenevät osoittamaan, että
a) uusiutuvan vedyn tuotanto tapahtuu 
yhden tunnin mittaisen ajanjakson 
aikana, jolloin sähkön hinta 
tarjousalueella on enintään 
0 euroa/MWh.
b) uusiutuvan vedyn tuotantoon käytetty 
sähkö kulutetaan taseselvitysjakson 



PE729.929v01-00 120/180 AM\1252006FI.docx

FI

aikana, jonka aikana voidaan osoittaa 
kansallisen siirtoverkonhaltijan 
ilmoittamien tietojen perusteella, että 
uusiutuvia energialähteitä käyttävien 
tuotantolaitosten ajojärjestys oli siellä 
muutettu alaspäin siten, että ne ovat 
laitoksia, jotka tuottavat uusiutuvaa 
sähköä asetuksen 2019/943 13 artiklan 
mukaisesti ja että se rajoitti 
elektrolyysilaitteiden sijaintia niiden 
sijaitessa samalla puolella ajojärjestyksen 
muuttamisen aiheuttavaa ylikuormitusta.
EU:hun tuotaviin muihin kuin biologista 
alkuperää oleviin uusiutuviin 
polttoaineisiin sovelletaan samoja tai, jos 
niitä ei ole saatavilla, vastaavia sääntöjä.
”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L2001&qid=1636556221110&from=FI#d1e3411

-82-1)

Perustelu

Kun huomioidaan vireillä oleva delegoitu säädös, jolla otetaan huomioon uusiutuvan 
lisäenergian käyttö liikenteessä, tämä muutos esitetään RED II -direktiivin (2018/2001) 
johdanto-osan 90 kappaleessa annettujen ohjeiden perusteella.

Tarkistus 1125
Andreas Glück, Mauri Pekkarinen, Nicola Beer, Bart Groothuis

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – e alakohta – iii a alakohta (uusi)
Direktiivi (EU) 2018/2001
27 artikla – 3 kohta – 5 alakohta – a b alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

iii a) poistetaan a ja b alakohta
a) laitos aloittaa toimintansa samaan 
aikaan kuin muuta kuin biologista 
alkuperää olevia uusiutuvia nestemäisiä 
ja kaasumaisia liikenteen polttoaineita 

”
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tuottava laitos tai sen jälkeen;
b) laitosta ei ole liitetty verkkoon tai se on 
liitetty verkkoon, mutta voidaan esittää 
näyttö siitä, että kyseessä oleva sähkö on 
toimitettu ottamatta sähköä verkosta.

”

Or. en

(Asiakirja 32018L2001)

Perustelu

Liialliset rajoitukset vain estävät vedyntuotannon välttämättömän ja nopean lisäämisen 
EU:ssa.

Tarkistus 1126
Tom Berendsen, Bart Groothuis

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – e alakohta – iii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iii a) lisätään kohta seuraavasti:
Ajoneuvon itse tuottama sähkö voidaan 
laskea täysin uusiutuvaksi, jos ajoneuvo 
käyttää tuotettua energiaa ajoneuvon 
liikkumiseen.

Or. en

Tarkistus 1127
Emma Wiesner, Nicola Beer, Andreas Glück

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – e alakohta – iii a alakohta (uusi)
Direktiivi (EU) 2018/2001
27 artikla – 3 kohta – 5 alakohta – a alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

iii a) poistetaan a alakohta
a) laitos aloittaa toimintansa samaan 
aikaan kuin muuta kuin biologista 

”
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alkuperää olevia uusiutuvia nestemäisiä 
ja kaasumaisia liikenteen polttoaineita 
tuottava laitos tai sen jälkeen;

”

Or. en

(Direktiivi (EU) 2018/2001)

Perustelu

Point (a) is not feasible given the difference of lead times in developing a renewable 
electricity plant and an electrolyser. The lead time for investments (including the permitting 
process) into some renewable electricity generation assets (e.g., offshore wind – up to 7 
years) does not coincide with the time needed to construct an electrolyser (less than 2 years). 
Until new electricity capacity is available, electrolyser project developers will therefore have 
a very low incentive to build, as the main demand driver is precisely the renewable character 
of the hydrogen and its contribution towards the RED targets.Additionality means perfectly 
timed investments and commissioning of the renewable electricity plant, electrolyser and the 
technological investments at the consuming plant (e.g., the ammonia plant, refinery or steel 
plan) planning to replace fossil sources with the renewable hydrogen. This is almost 
impossible to achieve in practice and effectively requires iron and steel producers, refiners, 
etc. (i.e., the potential end users of the renewable hydrogen) to go into the renewable 
electricity development business as they cannot just access the market for renewable 
electricity that they need to power their electrolyser. This effectively disincentivises (to the 
point of cancelling plans to switch to renewable energy) renewable hydrogen integration in 
hard to abate sectors, especially those that are located in areas with no or insufficient access 
to new renewables.

Tarkistus 1128
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – e alakohta – iii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(iii a) 27 artikla
Poistetaan seitsemäs ja viimeinen 
alakohta.

Or. en
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Tarkistus 1129
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – e alakohta – iii b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iii b) Muutetaan johdanto-osan 90 
kappale seuraavasti:
Muuta kuin biologista alkuperää olevat 
uusiutuvat nestemäiset ja kaasumaiset 
polttoaineet ovat tärkeitä lisättäessä 
uusiutuvan energian osuutta aloilla, 
joiden odotetaan tukeutuvan nestemäisiin 
polttoaineisiin pitkällä aikavälillä. Sen 
varmistamiseksi, että muuta kuin 
biologista alkuperää olevilla uusiutuvilla 
polttoaineilla voidaan osaltaan vähentää 
kasvihuonekaasuja, polttoaineen 
tuotannossa olisi käytettävä uusiutuvista 
lähteistä tuotettua sähköä.

Or. en

Perustelu

Edellä esitetty ehdotuksemme edellyttäisi myös muutoksia RED II -direktiivin johdanto-osan 
90 kappaleeseen, jotta lainsäädäntöteksti olisi kauttaaltaan johdonmukainen.

Tarkistus 1130
Andreas Glück, Nicola Beer, Bart Groothuis

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – e alakohta – iii b alakohta (uusi)
Direktiivi (EU) 2018/2001
27 artikla – 3 kohta – 7 alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

iii b) Poistetaan 7 alakohta
Komissio antaa viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2021 35 artiklan mukaisesti 
delegoidun säädöksen, jolla täydennetään 
tätä direktiiviä ottamalla käyttöön unionin 

”
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yhteinen menetelmä, jossa vahvistetaan 
yksityiskohtaiset säännöt, joiden 
mukaisesti talouden toimijoiden on 
noudatettava tämän kohdan viidennessä 
ja kuudennessa alakohdassa säädettyjä 
vaatimuksia.

”

Or. en

(Asiakirja 32018L2001)

Perustelu

Täydentävyysperiaate estää vedyntuotannon välttämättömän ja nopean lisäämisen EU:ssa. 
Tässä direktiivissä vahvistetulla kunnianhimon lisäämisellä varmistetaan jo nyt uusiutuvien 
energialähteiden nopea laajentaminen.

Tarkistus 1131
Emma Wiesner, Nicola Beer, Andreas Glück

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – e alakohta – iii b alakohta (uusi)
Direktiivi (EU) 2018/2001
27 artikla – 3 kohta – 8 alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

iii b) Muutetaan kahdeksas alakohta 
seuraavasti:

Verkosta otettu sähkö voidaan 
kokonaisuudessaan laskea uusiutuvaksi 
edellyttäen, että se on tuotettu yksinomaan 
uusiutuvista energialähteistä ja uusiutuvat 
ominaisuudet ja kaikki muut 
asianmukaiset kriteerit on osoitettu ja on 
varmistettu, että tämän sähkön uusiutuvista 
ominaisuuksista voidaan hyötyä vain 
kerran ja vain yhdellä loppukäytön alalla.

”Verkosta otettu sähkö voidaan 
kokonaisuudessaan laskea uusiutuvaksi 
edellyttäen, että se on tuotettu yksinomaan 
uusiutuvista energialähteistä ja uusiutuvat 
ominaisuudet on osoitettu ja on 
varmistettu, että tämän sähkön uusiutuvista 
ominaisuuksista voidaan hyötyä vain 
kerran ja vain yhdellä loppukäytön alalla.

”

Or. en

(Direktiivi (EU) 2018/2001)
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Perustelu

Lisäisyyttä koskevat säännöt ovat konkreettinen uhka uusiutuvaan sähköön perustuvan 
vedyntuotannon kasvulle. Mitä suurempi hanke on kyseessä, sitä vaikeampaa on noudattaa 
lisäisyyden periaatteita logististen ongelmien vuoksi, sitä epärealistisempaa on esimerkiksi 
rakentaa noin 55 terawattituntia uutta uusiutuvaa sähköä, jolla on suora yhteys fossiilittomiin 
teräslaitoksiin.

Tarkistus 1132
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – e a alakohta (uusi)
Direktiivi (EU) 2018/2001
27 artikla – 3 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

e a) 27 artikla – 3 kohta
Sen varmistamiseksi, että nykyistä 
perusuraa suurempaan odotettuun sähkön 
kysynnän kasvuun vastataan uusiutuvan 
energian tuotannon lisäkapasiteetilla, 
komissio kehittää lisäisyyttä koskevat 
puitteet ja eri vaihtoehtoja jäsenvaltioiden 
lähtötason määrittämiselle ja lisäisyyden 
mittaamiselle.

”

Sen varmistamiseksi, että nykyistä 
perusuraa suurempaan odotettuun sähkön 
kysynnän kasvuun vastataan uusiutuvan 
energian tuotannon lisäkapasiteetilla, 
komissio kehittää lisäisyyttä koskevat 
puitteet ja eri vaihtoehtoja jäsenvaltioiden 
lähtötason määrittämiselle ja lisäisyyden 
mittaamiselle ja kehittää eri vaihtoehtoja 
jäsenvaltioiden lähtötason määrittämiselle 
ja lisäisyyden mittaamiselle.

”

Or. en

(COM(2021)0557 – C9-0329/2021 – 2021/0218(COD))

Tarkistus 1133
Ville Niinistö
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Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 a alakohta (uusi)
Direktiivi (EU) 2018/2001
26 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

16 a) Korvataan 26 artiklan 2 kohdan 
2 alakohta seuraavasti:

Tätä rajaa lasketaan asteittain 31 päivästä 
joulukuuta 2023 lähtien siten, että se on 
nolla prosenttia viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2030.

Tämä raja lasketaan asteittain nollaan 
prosenttiin 31 päivään joulukuuta 2023 
mennessä. Komissio antaa viimeistään 
31 päivänä kesäkuuta 2022 Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle päivitetyn 
kertomuksen asianomaisten ravinto- ja 
rehukasvien tuotannon 
maailmanlaajuisesta laajentumisesta. 
Päivitetyn kertomuksen on sisällettävä 
viimeisimmät metsäkatoa koskevat tiedot 
kahden viime vuoden ajalta erityisesti 
Etelä-Amerikasta, ja siinä on käsiteltävä 
kaikkia suuren riskin hyödykkeitä, jotka 
kuuluvat suurta epäsuoran maankäytön 
muutoksen riskiä aiheuttavien raaka-
aineiden luokkaan (erityisesti soija ja sen 
sivutuotteet).
”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02018L2001-
20181221&from=FI#tocId28)

Perustelu

The exclusion for “low ILUC risk” biofuels must be removed, and high ILUC risk biofuels 
should be phased out immediately, in 2023. A number of Member States have already ended 
support for palm-based and soy-based biofuels earlier than 2030. The Commission should 
promptly release an updated assessment of food and feed crops to underpin these measures, 
to tackle additional crops in the high-ILUC risk category, especially soy. In parallel, the 
threshold in the delegated regulation 2019/807 that determines the classification of biofuels 
feedstocks as high ILUC risk should be lowered to 2.5%.
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Tarkistus 1134
Andreas Glück, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Bart Groothuis

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 a alakohta (uusi)
Direktiivi (EU) 2018/2001
27 artikla – 3 kohta – 6 alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

Verkosta otettu sähkö voidaan 
kokonaisuudessaan laskea uusiutuvaksi 
edellyttäen, että se on tuotettu yksinomaan 
uusiutuvista energialähteistä ja uusiutuvat 
ominaisuudet ja kaikki muut asianmukaiset 
kriteerit on osoitettu ja on varmistettu, että 
tämän sähkön uusiutuvista ominaisuuksista 
voidaan hyötyä vain kerran ja vain yhdellä 
loppukäytön alalla.

16 a ”Verkosta otettu tai energian 
varastointilaitoksesta uudelleen syötetty 
sähkö voidaan kokonaisuudessaan laskea 
uusiutuvaksi edellyttäen, että se on tuotettu 
yksinomaan uusiutuvista energialähteistä ja 
uusiutuvat ominaisuudet ja kaikki muut 
asianmukaiset kriteerit on osoitettu ja on 
varmistettu, että tämän sähkön uusiutuvista 
ominaisuuksista voidaan hyötyä vain 
kerran ja vain yhdellä loppukäytön alalla.

”

Or. en

(32018L2001)

Perustelu

Jos sähkön uusiutuvuus osoitetaan asianmukaisesti, varastoitua sähköä ei pitäisi sivuuttaa 
muuta kuin biologista alkuperää olevien uusiutuvien liikennepolttoaineiden tuotannossa.

Tarkistus 1135
Ivan David

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 17 alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
28 artikla

Komission teksti Tarkistus

(17) muutetaan 28 artikla seuraavasti: Poistetaan.
a) poistetaan 2, 3 ja 4 kohta;
b) korvataan 5 kohta seuraavasti:
”
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Komissio antaa viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2024 35 artiklan mukaisesti 
delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään 
tätä direktiiviä tarkentamalla menetelmät, 
joilla määritetään fossiilisten 
polttoaineiden kanssa yhteisessä 
prosessissa jalostettavasta biomassasta 
saatavan biopolttoaineen ja liikenteessä 
käytettävän biokaasun osuus.;
”
c) korvataan 7 kohdassa ilmaisu ”25 
artiklan 1 kohdan neljännessä 
alakohdassa säädetyllä” ilmaisulla ”25 
artiklan 1 kohdan ensimmäisen 
alakohdan b alakohdassa säädetyllä”;

Or. en

Perustelu

Ehdotetaan nykyisten laskentamenetelmien pitämistä voimassa. Laskentamenetelmän muutos 
merkitsee perustavanlaatuista oikeuksien ja velvollisuuksien muutosta. 
Oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti tällaisessa tapauksessa ei voida hyväksyä delegoidun 
säädöksen antamista. Jos komissio haluaa muuttaa laskentamenetelmää, sen olisi toimitettava 
lainsäätäjille asianmukainen muutos direktiiviin. Tämä voidaan tehdä myös 
kolmikantaneuvotteluissa.

Tarkistus 1136
Ville Niinistö
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 17 alakohta – b alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
28 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio antaa viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2024 35 artiklan mukaisesti 
delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään 
tätä direktiiviä tarkentamalla menetelmät, 
joilla määritetään fossiilisten 
polttoaineiden kanssa yhteisessä 
prosessissa jalostettavasta biomassasta 
saatavan biopolttoaineen ja liikenteessä 

Poistetaan.
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käytettävän biokaasun osuus.;

Or. en

Perustelu

Biopolttoaineiden samanaikainen prosessointi pidentää olemassa olevan fossiilisten 
polttoaineiden infrastruktuurin käyttöikää. Raaka-ainetyyppejä olisivat edelleen öljyt ja 
rasvat, joita on jo nyt rajallisesti, joten meidän olisi vältettävä niiden käytön helpottamista. 
Samanaikaisessa prosessoinnissa menetetään biogeenisen raaka-aineen laatu, eikä sitä voida 
jäljittää lopputuotteeseen, minkä vuoksi tämä delegoitu säädös on myös teknisesti vaikea 
toteuttaa.

Tarkistus 1137
Christophe Grudler, Klemen Grošelj

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 17 alakohta – b alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
27 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio antaa viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2024 35 artiklan mukaisesti 
delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään 
tätä direktiiviä tarkentamalla menetelmät, 
joilla määritetään fossiilisten 
polttoaineiden kanssa yhteisessä 
prosessissa jalostettavasta biomassasta 
saatavan biopolttoaineen ja liikenteessä 
käytettävän biokaasun osuus.;

Komissio antaa viimeistään [vuoden 
kuluttua tämän muutosdirektiivin 
voimaantulosta] 35 artiklan mukaisesti 
delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään 
tätä direktiiviä ottamalla käyttöön 
menetelmä tämän artiklan 
täytäntöönpanoa varten.

Or. en

Tarkistus 1138
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros Sempere

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 17 alakohta – b a alakohta (uusi)
Direktiivi (EU) 2018/2001
28 artikla – 6 kohta – 3 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b a) korvataan 6 kohdan 3 alakohta 
seuraavasti:
Tällaisten delegoitujen säädösten on 
perustuttava analyysiin mahdollisuuksista 
käyttää raaka-ainetta biopolttoaineiden ja 
liikenteessä käytettävän biokaasun 
tuotannon raaka-aineena, ottaen 
huomioon kaiken seuraavan:
a) direktiivissä 2008/98/EY vahvistetut 
kiertotalouden ja jätehierarkian 
periaatteet sekä 3 ja 29 artiklassa 
tarkoitettu kaskadikäyttöperiaate;
b) 29 artiklan 2–7 kohdassa säädetyt 
unionin kestävyyskriteerit;
c) tarve välttää merkittävät vääristävät 
vaikutukset (sivu)tuotteiden, jätteiden tai 
tähteiden markkinoihin;
d) päästöjen elinkaarianalyysiin 
perustuva kasvihuonekaasupäästöjen 
huomattavan vähentämisen mahdollisuus 
fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna 
maankäytön alan päästöt ja mahdolliset 
syrjäyttävät vaikutukset mukaan luettuina 
ottaen huomioon käytettävissä olevat 
raaka-ainemäärät ja jo olemassa olevien 
muiden kilpailevien teollisten 
käyttötarkoitusten kuin energian 
talteenoton osuus ja ottaen 
asianmukaisesti huomioon kansalliset 
erityispiirteet;
e) tarve välttää haittavaikutukset 
ympäristöön ja biologiseen 
monimuotoisuuteen;
f) tarve välttää maantarpeen 
lisääntyminen.

Or. en

Perustelu

Komission tekemässä arvioinnissa olisi otettava huomioon, onko jollakin liitteessä IX 
mainitulla raaka-aineella merkittäviä teollisia tai vaihtoehtoisia käyttötarkoituksia tai 
ollaanko sellaisia kehittämässä.
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Tarkistus 1139
Sira Rego

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 17 alakohta – b a alakohta (uusi)
Direktiivi (EU) 2018/2001
28 artikla – 6 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

b a) korvataan 6 kohta seuraavasti:
6. Komissio tarkastelee viimeistään 25 
päivänä kesäkuuta 2019 ja sen jälkeen 
kahden vuoden välein liitteessä IX olevissa 
A ja B osassa olevan raaka-aineiden 
luettelon raaka-aineiden lisäämiseksi 
luetteloon kolmannessa alakohdassa 
esitettyjen periaatteiden mukaisesti.

”6. Komissio tarkastelee viimeistään 25 
päivänä kesäkuuta 2019 ja sen jälkeen 
kahden vuoden välein liitteessä IX olevissa 
A ja B osassa olevan raaka-aineiden 
luettelon raaka-aineiden lisäämiseksi tai 
poistamiseksi luetteloon kolmannessa 
alakohdassa esitettyjen periaatteiden 
mukaisesti.

Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 35 artiklan 
mukaisesti liitteessä IX olevissa A ja B 
osassa esitetyn raaka-aineiden luettelon 
muuttamisesta raaka-aineiden lisäämiseksi 
luetteloon mutta ei luettelosta 
poistamiseksi. Raaka-aineet, jotka voidaan 
jalostaa biopolttoaineiksi tai liikenteessä 
käytettäväksi biokaasuksi kypsää 
teknologiaa käyttäen, on lisättävä 
liitteessä IX olevaan B osaan. Tällaisten 
delegoitujen säädösten on perustuttava 
analyysiin mahdollisuuksista käyttää raaka-
ainetta biopolttoaineiden ja liikenteessä 
käytettävän biokaasun tuotannon raaka-
aineena, ottaen huomioon kaiken 
seuraavan:

Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 35 artiklan 
mukaisesti liitteessä IX olevissa A ja B 
osassa esitetyn raaka-aineiden luettelon 
muuttamisesta raaka-aineiden lisäämiseksi 
luetteloon tai luettelosta poistamiseksi. 
Raaka-aineet, jotka voidaan jalostaa 
biopolttoaineiksi tai liikenteessä 
käytettäväksi biokaasuksi kypsää 
teknologiaa käyttäen, on lisättävä 
liitteessä IX olevaan B osaan. Tällaisten 
delegoitujen säädösten on perustuttava 
analyysiin mahdollisuuksista käyttää raaka-
ainetta biopolttoaineiden ja liikenteessä 
käytettävän biokaasun tuotannon raaka-
aineena, ottaen huomioon kaiken 
seuraavan:

a) direktiivissä 2008/98/EY vahvistetut 
kiertotalouden ja jätehierarkian periaatteet;

a) direktiivissä 2008/98/EY vahvistetut 
kiertotalouden, jätehierarkian ja 
kaskadikäytön periaatteet;

b) 29 artiklan 2–7 kohdassa säädetyt 
unionin kestävyyskriteerit;

b) 29 artiklan 2–7 kohdassa säädetyt 
unionin kestävyyskriteerit;

c) tarve välttää merkittävät vääristävät 
vaikutukset (sivu)tuotteiden, jätteiden tai 
tähteiden markkinoihin;

c) tarve välttää merkittävät vääristävät 
vaikutukset (sivu)tuotteiden, jätteiden tai 
tähteiden markkinoihin;
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d) päästöjen elinkaarianalyysiin perustuva 
kasvihuonekaasupäästöjen huomattavan 
vähentämisen mahdollisuus fossiilisiin 
polttoaineisiin verrattuna;

d) päästöjen, myös maankäytön alan 
päästöjen ja mahdollisten 
siirtymisvaikutusten, elinkaarianalyysiin 
perustuva kasvihuonekaasupäästöjen 
huomattavan vähentämisen mahdollisuus 
fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna;

e) tarve välttää haittavaikutukset 
ympäristöön ja biologiseen 
monimuotoisuuteen;

e) tarve välttää haittavaikutukset 
ympäristöön ja biologiseen 
monimuotoisuuteen;

f) tarve välttää maantarpeen lisääntyminen. f) tarve välttää maantarpeen lisääntyminen.

”

Or. en

(02018L2001)

Tarkistus 1140
Christophe Grudler, Klemen Grošelj

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 17 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) lisätään alakohta seuraavasti:
Tämän artiklan vaatimusta tai soveltuvin 
osin vastaavaa vaatimusta sovelletaan 
unioniin tuotavien muiden kuin biologista 
alkuperää olevien uusiutuvien 
polttoaineiden sertifiointiin.

Or. en

Tarkistus 1141
Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Martin Hojsík

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 17 a alakohta (uusi)
Direktiivi (EU) 2018/2001
28 artikla – 6 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

17 a) Muutetaan 28 artiklan 6 kohta 
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seuraavasti:
6. Komissio tarkastelee viimeistään 25 
päivänä kesäkuuta 2019 ja sen jälkeen 
kahden vuoden välein liitteessä IX olevissa 
A ja B osassa olevan raaka-aineiden 
luettelon raaka-aineiden lisäämiseksi 
luetteloon kolmannessa alakohdassa 
esitettyjen periaatteiden mukaisesti.

”6. Komissio tarkastelee viimeistään 25 
päivänä kesäkuuta 2019 ja sen jälkeen 
kahden vuoden välein liitteessä IX olevissa 
A ja B osassa olevan raaka-aineiden 
luettelon raaka-aineiden lisäämiseksi 
luetteloon kolmannessa alakohdassa 
esitettyjen periaatteiden mukaisesti.

Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 35 artiklan 
mukaisesti liitteessä IX olevissa A ja B 
osassa esitetyn raaka-aineiden luettelon 
muuttamisesta raaka-aineiden lisäämiseksi 
luetteloon mutta ei luettelosta 
poistamiseksi. Raaka-aineet, jotka voidaan 
jalostaa ainoastaan kehittynyttä teknologiaa 
käyttäen, on lisättävä liitteessä IX olevaan 
A osaan. Raaka-aineet, jotka voidaan 
jalostaa biopolttoaineiksi tai liikenteessä 
käytettäväksi biokaasuksi kypsää 
teknologiaa käyttäen, on lisättävä liitteessä 
IX olevaan B osaan.

Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 35 artiklan 
mukaisesti liitteessä IX olevissa A ja B 
osassa esitetyn raaka-aineiden luettelon 
muuttamisesta raaka-aineiden lisäämiseksi 
luetteloon mutta ei luettelosta 
poistamiseksi. Raaka-aineet, jotka voidaan 
jalostaa ainoastaan kehittynyttä teknologiaa 
käyttäen, on lisättävä liitteessä IX olevaan 
A osaan. Raaka-aineet, jotka voidaan 
jalostaa biopolttoaineiksi tai liikenteessä 
käytettäväksi biokaasuksi kypsää 
teknologiaa käyttäen, on lisättävä liitteessä 
IX olevaan B osaan.

Tällaisten delegoitujen säädösten on 
perustuttava analyysiin mahdollisuuksista 
käyttää raaka-ainetta biopolttoaineiden ja 
liikenteessä käytettävän biokaasun 
tuotannon raaka-aineena, ottaen huomioon 
kaiken seuraavan:

Tällaisten delegoitujen säädösten on 
perustuttava analyysiin mahdollisuuksista 
käyttää raaka-ainetta biopolttoaineiden ja 
liikenteessä käytettävän biokaasun 
tuotannon raaka-aineena, ottaen huomioon 
kaiken seuraavan:

a) direktiivissä 2008/98/EY vahvistetut 
kiertotalouden ja jätehierarkian periaatteet;

a) direktiivissä 2008/98/EY vahvistetut 
kiertotalouden, kaskadikäytön ja 
jätehierarkian periaatteet;

b) 29 artiklan 2–7 kohdassa säädetyt 
unionin kestävyyskriteerit;

b) 29 artiklan 2–7 kohdassa säädetyt 
unionin kestävyyskriteerit;

c) tarve välttää merkittävät vääristävät 
vaikutukset (sivu)tuotteiden, jätteiden tai 
tähteiden markkinoihin;

c) tarve välttää merkittävät vääristävät 
vaikutukset (sivu)tuotteiden, jätteiden tai 
tähteiden markkinoihin;

d) päästöjen elinkaarianalyysiin perustuva 
kasvihuonekaasupäästöjen huomattavan 
vähentämisen mahdollisuus fossiilisiin 
polttoaineisiin verrattuna;

d) päästöjen elinkaarianalyysiin perustuva 
kasvihuonekaasupäästöjen huomattavan 
vähentämisen mahdollisuus fossiilisiin 
polttoaineisiin verrattuna;

e) tarve välttää haittavaikutukset 
ympäristöön ja biologiseen 
monimuotoisuuteen;

e) tarve välttää haittavaikutukset 
ympäristöön ja biologiseen 
monimuotoisuuteen;

f) tarve välttää maantarpeen lisääntyminen. f) tarve välttää maantarpeen lisääntyminen.
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g) raaka-aineiden saatavuus 
tulevaisuudessa ja tarve välttää 
markkinoiden vääristyminen, joka johtaa 
raaka-aineiden laajamittaiseen tuontiin.
”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FI/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0082.01.FIN)

Tarkistus 1142
Ville Niinistö
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 17 a alakohta (uusi)
Direktiivi (EU) 2018/2001
28 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

17 a) Korvataan 28 artiklan 6 kohdan 1 
alakohta seuraavasti:

Komissio tarkastelee viimeistään 25 
päivänä kesäkuuta 2019 ja sen jälkeen 
kahden vuoden välein liitteessä IX olevissa 
A ja B osassa olevan raaka-aineiden 
luettelon raaka-aineiden lisäämiseksi 
luetteloon kolmannessa alakohdassa 
esitettyjen periaatteiden mukaisesti.

”Komissio tarkastelee viimeistään 25 
päivänä kesäkuuta 2019 ja sen jälkeen 
kahden vuoden välein liitteessä IX olevissa 
A ja B osassa olevan raaka-aineiden 
luettelon raaka-aineiden lisäämiseksi tai 
poistamiseksi luetteloon kolmannessa 
alakohdassa esitettyjen periaatteiden 
mukaisesti.

”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02018L2001-
20181221&from=FI#tocId30)

Perustelu

Komissiolla olisi oltava valtuudet poistaa liitteestä IX raaka-aineet, jotka eivät tieteen ja 
tekniikan viimeisimmän kehityksen analyysin ja kehittyneissä biopolttoaineissa käytettyjen 
raaka-aineiden vaikutusten perusteellisen arvioinnin perusteella enää edistä tämän direktiivin 
tavoitteita.
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Tarkistus 1143
Ville Niinistö
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 17 b alakohta (uusi)
Direktiivi (EU) 2018/2001
28 artikla – 6 kohta – 2 alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

17 b) Korvataan 28 artiklan 6 kohdan 2 
alakohta seuraavasti:

Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 35 artiklan 
mukaisesti liitteessä IX olevissa A ja B 
osassa esitetyn raaka-aineiden luettelon 
muuttamisesta raaka-aineiden lisäämiseksi 
luetteloon mutta ei luettelosta 
poistamiseksi. Raaka-aineet, jotka voidaan 
jalostaa biopolttoaineiksi tai liikenteessä 
käytettäväksi biokaasuksi kypsää 
teknologiaa käyttäen, on lisättävä 
liitteessä IX olevaan B osaan.

”Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 35 artiklan 
mukaisesti liitteessä IX olevissa A ja 
B osassa esitetyn raaka-aineiden luettelon 
muuttamisesta raaka-aineiden lisäämiseksi 
luetteloon ja luettelosta poistamiseksi. 
Raaka-aineet, jotka voidaan jalostaa 
biopolttoaineiksi tai liikenteessä 
käytettäväksi biokaasuksi kypsää 
teknologiaa käyttäen, on lisättävä 
liitteessä IX olevaan B osaan.

”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02018L2001-
20181221&from=FI#tocId30)

Perustelu

Komissiolla olisi oltava valtuudet poistaa liitteestä IX raaka-aineet, jotka eivät tieteen ja 
tekniikan viimeisimmän kehityksen analyysin ja kehittyneissä biopolttoaineissa käytettyjen 
raaka-aineiden vaikutusten perusteellisen arvioinnin perusteella enää edistä tämän direktiivin 
tavoitteita.

Tarkistus 1144
Ville Niinistö
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 17 c alakohta (uusi)
Direktiivi (EU) 2018/2001
28 artikla – 6 kohta – 3 alakohta
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Nykyinen teksti Tarkistus

17 c) Korvataan 28 artiklan 6 kohdan 3 
alakohta seuraavasti:

Tällaisten delegoitujen säädösten on 
perustuttava analyysiin mahdollisuuksista 
käyttää raaka-ainetta biopolttoaineiden ja 
liikenteessä käytettävän biokaasun 
tuotannon raaka-aineena, ottaen huomioon 
kaiken seuraavan:

”Tällaisten delegoitujen säädösten on 
perustuttava analyysiin mahdollisuuksista 
käyttää raaka-ainetta biopolttoaineiden ja 
liikenteessä käytettävän biokaasun 
tuotannon raaka-aineena, ottaen huomioon 
kaiken seuraavan:

a) direktiivissä 2008/98/EY vahvistetut 
kiertotalouden ja jätehierarkian periaatteet;

a) direktiivissä 2008/98/EY vahvistetut 
kiertotalouden, jätehierarkian periaatteet 
sekä kaskadikäyttöperiaate;

b) 29 artiklan 2–7 kohdassa säädetyt 
unionin kestävyyskriteerit;

b) 29 artiklan 2–7 kohdassa säädetyt 
unionin kestävyyskriteerit;

c) tarve välttää merkittävät vääristävät 
vaikutukset (sivu)tuotteiden, jätteiden tai 
tähteiden markkinoihin;

c) tarve välttää merkittävät vääristävät 
vaikutukset (sivu)tuotteiden, jätteiden tai 
tähteiden markkinoihin;

d) päästöjen elinkaarianalyysiin perustuva 
kasvihuonekaasupäästöjen huomattavan 
vähentämisen mahdollisuus fossiilisiin 
polttoaineisiin verrattuna;

d) päästöjen, myös maankäytön alan 
päästöjen ja mahdollisten 
siirtymisvaikutusten, elinkaarianalyysiin 
perustuva kasvihuonekaasupäästöjen 
huomattavan vähentämisen mahdollisuus 
fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna;

e) tarve välttää haittavaikutukset 
ympäristöön ja biologiseen 
monimuotoisuuteen;

e) tarve välttää haittavaikutukset 
ympäristöön ja biologiseen 
monimuotoisuuteen;

f) tarve välttää maantarpeen lisääntyminen. f) tarve välttää maantarpeen lisääntyminen.

g) raaka-aineiden saatavuus 
tulevaisuudessa ja tarve välttää 
vääristäviä tilanteita, jotka johtavat 
raaka-aineiden laajamittaiseen tuontiin.”
”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02018L2001-
20181221&from=FI#tocId30)

Perustelu

Analysoitaessa raaka-aineita niiden liitteeseen IX lisäämistä tai liitteestä poistamista varten 
olisi otettava huomioon kaskadikäyttöön liittyvä hierarkia ja jätehierarkia sekä se, onko 
raaka-aineilla tällä hetkellä tai tulevaisuudessa teollisia tai vaihtoehtoisia käyttötarkoituksia. 
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Myös maankäytön alan päästöt ja mahdolliset syrjäyttävät vaikutukset olisi otettava 
huomioon.

Tarkistus 1145
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta – a alakohta – i a alakohta (uusi)
Direktiivi (EU) 2018/2001
29 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

i a) Korvataan toinen alakohta 
seuraavasti:
”Muista kuin maataloudesta, 
vesiviljelystä, kalastuksesta ja 
metsätaloudesta peräisin olevista jätteistä 
ja tähteistä tuotettujen biopolttoaineiden, 
bionesteiden ja biomassapolttoaineiden 
edellytetään kuitenkin täyttävän 2–7 ja 10 
kohdassa säädetyt kestävyyttä ja 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiä 
koskevat kriteerit, jotta ne otetaan 
huomioon ensimmäisen alakohdan a, b ja 
c alakohtaa sovellettaessa. Tätä alakohtaa 
on sovellettava myös jätteisiin ja 
tähteisiin, jotka jalostetaan ensin joksikin 
tuotteeksi ennen jatkojalostusta 
biopolttoaineiksi, bionesteiksi ja 
biomassapolttoaineiksi”.

Or. en

Tarkistus 1146
Salvatore De Meo

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta – a alakohta – i a alakohta (uusi)
(Direktiivi (EU) 2018/2011)
29 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

i a) Korvataan 3 alakohta seuraavasti:
”
Kiinteästä yhdyskuntajätteestä sekä 
biomassan käsittelyssä syntyvistä omista 
biomassan tähteistä ja jätteistä tuotettuun 
sähköön, lämmitykseen ja jäähdytykseen 
ei sovelleta 10 kohdassa säädettyä 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiä 
koskevaa kriteeriä.
”

Or. en

Tarkistus 1147
Sira Rego

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta – a alakohta – i a alakohta (uusi)
Direktiivi (EU) 2018/2001
29 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

i a) korvataan toinen alakohta 
seuraavasti:

Muista kuin maataloudesta, vesiviljelystä, 
kalastuksesta ja metsätaloudesta peräisin 
olevista jätteistä ja tähteistä tuotettujen 
biopolttoaineiden, bionesteiden ja 
biomassapolttoaineiden edellytetään 
kuitenkin täyttävän ainoastaan 10 kohdassa 
säädetyt kasvihuonekaasupäästöjen 
vähennyksiä koskevat kriteerit, jotta ne 
otetaan huomioon ensimmäisen alakohdan 
a, b ja c alakohtaa sovellettaessa. Tätä 
alakohtaa on sovellettava myös jätteisiin ja 
tähteisiin, jotka jalostetaan ensin joksikin 
tuotteeksi ennen jatkojalostusta 
biopolttoaineiksi, bionesteiksi ja 
biomassapolttoaineiksi.

”Muista kuin maataloudesta, vesiviljelystä, 
kalastuksesta ja metsätaloudesta peräisin 
olevista jätteistä ja tähteistä tuotettujen 
biopolttoaineiden, bionesteiden ja 
biomassapolttoaineiden edellytetään 
kuitenkin täyttävän ainoastaan 10 kohdassa 
säädetyt kasvihuonekaasupäästöjen 
vähennyksiä koskevat kriteerit, jotta ne 
otetaan huomioon ensimmäisen alakohdan 
a, b ja c alakohtaa sovellettaessa. 
Sekajätteen tapauksessa toimijoiden on 
käytettävä määritellyn laatuisia 
sekajätteen lajittelujärjestelmiä, joiden 
tarkoituksena on poistaa sekajätteestä 
fossiiliset materiaalit, kuten muovit ja 
synteettiset tekstiilit, jotta varmistetaan, 
että raaka-aineena käytetään ainoastaan 
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kierrätyskelvotonta biogeenistä jätettä. 
Tätä alakohtaa on sovellettava myös 
jätteisiin ja tähteisiin, jotka jalostetaan 
ensin joksikin tuotteeksi ennen 
jatkojalostusta biopolttoaineiksi, 
bionesteiksi ja biomassapolttoaineiksi.

”

Or. en

(02018L2001)

Tarkistus 1148
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta – a alakohta – i a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i a) Muutetaan 29 artiklan 1 kohdan 3 
alakohta seuraavasti:
Kiinteästä yhdyskuntajätteestä sekä 
biomassan käsittelyssä syntyvistä omista 
biomassan tähteistä tuotettuun sähköön, 
lämmitykseen ja jäähdytykseen ei 
sovelleta 10 kohdassa säädettyä 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiä 
koskevaa kriteeriä.

Or. en

Perustelu

Omien biomassan tähteiden (esimerkiksi jäteveden) prosesseihin integroidun käytön olisi 
oltava vapaasti käytössä, jotta elintarvikkeiden ensimmäisen elintarviketeollisuutta voidaan 
jatkossakin tukea luopumista fossiilisista polttoaineista.

Tarkistus 1149
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta – a alakohta – ii alakohta
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Direktiivi (EU) 2018/2001
29 artikla

Komission teksti Tarkistus

– kiinteiden biomassapolttoaineiden 
tapauksessa sähköä, lämmitystä ja 
jäähdytystä tuottavissa laitoksissa, joiden 
kokonaislämpöteho on 5 MW tai suurempi,

– kiinteiden biomassapolttoaineiden 
tapauksessa sähköä, lämmitystä ja 
jäähdytystä tuottavissa laitoksissa, jotka 
eivät vielä olleet toiminnassa tämän 
direktiivin voimaantulopäivänä ja joiden 
kokonaislämpöteho on 20 MW tai 
suurempi,

Or. en

Perustelu

New greenhouse gas saving thresholds for electricity, heating and cooling production from 
biomass fuels should not be applied to existing installations. Plant efficiency is already a 
main priority forplant owners to reduce their costs of supply. It would be unreasonable to set 
stricter target considering that no major progress has been done on combustion technologies 
in the last decade justifying existing plant complete refurbishment. Moreover, plants are 
already built to respect strict European environmental regulations and adopt Best Available 
technologies. Lowering the exemption threshold to 5MW would disproportionally affect small 
actors who have limited administrative capacity. Although lowering the threshold below 20 
MW would certify the sustainability of a larger portion of biomass, in would place regulatory 
burdens and disproportionate cost complianceon the smallest actors with scarce 
administrative capacity. Moreover, these small size plants are typically integrated in the 
territory and the biomass iscollected in a short supply chain with social and environmental 
positive repercussions. Additional regulatory burdens are unnecessary and harmful, at the 
risk of incentivizing re-carbonisation.

Tarkistus 1150
András Gyürk, Ernő Schaller-Baross

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta – a alakohta – ii alakohta
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta

Komission teksti Tarkistus

– a) kiinteiden biomassapolttoaineiden 
tapauksessa sähköä, lämmitystä ja 
jäähdytystä tuottavissa laitoksissa, joiden 
kokonaislämpöteho on 5 MW tai suurempi,

– a) kiinteiden biomassapolttoaineiden 
tapauksessa sähköä, lämmitystä ja 
jäähdytystä tuottavissa laitoksissa, joiden 
kokonaislämpöteho on 20 MW tai 
suurempi,
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Or. en

Perustelu

Ehdotetaan 20 MW:n säilyttämistä, jotta varmistetaan johdonmukaisuus 
päästökauppajärjestelmän kanssa. Alhaisempi kapasiteettitaso lisää huomattavasti sellaisten 
laitosten määrää, joiden on täytettävä 29 artiklan 2–7 kohdassa ja 10 kohdassa säädetyt 
kestävyyttä ja kasvihuonekaasupäästöjä koskevat kriteerit.

Tarkistus 1151
Ivan David

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta – a alakohta – ii alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
29 artikla – 1 kohta – ii alakohta – 4 a alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

– a) kiinteiden biomassapolttoaineiden 
tapauksessa sähköä, lämmitystä ja 
jäähdytystä tuottavissa laitoksissa, joiden 
kokonaislämpöteho on 5 MW tai suurempi,

– a) kiinteiden biomassapolttoaineiden 
tapauksessa sähköä, lämmitystä ja 
jäähdytystä tuottavissa laitoksissa, joiden 
kokonaislämpöteho on 20 MW tai 
suurempi,

Or. en

Perustelu

Koska direktiiviehdotuksessa kiinteää biomassaa koskeville kestävyyskriteereille asetetaan 
tiukemmat vaatimukset, sähköä, lämmitystä ja jäähdytystä tuottavien yksiköiden 
kokonaislämpötehoa koskeva perusvaatimus olisi säilytettävä lainsäädännössä samana.

Tarkistus 1152
François-Xavier Bellamy, Franc Bogovič, Seán Kelly

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta – a alakohta – ii alakohta
(UE) Direktiivi (EU) 2018/2001
29 artikla

Komission teksti Tarkistus

– a) kiinteiden biomassapolttoaineiden 
tapauksessa sähköä, lämmitystä ja 
jäähdytystä tuottavissa laitoksissa, joiden 

– a) kiinteiden biomassapolttoaineiden 
tapauksessa sähköä, lämmitystä ja 
jäähdytystä tuottavissa laitoksissa, joiden 
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kokonaislämpöteho on 5 MW tai suurempi, kokonaislämpöteho on 10 MW tai 
suurempi,

Or. en

Tarkistus 1153
Christophe Grudler, Nicola Danti, Klemen Grošelj, Andreas Glück, Pierre Karleskind, 
Nicola Beer, Stéphane Bijoux

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta – a alakohta – ii alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
29 artikla – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

– a) kiinteiden biomassapolttoaineiden 
tapauksessa sähköä, lämmitystä ja 
jäähdytystä tuottavissa laitoksissa, joiden 
kokonaislämpöteho on 5 MW tai suurempi,

– a) kiinteiden biomassapolttoaineiden 
tapauksessa sähköä, lämmitystä ja 
jäähdytystä tuottavissa laitoksissa, joiden 
kokonaislämpöteho on 10 MW tai 
suurempi,

Or. en

Perustelu

Vaikka direktiivin ympäristönäkökohtiin liittyviä ponnisteluja on lisättävä, biomassaa 
koskevat uudet säännökset olisi suunniteltava huolellisesti, jotta markkinoilla olisi riittävästi 
aikaa sopeutua.

Tarkistus 1154
Angelika Winzig, Alexander Bernhuber

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta – a alakohta – ii alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
29 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

– a) kiinteiden biomassapolttoaineiden 
tapauksessa sähköä, lämmitystä ja 
jäähdytystä tuottavissa laitoksissa, joiden 
kokonaislämpöteho on 5 MW tai suurempi,

– a) kiinteiden biomassapolttoaineiden 
tapauksessa sähköä, lämmitystä ja 
jäähdytystä tuottavissa laitoksissa, joiden 
kokonaislämpöteho on 20 MW tai 
suurempi,
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Or. en

Perustelu

Kiinteästä biomassasta saatavalla polttoaineella lämpöä, sähköä ja jäähdytystä tuottavien 
laitosten lämpötehon kynnys olisi säilytettävä vähintään 20 MW:ssa, sillä alempaa 
kynnysarvoa sovellettaessa kestävyyskriteerien soveltamisalan ulkopuolelle jäisi tehokkaita 
yhteistuotantolaitoksia.

Tarkistus 1155
Maria Spyraki

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta – a alakohta – ii alakohta
29 artikla
29 artikla

Komission teksti Tarkistus

– a) kiinteiden biomassapolttoaineiden 
tapauksessa sähköä, lämmitystä ja 
jäähdytystä tuottavissa laitoksissa, joiden 
kokonaislämpöteho on 5 MW tai suurempi,

– a) kiinteiden biomassapolttoaineiden 
tapauksessa sähköä, lämmitystä ja 
jäähdytystä tuottavissa laitoksissa, joiden 
kokonaislämpöteho on 10 MW tai 
suurempi,

Or. en

Tarkistus 1156
Andreas Glück, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Bart Groothuis

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta – a alakohta – ii alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
29 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

– a) kiinteiden biomassapolttoaineiden 
tapauksessa sähköä, lämmitystä ja 
jäähdytystä tuottavissa laitoksissa, joiden 
kokonaislämpöteho on 5 MW tai suurempi,

– a) kiinteiden biomassapolttoaineiden 
tapauksessa sähköä, lämmitystä ja 
jäähdytystä tuottavissa laitoksissa, joiden 
kokonaislämpöteho on 20 MW tai 
suurempi,

Or. en
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Perustelu

Ainoastaan merkittävät laitokset olisi katettava, jotta vältetään aiheuttamasta pienille, 
hajautetuille bioenergialaitoksille tarpeetonta rasitusta. Myös 20 MW vastaa EU:n 
päästökauppajärjestelmän tarkistuksessa vahvistettua kynnysarvoa.

Tarkistus 1157
Ivan David

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta – a alakohta – ii alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
29 artikla – 1 kohta – ii alakohta – 4 a alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

– a) kiinteiden biomassapolttoaineiden 
tapauksessa sähköä, lämmitystä ja 
jäähdytystä tuottavissa laitoksissa, joiden 
kokonaislämpöteho on 5 MW tai suurempi,

– a) kiinteiden biomassapolttoaineiden 
tapauksessa sähköä, lämmitystä ja 
jäähdytystä tuottavissa laitoksissa, joiden 
kokonaislämpöteho on 10 MW tai 
suurempi,

Or. en

Perustelu

Lämpötehoa koskevaa rajaa ei ole tarpeen laskea 20 MW:sta 5 MW:iin biomassan 
kestävyyskriteerien ja kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiä koskevien kriteerien 
soveltamiseksi. Tämän toimenpiteen hyödyt pienissä jäsenvaltioissa, kuten Tšekissä, olisivat 
vähäisiä, sillä esimerkiksi Tšekissä biomassan määrä on hyvin pieni. 
Tarkoituksenmukaisempi raja on 10 MW.

Tarkistus 1158
Christophe Grudler, Nicola Danti, Klemen Grošelj, Andreas Glück, Nicola Beer, 
Stéphane Bijoux

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta – a alakohta – ii alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
29 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

– b) bionesteiden tapauksessa sähköä, 
lämmitystä ja jäähdytystä tuottavissa 
laitoksissa, joiden kokonaislämpöteho on 
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10 MW tai suurempi,

Or. en

Perustelu

Vaikka direktiivin ympäristönäkökohtiin liittyviä ponnisteluja on lisättävä, biomassaa 
koskevat uudet säännökset olisi suunniteltava huolellisesti, jotta markkinoilla olisi riittävästi 
aikaa sopeutua. Hallinnollisen rasituksen minimoimiseksi olisi sovellettava poikkeuksia myös 
bionesteiden käyttöön pienissä voimalaitoksissa.

Tarkistus 1159
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta – a alakohta – ii alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
29 artikla

Komission teksti Tarkistus

– b) kaasumaisten biomassapolttoaineiden 
tapauksessa sähköä, lämmitystä ja 
jäähdytystä tuottavissa laitoksissa, joiden 
kokonaislämpöteho on 2 MW tai 
suurempi,

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Korvattu lisäämällä biometaanin virtausnopeutta koskeva lauseke.

Tarkistus 1160
Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Emma Wiesner, Stéphane Bijoux, Atidzhe Alieva-
Veli, Ilhan Kyuchyuk, Iskra Mihaylova

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta – a alakohta – ii alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
29 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

– b) kaasumaisten biomassapolttoaineiden 
tapauksessa sähköä, lämmitystä ja 
jäähdytystä tuottavissa laitoksissa, joiden 
kokonaislämpöteho on 2 MW tai 
suurempi,

– b) kaasumaisten biomassapolttoaineiden 
tapauksessa sähköä, lämmitystä ja 
jäähdytystä tuottavissa laitoksissa, joiden 
keskimääräinen lämpöteho on 2 MW tai 
suurempi,

Or. en

Perustelu

Biokaasulaitokset voivat toimia joustavasti, jotta verkkoon saadaan luotettavaa uusiutuvista 
energialähteistä tuotettua varasähköä. Tilattavan uusiutuvan sähkön lisäkapasiteetti lisää 
häiriönsietokykyä ja auttaa selviytymään tärkeimpien uusiutuvien energialähteiden äkillisestä 
vähenemisestä.

Tarkistus 1161
Angelika Winzig, Alexander Bernhuber

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta – a alakohta – ii alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
29 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

– b) kaasumaisten biomassapolttoaineiden 
tapauksessa sähköä, lämmitystä ja 
jäähdytystä tuottavissa laitoksissa, joiden 
kokonaislämpöteho on 2 MW tai suurempi,

– b) kaasumaisten biomassapolttoaineiden 
tapauksessa sähköä, lämmitystä ja 
jäähdytystä tuottavissa laitoksissa, joiden 
kokonaislämpöteho on 5 MW tai suurempi,

Or. en

Tarkistus 1162
Maria Spyraki

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta – a alakohta – ii alakohta
29 artikla
29 artikla



AM\1252006FI.docx 147/180 PE729.929v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

– b) kaasumaisten biomassapolttoaineiden 
tapauksessa sähköä, lämmitystä ja 
jäähdytystä tuottavissa laitoksissa, joiden 
kokonaislämpöteho on 2 MW tai suurempi,

– b) bionesteiden tapauksessa sähköä, 
lämmitystä ja jäähdytystä tuottavissa 
laitoksissa, joiden kokonaislämpöteho on 
10 MW tai suurempi,

Or. en

Tarkistus 1163
François-Xavier Bellamy, Franc Bogovič

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta – a alakohta – ii alakohta
(UE) Direktiivi (EU) 2018/2001
29 artikla

Komission teksti Tarkistus

– bionesteiden tapauksessa sähköä, 
lämmitystä ja jäähdytystä tuottavissa 
laitoksissa, joiden kokonaislämpöteho on 
10 MW tai suurempi,

Or. en

Tarkistus 1164
Angelika Winzig, Alexander Bernhuber

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta – a alakohta – ii alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
29 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

i) enemmän kuin 200 m3 
metaaniekvivalenttia/h mitattuna 
lämpötilan ja paineen normaaliolosuhteissa 
(ts. 0 ºC ja 1 baarin ilmanpaine);

i) enemmän kuin 500 m3 
metaaniekvivalenttia/h mitattuna 
lämpötilan ja paineen normaaliolosuhteissa 
(ts. 0 ºC ja 1 baarin ilmanpaine);

Or. en
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Tarkistus 1165
François-Xavier Bellamy, Franc Bogovič, Maria da Graça Carvalho, Seán Kelly

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta – a alakohta – iii a alakohta (uusi)
(EU) Direktiivi (EU) 2018/2001
29 artikla – 1 kohta – 6 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iii a) lisätään viidennen alakohdan 
jälkeen alakohta seuraavasti:
Komissio panee viimeistään vuoteen 2025 
mennessä täytäntöön oikeudellisen 
kehyksen, jonka mukaisesti EU:n terveys-
, ympäristö- ja jätenormeja, mukaan 
lukien prosessit ja tuotantomenetelmät, 
sovelletaan tuotuihin uusiutuviin 
polttoaineisiin, ja määrittää konkreettisia 
aloitteita, joilla varmistetaan niiden 
soveltamisen parempi johdonmukaisuus 
WTO:n sääntöjen mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Kaikilla kestävillä uusiutuvilla vähähiilisillä polttoaineilla olisi voitava edistää EU:n 
ilmastotavoitteiden ja uusiutuvan energian tavoitteiden saavuttamista tiukempien 
kestävyyskriteereiden mukaisesti.

Tarkistus 1166
Christophe Grudler, Nicola Danti, Klemen Grošelj, Andreas Glück, Nicola Beer, Susana 
Solís Pérez, Stéphane Bijoux

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta – a a alakohta (uusi)
Direktiivi (EU) 2018/2001
29 artikla – 13 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

a a) Muutetaan 29 artiklan 13 kohta 
seuraavasti:

Tämän artiklan 1 kohdan ensimmäisen 
alakohdan c alakohtaa sovellettaessa 

”Tämän artiklan 1 kohdan ensimmäisen 
alakohdan c alakohtaa sovellettaessa 
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jäsenvaltiot voivat poiketa rajoitetuksi 
ajaksi tämän artiklan 2–7 ja 10 ja 11 
kohdassa säädetyistä kriteereistä ottamalla 
käyttöön muita kriteereitä, joita sovelletaan

jäsenvaltiot voivat poiketa rajoitetuksi 
ajaksi tämän artiklan 2–7 ja 10 ja 11 
kohdassa säädetyistä kriteereistä ottamalla 
käyttöön muita kriteereitä, joita sovelletaan

a) SEUT 349 artiklassa tarkoitetuilla 
syrjäisimmillä alueilla sijaitseviin laitoksiin 
siltä osin kuin nämä laitokset tuottavat 
sähköä tai lämmitys- tai jäähdytysenergiaa 
biomassapolttoaineista;

a) SEUT 349 artiklassa tarkoitetuilla 
syrjäisimmillä alueilla sijaitseviin laitoksiin 
siltä osin, kuin nämä laitokset tuottavat 
sähköä tai lämmitys- tai jäähdytysenergiaa 
biomassapolttoaineista, sekä liikennealaan 
ja erityisesti avaruusalaan;

b) tämän alakohdan a alakohdassa 
tarkoitetuissa laitoksissa käytettyihin 
biomassapolttoaineisiin kyseisen 
biomassan alkuperäpaikasta riippumatta, 
edellyttäen että nämä kriteerit ovat 
objektiivisesti perusteltuja, koska niillä 
tähdätään tämän artiklan 2–7 ja 10 ja 11 
kohdassa vahvistettujen kriteerien sujuvan 
vaiheittaisen käyttöönoton varmistamiseksi 
tällä syrjäisimmällä alueella ja näin ollen 
kannustavat siirtymään fossiilisista 
polttoaineista kestäviin 
biomassapolttoaineisiin.

b) tämän alakohdan a alakohdassa 
tarkoitetuissa laitoksissa ja liikennealalla 
käytettyihin biomassapolttoaineisiin 
kyseisen biomassan alkuperäpaikasta 
riippumatta, edellyttäen että nämä kriteerit 
ovat objektiivisesti perusteltuja, koska 
niillä tähdätään tämän artiklan 2–7 ja 10 ja 
11 kohdassa vahvistettujen kriteerien 
sujuvan vaiheittaisen käyttöönoton 
varmistamiseksi tällä syrjäisimmällä 
alueella ja näin ollen kannustavat 
siirtymään fossiilisista polttoaineista 
kestäviin biomassapolttoaineisiin.

Asianomaisen jäsenvaltion on tehtävä tässä 
kohdassa tarkoitetuista muista kriteereistä 
komissiolle erityinen ilmoitus.

Asianomaisen jäsenvaltion on tehtävä tässä 
kohdassa tarkoitetuista muista kriteereistä 
komissiolle erityinen ilmoitus.

”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FI/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0082.01.FIN)

Perustelu

Avaruusala, joka toimii pääasiassa syrjäisimmillä alueilla, kehittää parhaillaan seuraavan 
sukupolven avaruusteknologioita. Käyttöönottoon ja kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämistavoitteiden mukaisesti avaruusalalla tutkitaan erityisesti biometaanin paikallista 
tuotantoa biomassasta. Edellä 29 artiklan 13 kohdassa säädetty poikkeus, jonka mukaan 
syrjäisimmät alueet voivat poiketa kestävyyskriteereistä edistääkseen tämäntyyppistä 
myönteistä hanketta, koskee kuitenkin ainoastaan sähkön, lämmön tai jäähdytyksen tuotantoa.

Tarkistus 1167
Angelika Winzig, Alexander Bernhuber
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta – b alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
29 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

b) lisätään 3 kohdan ensimmäisen 
alakohdan jälkeen alakohta seuraavasti:

Poistetaan.

”
Tätä kohtaa, ensimmäisen alakohdan c 
alakohtaa lukuun ottamatta, sovelletaan 
myös metsäbiomassasta tuotettuihin 
biopolttoaineisiin, bionesteisiin ja 
biomassapolttoaineisiin.;
”

Or. en

Perustelu

No-go areas have only been established for agricultural biomass. No-go areas for agriculture 
were initially created to avoid land use changes, but extending them to forest areas runs 
counter to their declared objective because there are no land use changes involved. The 
approach recommended by the OECD to demonstrate the sustainability of biomass is based 
on risk. This approach should also remain the basis for the implementation, as expressed in 
Directive (EU) 2018/2001. The new restrictions created by the no-go areas for forestry 
biomass lead to incomprehensible restrictions for raw materials, which go beyond a risk-
based approach.

Tarkistus 1168
Sara Skyttedal

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta – b alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
29 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tätä kohtaa, ensimmäisen alakohdan c 
alakohtaa lukuun ottamatta, sovelletaan 
myös metsäbiomassasta tuotettuihin 
biopolttoaineisiin, bionesteisiin ja 
biomassapolttoaineisiin.;

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 1169
Henna Virkkunen, Tomas Tobé

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta – b alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
29 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tätä kohtaa, ensimmäisen alakohdan c 
alakohtaa lukuun ottamatta, sovelletaan 
myös metsäbiomassasta tuotettuihin 
biopolttoaineisiin, bionesteisiin ja 
biomassapolttoaineisiin.;

”Tätä kohtaa, ensimmäisen alakohdan c 
alakohtaa lukuun ottamatta, sovelletaan 
myös sellaisesta metsäbiomassasta 
tuotettuihin biopolttoaineisiin, bionesteisiin 
ja biomassapolttoaineisiin, joka on 
peräisin maasta, alue- tai paikallistason 
yksiköstä tai metsän hankinta-alueelta, 
joka ei täytä 6 a tai 6 b kohdassa 
vahvistettuja kriteerejä.”

Or. en

Perustelu

Metsäbiomassaa koskeva vaatimus olisi liitettävä erityisesti metsäbiomassaa käsittelevään 
osioon. Muutos on tarpeen, koska 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettua metsäbiomassaa 
koskevaa riskiperusteista lähestymistapaa voidaan noudattaa paikallis- ja aluetasolla tai 
metsän hankinta-alueen tason hoitojärjestelmän avulla. Teksti olisi mukautettava siten, että 
siinä sallitaan nämä mahdollisuudet, koska useat jäsenvaltiot pitävät metsätaloutta 
alueellisena toimivaltana.

Tarkistus 1170
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta – b alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
29 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tätä kohtaa, ensimmäisen alakohdan c Tätä kohtaa, ensimmäisen alakohdan c 
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alakohtaa lukuun ottamatta, sovelletaan 
myös metsäbiomassasta tuotettuihin 
biopolttoaineisiin, bionesteisiin ja 
biomassapolttoaineisiin.

alakohtaa lukuun ottamatta, sovelletaan 
myös sellaisesta metsäbiomassasta 
tuotettuihin biopolttoaineisiin, bionesteisiin 
ja biomassapolttoaineisiin, joka on 
peräisin maasta, alue- tai paikallistason 
yksiköstä tai metsän hankinta-alueelta, 
joka ei täytä 6 a tai 6 b kohdassa 
vahvistettuja kriteerejä.

Or. en

Perustelu

Tämä tekninen muutos on tarpeen, koska 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettua metsäbiomassaa 
koskevaa riskiperusteista lähestymistapaa voidaan noudattaa paikallis- ja aluetasolla tai 
metsän hankinta-alueen tason hoitojärjestelmän avulla. Teksti olisi mukautettava siten, että 
siinä sallitaan nämä mahdollisuudet, koska useilla jäsenvaltioilla, kuten Espanjalla ja 
Italialla, metsätalous on alueellinen toimivalta.

Tarkistus 1171
Mauri Pekkarinen, Emma Wiesner, Klemen Grošelj

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta – b alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
29 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tätä kohtaa, ensimmäisen alakohdan c 
alakohtaa lukuun ottamatta, sovelletaan 
myös metsäbiomassasta tuotettuihin 
biopolttoaineisiin, bionesteisiin ja 
biomassapolttoaineisiin.;

Tätä kohtaa, ensimmäisen alakohdan c 
alakohtaa lukuun ottamatta, sovelletaan 
myös sellaisesta metsäbiomassasta 
tuotettuihin biopolttoaineisiin, bionesteisiin 
ja biomassapolttoaineisiin, joka on 
peräisin maasta, joka ei täytä 6 kohdassa 
vahvistettuja kriteerejä.

Or. en

Perustelu

Expanding the no-go areas from agricultural biomass also to forest biomass is additional 
criteria for forest biomass risk based assessment agreed in the Article 29(6) and the Article 
29(7) of RED II. The proposed change can be considered openly, if the application of the 
criteria will combat the global deforestation. If a member state meets the criteria set in the 
Article 29(6), these proposed no-go areas should not be applied for forest biomass harvested 
from that specific member state. As a general principle, we should respect the risk-based 
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assessment. In addition, given the current geopolitical situation, access to European 
renewable energy raw materials should not to be further restricted.

Tarkistus 1172
Miapetra Kumpula-Natri, Erik Bergkvist

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta – b alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
29 b artikla

Komission teksti Tarkistus

Tätä kohtaa, ensimmäisen alakohdan c 
alakohtaa lukuun ottamatta, sovelletaan 
myös metsäbiomassasta tuotettuihin 
biopolttoaineisiin, bionesteisiin ja 
biomassapolttoaineisiin.

Tätä kohtaa, ensimmäisen alakohdan c 
alakohtaa lukuun ottamatta, sovelletaan 
myös sellaisesta metsäbiomassasta 
tuotettuihin biopolttoaineisiin, bionesteisiin 
ja biomassapolttoaineisiin, joka on 
peräisin maasta, joka ei täytä 6 kohdassa 
vahvistettuja kriteerejä.

Or. en

Perustelu

Raaka-aineiden hankinta-alueita koskevan kiellon laajentaminen maatalousbiomassasta 
metsäbiomassaan on lisäkriteeri, jota sovellettaisiin REDII -direktiivin 29 artiklan 6 ja 
7 kohdassa sovitun, metsäbiomassan riskiperusteista arviointia koskevien kriteerien lisäksi. 
Jos jäsenvaltiot täyttävät vaatimukset maailmanlaajuisen metsäkadon torjunnan lisäksi, olisi 
sovellettava riskiperusteista arviointia.

Tarkistus 1173
Angelika Winzig, Alexander Bernhuber

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta – b a alakohta (uusi)
Direktiivi (EU) 2018/2001
29 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

b a) muutetaan 3 kohdan c alakohtaa 
seuraavasti:
c) alueet, jotka on osoitettu:
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i) laissa tai toimivaltaisen viranomaisen 
toimesta luonnonsuojelutarkoitukseen;
ii) sellaisten harvinaisten, uhanalaisten 
tai erittäin uhanalaisten ekosysteemien tai 
lajien suojelemiseen, jotka on tunnustettu 
kansainvälisissä sopimuksissa tai jotka 
kuuluvat hallitustenvälisten järjestöjen tai 
Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton 
laatimiin luetteloihin, jos ne on 
tunnustettu 30 artiklan 4 kohdan 
ensimmäisen alakohdan mukaisesti,
paitsi silloin, kun alueen suojelustatus ei 
kiellä aineksen hakkaamista ja 
korjaamista ja kyseisen raaka-aineen 
tuotanto ei siten haittaa tätä 
luonnonsuojelutarkoitusta;

Or. en

Tarkistus 1174
Angelika Winzig, Alexander Bernhuber

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta – c alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
29 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

c) lisätään 4 kohtaan alakohta 
seuraavasti:

Poistetaan.

”
Ensimmäistä alakohtaa, b ja c alakohtaa 
lukuun ottamatta, ja toista alakohtaa 
sovelletaan myös metsäbiomassasta 
tuotettuihin biopolttoaineisiin, 
bionesteisiin ja biomassapolttoaineisiin.;
”

Or. en

Perustelu

No-go areas have only been established for agricultural biomass.  No-go areas for 
agriculture were initially created to avoid land use changes, but extending them to forest 
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areas runs counter to their declared objective because there are no land use changes 
involved. The approach recommended by the OECD to demonstrate the sustainability of 
biomass is based on risk. This approach should also remain the basis for the implementation, 
as expressed in Directive (EU) 2018/2001. The new restrictions created by the no-go areas 
for forestry biomass lead to incomprehensible restrictions for raw materials which go beyond 
a risk-based approach.

Tarkistus 1175
Sara Skyttedal

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta – c alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
29 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäistä alakohtaa, b ja c alakohtaa 
lukuun ottamatta, ja toista alakohtaa 
sovelletaan myös metsäbiomassasta 
tuotettuihin biopolttoaineisiin, 
bionesteisiin ja biomassapolttoaineisiin.;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1176
Henna Virkkunen, Tomas Tobé

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta – c alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
29 artikla – 4 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäistä alakohtaa, b ja c alakohtaa 
lukuun ottamatta, ja toista alakohtaa 
sovelletaan myös metsäbiomassasta 
tuotettuihin biopolttoaineisiin, bionesteisiin 
ja biomassapolttoaineisiin.;

Ensimmäistä alakohtaa, b ja c alakohtaa 
lukuun ottamatta, ja toista alakohtaa 
sovelletaan myös sellaisesta 
metsäbiomassasta tuotettuihin 
biopolttoaineisiin, bionesteisiin ja 
biomassapolttoaineisiin, joka on peräisin 
maasta, alue- tai paikallistason yksiköstä 
tai metsän hankinta-alueelta, joka ei täytä 
6 a tai 6 b kohdassa vahvistettuja 
kriteerejä.;
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Or. en

Perustelu

Metsäbiomassaa koskeva vaatimus olisi liitettävä erityisesti metsäbiomassaa käsittelevään 
osioon. Muutos on tarpeen, koska 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettua metsäbiomassaa 
koskevaa riskiperusteista lähestymistapaa voidaan noudattaa paikallis- ja aluetasolla tai 
metsän hankinta-alueen tason hoitojärjestelmän avulla. Teksti olisi mukautettava siten, että 
siinä sallitaan nämä mahdollisuudet, koska useat jäsenvaltiot pitävät metsätaloutta 
alueellisena toimivaltana.

Tarkistus 1177
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta – c alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
29 artikla

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäistä alakohtaa, b ja c alakohtaa 
lukuun ottamatta, ja toista alakohtaa 
sovelletaan myös metsäbiomassasta 
tuotettuihin biopolttoaineisiin, bionesteisiin 
ja biomassapolttoaineisiin.

Ensimmäistä alakohtaa, b ja c alakohtaa 
lukuun ottamatta, ja toista alakohtaa 
sovelletaan myös sellaisesta 
metsäbiomassasta tuotettuihin 
biopolttoaineisiin, bionesteisiin ja 
biomassapolttoaineisiin, joka on peräisin 
maasta, alue- tai paikallistason yksiköstä 
tai metsän hankinta-alueelta, joka ei täytä 
6 a tai 6 b kohdassa vahvistettuja 
kriteerejä.

Or. en

Perustelu

Tekninen muutos on tarpeen, koska 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettua metsäbiomassaa 
koskevaa riskiperusteista lähestymistapaa voidaan noudattaa paikallis- ja aluetasolla tai 
metsän hankinta-alueen tason hoitojärjestelmän avulla. Teksti olisi mukautettava siten, että 
siinä sallitaan nämä mahdollisuudet, koska useilla jäsenvaltioilla, kuten Espanjalla ja 
Italialla, metsätalous on alueellinen toimivalta.

Tarkistus 1178
Mauri Pekkarinen, Emma Wiesner, Klemen Grošelj
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta – c alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
29 artikla – 4 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäistä alakohtaa, b ja c alakohtaa 
lukuun ottamatta, ja toista alakohtaa 
sovelletaan myös metsäbiomassasta 
tuotettuihin biopolttoaineisiin, bionesteisiin 
ja biomassapolttoaineisiin.;

Ensimmäistä alakohtaa, b ja c alakohtaa 
lukuun ottamatta, ja toista alakohtaa 
sovelletaan myös sellaisesta 
metsäbiomassasta tuotettuihin 
biopolttoaineisiin, bionesteisiin ja 
biomassapolttoaineisiin, joka on peräisin 
maasta, joka ei täytä 6 kohdassa 
vahvistettuja kriteerejä.

Or. en

Perustelu

Expanding the no-go areas from agricultural biomass also to forest biomass is additional 
criteria for forest biomass risk based assessment agreed in the Article 29(6) and the Article 
29(7) of RED II. The proposed change can be considered openly, if the application of the 
criteria will combat the global deforestation. If a member state meets the criteria set in the 
Article 29(6), these proposed no-go areas should not be applied for forest biomass harvested 
from that specific member state. As a general principle, we should respect the risk-based 
assessment. In addition, given the current geopolitical situation, access to European 
renewable energy raw materials should not to be further restricted.

Tarkistus 1179
Miapetra Kumpula-Natri, Erik Bergkvist

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta – c alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
29 c artikla

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäistä alakohtaa, b ja c alakohtaa 
lukuun ottamatta, ja toista alakohtaa 
sovelletaan myös metsäbiomassasta 
tuotettuihin biopolttoaineisiin, bionesteisiin 
ja biomassapolttoaineisiin.

Ensimmäistä alakohtaa, b ja c alakohtaa 
lukuun ottamatta, ja toista alakohtaa 
sovelletaan myös sellaisesta 
metsäbiomassasta tuotettuihin 
biopolttoaineisiin, bionesteisiin ja 
biomassapolttoaineisiin, joka on peräisin 
maasta, joka ei täytä 6 kohdassa 
vahvistettuja kriteerejä.
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Or. en

Tarkistus 1180
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta – d alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
29 artikla

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä 1 kohdan ensimmäisen 
alakohdan a, b ja c alakohtaa sovellettaessa 
huomioon otettavia maatalous- ja 
metsäbiomassasta tuotettuja 
biopolttoaineita, bionesteitä ja 
biomassapolttoaineita ei saa tuottaa raaka-
aineesta, joka on hankittu maalta, joka oli 
tammikuussa 2008 turvemaata, jollei 
esitetä näyttöä siitä, että tämän raaka-
aineen viljelyyn ja korjuuseen ei liity 
aiemmin kuivattamattoman maan 
kuivatusta.

5. Edellä 1 kohdan ensimmäisen 
alakohdan a, b ja c alakohtaa sovellettaessa 
huomioon otettavia sellaisesta maatalous- 
ja metsäbiomassasta tuotettuja 
biopolttoaineita, bionesteitä ja 
biomassapolttoaineita, joka on peräisin 
maasta tai alue- tai paikallistason 
yksiköstä tai metsän hankinta-alueelta, 
joka ei täytä 6 a tai 6 b kohdassa 
vahvistettuja kriteerejä, ei saa tuottaa 
raaka-aineesta, joka on hankittu maalta, 
joka oli tammikuussa 2008 turvemaata, 
jollei esitetä näyttöä siitä, että tämän raaka-
aineen viljelyyn ja korjuuseen ei liity 
aiemmin kuivattamattoman maan 
kuivatusta, ja toimivaltainen kansallinen 
viranomainen voi ilmoittaa 
noudattamisesta kansallisella tasolla, 
alue- tai paikallistasolla tai metsän 
hankinta-alueen tasolla 6 kohdassa 
tarkoitetusta kestämättömästä tuotannosta 
peräisin olevan metsäbiomassan 
käyttämisestä johtuvan riskin minimointia 
koskevien kriteerien mukaisesti.;

Or. en

Perustelu

Tekninen muutos on tarpeen, koska 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettua metsäbiomassaa 
koskevaa riskiperusteista lähestymistapaa voidaan noudattaa paikallis- ja aluetasolla tai 
metsän hankinta-alueen tason hoitojärjestelmän avulla. Teksti olisi mukautettava siten, että 
siinä sallitaan nämä mahdollisuudet, koska useilla jäsenvaltioilla, kuten Espanjalla ja 
Italialla, metsätalous on alueellinen toimivalta.
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Tarkistus 1181
Henna Virkkunen, Tomas Tobé

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta – d alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
29 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä 1 kohdan ensimmäisen 
alakohdan a, b ja c alakohtaa sovellettaessa 
huomioon otettavia maatalous- ja 
metsäbiomassasta tuotettuja 
biopolttoaineita, bionesteitä ja 
biomassapolttoaineita ei saa tuottaa raaka-
aineesta, joka on hankittu maalta, joka oli 
tammikuussa 2008 turvemaata, jollei 
esitetä näyttöä siitä, että tämän raaka-
aineen viljelyyn ja korjuuseen ei liity 
aiemmin kuivattamattoman maan 
kuivatusta.;

5. Edellä 1 kohdan ensimmäisen 
alakohdan a, b ja c alakohtaa sovellettaessa 
huomioon otettavia sellaisesta maatalous- 
ja metsäbiomassasta tuotettuja 
biopolttoaineita, bionesteitä ja 
biomassapolttoaineita, joka on peräisin 
maasta tai alue- tai paikallistason 
yksiköstä tai metsän hankinta-alueelta, 
joka ei täytä 6 a tai 6 b kohdassa 
vahvistettuja kriteerejä, ei saa tuottaa 
raaka-aineesta, joka on hankittu maalta, 
joka oli tammikuussa 2008 turvemaata, 
jollei esitetä näyttöä siitä, että tämän raaka-
aineen viljelyyn ja korjuuseen ei liity 
aiemmin kuivattamattoman maan 
kuivatusta, ja toimivaltainen kansallinen 
viranomainen voi ilmoittaa 
noudattamisesta kansallisella tasolla, 
alue- tai paikallistasolla tai metsän 
hankinta-alueen tasolla 6 kohdassa 
tarkoitetusta kestämättömästä tuotannosta 
peräisin olevan metsäbiomassan 
käyttämisestä johtuvan riskin minimointia 
koskevien kriteerien mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Metsäbiomassaa koskeva vaatimus olisi liitettävä erityisesti metsäbiomassaa käsittelevään 
osioon. Muutos on tarpeen, koska 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettua metsäbiomassaa 
koskevaa riskiperusteista lähestymistapaa voidaan noudattaa paikallis- ja aluetasolla tai 
metsän hankinta-alueen tason hoitojärjestelmän avulla. Teksti olisi mukautettava siten, että 
siinä sallitaan nämä mahdollisuudet, koska useat jäsenvaltiot pitävät metsätaloutta 
alueellisena toimivaltana.
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Tarkistus 1182
Mauri Pekkarinen, Emma Wiesner, Klemen Grošelj

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta – d alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
29 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä 1 kohdan ensimmäisen 
alakohdan a, b ja c alakohtaa 
sovellettaessa huomioon otettavia 
maatalous- ja metsäbiomassasta tuotettuja 
biopolttoaineita, bionesteitä ja 
biomassapolttoaineita ei saa tuottaa raaka-
aineesta, joka on hankittu maalta, joka oli 
tammikuussa 2008 turvemaata, jollei 
esitetä näyttöä siitä, että tämän raaka-
aineen viljelyyn ja korjuuseen ei liity 
aiemmin kuivattamattoman maan 
kuivatusta.

5. Sellaisesta maatalous- tai 
metsäbiomassasta tuotettuja 
biopolttoaineita, bionesteitä ja 
biomassapolttoaineita, joka on peräisin 
maasta, joka ei täytä 6 kohdassa asetettuja 
kriteereitä.

Or. en

Perustelu

Expanding the no-go areas from agricultural biomass also to forest biomass is additional 
criteria for forest biomass risk based assessment agreed in the Article 29(6) and the Article 
29(7) of RED II. The proposed change can be considered openly, if the application of the 
criteria will combat the global deforestation. If a member state meets the criteria set in the 
Article 29(6), these proposed no-go areas should not be applied for forest biomass harvested 
from that specific member state. As a general principle, we should respect the risk-based 
assessment. In addition, given the current geopolitical situation, access to European 
renewable energy raw materials should not to be further restricted.

Tarkistus 1183
Miapetra Kumpula-Natri, Erik Bergkvist

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta – d alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
29 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä 1 kohdan ensimmäisen 5. Edellä 1 kohdan ensimmäisen 
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alakohdan a, b ja c alakohtaa sovellettaessa 
huomioon otettavia maatalous- ja 
metsäbiomassasta tuotettuja 
biopolttoaineita, bionesteitä ja 
biomassapolttoaineita ei saa tuottaa raaka-
aineesta, joka on hankittu maalta, joka oli 
tammikuussa 2008 turvemaata, jollei 
esitetä näyttöä siitä, että tämän raaka-
aineen viljelyyn ja korjuuseen ei liity 
aiemmin kuivattamattoman maan 
kuivatusta.;

alakohdan a, b ja c alakohtaa sovellettaessa 
huomioon otettavia sellaisesta 
maatalousbiomassasta tai 
metsäbiomassasta tuotettuja 
biopolttoaineita, bionesteitä ja 
biomassapolttoaineita, joka on peräisin 
maasta, joka ei täytä 6 kohdassa 
vahvistettuja kriteerejä, ei saa tuottaa 
raaka-aineesta, joka on hankittu maalta, 
joka oli tammikuussa 2008 turvemaata, 
jollei esitetä näyttöä siitä, että tämän raaka-
aineen viljelyyn ja korjuuseen ei liity 
aiemmin kuivattamattoman maan 
kuivatusta.;

Or. en

Tarkistus 1184
Sara Skyttedal

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta – d alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
29 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä 1 kohdan ensimmäisen 
alakohdan a, b ja c alakohtaa sovellettaessa 
huomioon otettavia maatalous- ja 
metsäbiomassasta tuotettuja 
biopolttoaineita, bionesteitä ja 
biomassapolttoaineita ei saa tuottaa raaka-
aineesta, joka on hankittu maalta, joka oli 
tammikuussa 2008 turvemaata, jollei 
esitetä näyttöä siitä, että tämän raaka-
aineen viljelyyn ja korjuuseen ei liity 
aiemmin kuivattamattoman maan 
kuivatusta.;

5. Edellä 1 kohdan ensimmäisen 
alakohdan a, b ja c alakohtaa sovellettaessa 
huomioon otettavia maatalousbiomassasta 
tuotettuja biopolttoaineita, bionesteitä ja 
biomassapolttoaineita ei saa tuottaa raaka-
aineesta, joka on hankittu maalta, joka oli 
tammikuussa 2008 turvemaata, jollei 
esitetä näyttöä siitä, että tämän raaka-
aineen viljelyyn ja korjuuseen ei liity 
aiemmin kuivattamattoman maan 
kuivatusta.;

Or. en

Tarkistus 1185
Sara Skyttedal
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta – e alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
29 artikla – 6 kohta – 1 alakohta – a alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) korvataan 6 kohdan ensimmäisen 
alakohdan a alakohdan iv alakohta 
seuraavasti:

Poistetaan.

”iv) että hakkuun yhteydessä otetaan 
huomioon maaperän laadun ja biologisen 
monimuotoisuuden säilyttäminen 
kielteisten vaikutusten minimoimiseksi 
tavalla, jolla vältetään kantojen ja juurien 
korjuu, aarniometsien pilaantuminen tai 
niiden muuntaminen viljelymetsiksi sekä 
herkällä maaperällä tapahtuva korjuu; 
minimoidaan laajat avohakkuut ja 
varmistetaan paikallisesti asianmukaiset 
rajat kuolleen puuaineksen korjuulle ja 
vaatimukset sellaisten 
hakkuumenetelmien käytöstä, joilla 
minimoidaan vaikutukset maaperän 
laatuun, mukaan luettuna maaperän 
tiivistyminen, sekä biologisen 
monimuotoisuuden ominaisuuksiin ja 
elinympäristöihin:”

Or. en

Tarkistus 1186
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta – e alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
29 artikla

Komission teksti Tarkistus

”iv) että hakkuun yhteydessä otetaan 
huomioon maaperän laadun ja biologisen 

Poistetaan.
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monimuotoisuuden säilyttäminen 
kielteisten vaikutusten minimoimiseksi 
tavalla, jolla vältetään kantojen ja juurien 
korjuu, aarniometsien pilaantuminen tai 
niiden muuntaminen viljelymetsiksi sekä 
herkällä maaperällä tapahtuva korjuu; 
minimoidaan laajat avohakkuut ja 
varmistetaan paikallisesti asianmukaiset 
rajat kuolleen puuaineksen korjuulle ja 
vaatimukset sellaisten 
hakkuumenetelmien käytöstä, joilla 
minimoidaan vaikutukset maaperän 
laatuun, mukaan luettuna maaperän 
tiivistyminen, sekä biologisen 
monimuotoisuuden ominaisuuksiin ja 
elinympäristöihin:”

Or. en

Perustelu

Forestry should remain the competence of Member States, which already have strict 
dispositions in place, requiring specific procedures and permitting for harvesting. Provisions 
regulating sustainable forest management should, in accordance with the principle of 
subsidiarity, be addressed by national, regional, or local authorities. More stringent forest 
biomass criteria may create increased administrative costs for all the economic operators 
working within the supply chain because they would overlap with existing regulations that 
have been developed at national level with no significant advantage. On the other hand, when 
sourcing biomass and setting new sustainability thresholds, a distinction that can be made is 
between biomass sourced at local level within European Countries and biomass sourced from 
outside the EU, from countries that don’t have strict environmental legislation or don’t have 
the capacity to enforce it.

Tarkistus 1187
Sara Skyttedal

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta – e alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
29 artikla – 6 kohta – 1 alakohta – a alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

”iv) että hakkuun yhteydessä otetaan 
huomioon maaperän laadun ja biologisen 
monimuotoisuuden säilyttäminen 
kielteisten vaikutusten minimoimiseksi 

Poistetaan.
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tavalla, jolla vältetään kantojen ja juurien 
korjuu, aarniometsien pilaantuminen tai 
niiden muuntaminen viljelymetsiksi sekä 
herkällä maaperällä tapahtuva korjuu; 
minimoidaan laajat avohakkuut ja 
varmistetaan paikallisesti asianmukaiset 
rajat kuolleen puuaineksen korjuulle ja 
vaatimukset sellaisten 
hakkuumenetelmien käytöstä, joilla 
minimoidaan vaikutukset maaperän 
laatuun, mukaan luettuna maaperän 
tiivistyminen, sekä biologisen 
monimuotoisuuden ominaisuuksiin ja 
elinympäristöihin:”

Or. en

Tarkistus 1188
Mauri Pekkarinen, Emma Wiesner, Klemen Grošelj

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta – e alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
29 artikla – 6 kohta – 1 alakohta – a alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) että hakkuun yhteydessä otetaan 
huomioon maaperän laadun ja biologisen 
monimuotoisuuden säilyttäminen 
kielteisten vaikutusten minimoimiseksi 
tavalla, jolla vältetään kantojen ja juurien 
korjuu, aarniometsien pilaantuminen tai 
niiden muuntaminen viljelymetsiksi sekä 
herkällä maaperällä tapahtuva korjuu; 
minimoidaan laajat avohakkuut ja 
varmistetaan paikallisesti asianmukaiset 
rajat kuolleen puuaineksen korjuulle ja 
vaatimukset sellaisten 
hakkuumenetelmien käytöstä, joilla 
minimoidaan vaikutukset maaperän 
laatuun, mukaan luettuna maaperän 
tiivistyminen, sekä biologisen 
monimuotoisuuden ominaisuuksiin ja 
elinympäristöihin:

iv) että hakkuun yhteydessä otetaan 
huomioon maaperän laadun ja biologisen 
monimuotoisuuden säilyttäminen 
kielteisten vaikutusten minimoimiseksi ja 
että sen yhteydessä käytetään paikallisesti 
asianmukaisia kestäviä 
metsänhoitokäytäntöjä, jotka perustuvat 
Euroopan metsäministerikonferenssissa 
ja FAO:ssa sovittuihin periaatteisiin;
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Or. en

Perustelu

Näiden kriteerien esimerkinomainen luetteleminen ei ole tarpeen, sillä kestävistä käytännöistä 
säädetään kansallisessa metsätalouslainsäädännössä. Liian yksityiskohtainen lainsäädäntö 
voi vanhentua nopeasti, eikä siinä oteta juurikaan huomioon kansallisia erityisominaisuuksia 
ja lainsäädäntökehystä/-rakenteita. Energialainsäädäntö ei ole oikea paikka asettaa erityisiä 
jäsenvaltioiden tai kolmansien maiden metsälainsäädännön sisältöön liittyviä vaatimuksia.

Tarkistus 1189
Angelika Winzig, Alexander Bernhuber

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta – e alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
29 artikla – 6 kohta – 1 alakohta – a alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) että hakkuun yhteydessä otetaan 
huomioon maaperän laadun ja biologisen 
monimuotoisuuden säilyttäminen 
kielteisten vaikutusten minimoimiseksi 
tavalla, jolla vältetään kantojen ja juurien 
korjuu, aarniometsien pilaantuminen tai 
niiden muuntaminen viljelymetsiksi sekä 
herkällä maaperällä tapahtuva korjuu; 
minimoidaan laajat avohakkuut ja 
varmistetaan paikallisesti asianmukaiset 
rajat kuolleen puuaineksen korjuulle ja 
vaatimukset sellaisten 
hakkuumenetelmien käytöstä, joilla 
minimoidaan vaikutukset maaperän 
laatuun, mukaan luettuna maaperän 
tiivistyminen, sekä biologisen 
monimuotoisuuden ominaisuuksiin ja 
elinympäristöihin:

iv) että hakkuun yhteydessä otetaan 
huomioon maaperän laadun ja biologisen 
monimuotoisuuden säilyttäminen 
kielteisten vaikutusten minimoimiseksi 
esimerkiksi välttämällä kantojen ja juurien 
korjuu, aarniometsien pilaantuminen tai 
niiden muuntaminen viljelymetsiksi;

Or. en

Perustelu

Vaatimukset ovat liian yksityiskohtaisia, eikä niissä oteta huomioon kestävän metsätalouden 
ja luontotyyppien erityistilanteita.
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Tarkistus 1190
Henna Virkkunen, Tomas Tobé

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta – e alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
29 artikla – 6 kohta – 1 alakohta – a alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) että hakkuun yhteydessä otetaan 
huomioon maaperän laadun ja biologisen 
monimuotoisuuden säilyttäminen 
kielteisten vaikutusten minimoimiseksi 
tavalla, jolla vältetään kantojen ja juurien 
korjuu, aarniometsien pilaantuminen tai 
niiden muuntaminen viljelymetsiksi sekä 
herkällä maaperällä tapahtuva korjuu; 
minimoidaan laajat avohakkuut ja 
varmistetaan paikallisesti asianmukaiset 
rajat kuolleen puuaineksen korjuulle ja 
vaatimukset sellaisten 
hakkuumenetelmien käytöstä, joilla 
minimoidaan vaikutukset maaperän 
laatuun, mukaan luettuna maaperän 
tiivistyminen, sekä biologisen 
monimuotoisuuden ominaisuuksiin ja 
elinympäristöihin:

iv) että hakkuun yhteydessä otetaan 
huomioon maaperän laadun ja biologisen 
monimuotoisuuden säilyttäminen 
kielteisten vaikutusten minimoimiseksi 
tavalla, jolla vältetään kantojen ja juurien 
korjuu, aarniometsien pilaantuminen tai 
niiden muuntaminen viljelymetsiksi.

Or. en

Perustelu

Metsänhoitokäytäntöjen liian yksityiskohtaisissa vaatimuksissa ei oteta huomioon erityisiä 
kansallisia olosuhteita ja lainsäädäntökehyksiä. Koska tällä hetkellä sovellettavan uusiutuvia 
energialähteitä koskevan direktiivin täytäntöönpano on vasta hiljattain vahvistettu eikä 
komissio ole vielä julkaissut kestävyyskriteerejä koskevia suuntaviivoja, mahdollisia 
muutoksia olisi harkittava vasta nykyisen direktiivin täytäntöönpanon ja arvioinnin jälkeen. 
Tässä yhteydessä olisi säilytettävä tällä hetkellä sovellettavassa direktiivissä säädetty 
riskiperusteinen lähestymistapa.

Tarkistus 1191
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta – f alakohta
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Direktiivi (EU) 2018/2001
29 artikla

Komission teksti Tarkistus

”iv) että hakkuun yhteydessä otetaan 
huomioon maaperän laadun ja biologisen 
monimuotoisuuden säilyttäminen 
kielteisten vaikutusten minimoimiseksi 
tavalla, jolla vältetään kantojen ja juurien 
korjuu, aarniometsien pilaantuminen tai 
niiden muuntaminen viljelymetsiksi sekä 
herkällä maaperällä tapahtuva korjuu; 
minimoidaan laajat avohakkuut ja 
varmistetaan paikallisesti asianmukaiset 
rajat kuolleen puuaineksen korjuulle ja 
vaatimukset sellaisten 
hakkuumenetelmien käytöstä, joilla 
minimoidaan vaikutukset maaperän 
laatuun, mukaan luettuna maaperän 
tiivistyminen, sekä biologisen 
monimuotoisuuden ominaisuuksiin ja 
elinympäristöihin:”

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Forestry should remain the competence of Member States, which already have strict 
dispositions in place, requiring specific procedures and permitting for harvesting. Provisions 
regulating sustainable forest management should, in accordance with the principle of 
subsidiarity, be addressed by national, regional, or local authorities. More stringent forest 
biomass criteria may create increased administrative costs for all the economic operators 
working within the supply chain because they would overlap with existing regulations that 
have been developed at national level with no significant advantage. On the other hand, when 
sourcing biomass and setting new sustainability thresholds, a distinction that can be made is 
between biomass sourced at local level within European Countries and biomass sourced from 
outside the EU, from countries that don’t have strict environmental legislation or don’t have 
the capacity to enforce it.

Tarkistus 1192
Angelika Winzig, Alexander Bernhuber

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta – f alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
29 artikla – 6 kohta – 1 alakohta – b alakohta – iv alakohta
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Komission teksti Tarkistus

iv) että hakkuun yhteydessä otetaan 
huomioon maaperän laadun ja biologisen 
monimuotoisuuden säilyttäminen 
kielteisten vaikutusten minimoimiseksi 
tavalla, jolla vältetään kantojen ja juurien 
korjuu, aarniometsien pilaantuminen tai 
niiden muuntaminen viljelymetsiksi ja 
herkällä maaperällä tapahtuva korjuu; 
minimoidaan laajat avohakkuut ja 
varmistetaan paikallisesti asianmukaiset 
rajat kuolleen puuaineksen korjuulle ja 
vaatimukset sellaisten 
hakkuumenetelmien käytöstä, joilla 
minimoidaan vaikutukset maaperän 
laatuun, mukaan luettuna maaperän 
tiivistyminen, sekä biologisen 
monimuotoisuuden ominaisuuksiin ja 
elinympäristöihin:

iv) että hakkuun yhteydessä otetaan 
huomioon maaperän laadun ja biologisen 
monimuotoisuuden säilyttäminen 
kielteisten vaikutusten minimoimiseksi 
esimerkiksi välttämällä kantojen ja juurien 
korjuu, aarniometsien pilaantuminen tai 
niiden muuntaminen viljelymetsiksi;

Or. en

Perustelu

Vaatimukset ovat liian yksityiskohtaisia, eikä niissä oteta huomioon kestävän metsätalouden 
ja luontotyyppien erityistilanteita.

Tarkistus 1193
Angelika Winzig, Alexander Bernhuber

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta – g alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
29 artikla – 10 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) vähintään 70 prosenttia sähköstä, 
lämmitysenergiasta ja jäähdytysenergiasta, 
jotka on tuotettu laitoksissa käytetyistä 
biomassapolttoaineista 31 päivään 
joulukuuta 2025 saakka, ja vähintään 80 
prosenttia 1 päivänä tammikuuta 2026 
alkaen.;

d) vähintään 70 prosenttia sähköstä, 
lämmitysenergiasta ja jäähdytysenergiasta, 
jotka on tuotettu biomassapolttoaineista 
laitoksissa, jotka aloittivat toimintansa 1 
päivänä tammikuuta 2021 alkaen, ja 
vähintään 80 prosenttia laitosten osalta, 
jotka aloittavat toimintansa 1 päivänä 
tammikuuta 2030 alkaen.;
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Or. en

Perustelu

Perustelu Mainittua 80 prosentin kynnysarvoa olisi sovellettava ainoastaan laitoksiin, jotka 
aloittavat toimintansa vuonna 2030 tai myöhemmin. Olemassa olevia laitoksia on suojeltava 
saavutettujen etuuksien säilyttämislausekkeella.

Tarkistus 1194
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta – g alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
29 artikla – 10 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) vähintään 70 prosenttia sähköstä, 
lämmitysenergiasta ja jäähdytysenergiasta, 
jotka on tuotettu laitoksissa käytetyistä 
biomassapolttoaineista 31 päivään 
joulukuuta 2025 saakka, ja vähintään 80 
prosenttia 1 päivänä tammikuuta 2026 
alkaen.;

d) vähintään 70 prosenttia sähköstä, 
lämmitysenergiasta ja jäähdytysenergiasta, 
jotka on tuotettu biomassapolttoaineista 
laitoksissa, jotka aloittivat toimintansa 1 
päivänä tammikuuta 2021 alkaen, 
31 päivään joulukuuta 2025 saakka, ja 
vähintään 80 prosenttia laitosten osalta, 
jotka aloittavat toimintansa 1 päivänä 
tammikuuta 2026 alkaen.

Or. en

Tarkistus 1195
Francesca Donato

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta – g alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
29 artiklan 10 alakohdan ensimmäisen alakohdan d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) vähintään 70 prosenttia sähköstä, 
lämmitysenergiasta ja jäähdytysenergiasta, 
jotka on tuotettu laitoksissa käytetyistä 
biomassapolttoaineista 31 päivään 
joulukuuta 2025 saakka, ja vähintään 80 

d) vähintään 60 prosenttia sähköstä, 
lämmitysenergiasta ja jäähdytysenergiasta, 
jotka on tuotettu biomassapolttoaineista 
laitoksissa, jotka aloittivat toimintansa 1 
päivänä kesäkuuta 2021 alkaen, 
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prosenttia 1 päivänä tammikuuta 2026 
alkaen;

31 päivään joulukuuta 2025 saakka, ja 
vähintään 70 prosenttia laitosten osalta, 
jotka aloittavat toimintansa 1 päivänä 
tammikuuta 2026 alkaen;

Or. it

Tarkistus 1196
Maria Spyraki

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta – g alakohta
29 artikla – 1 kohta
29 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

d) vähintään 70 prosenttia sähköstä, 
lämmitysenergiasta ja jäähdytysenergiasta, 
jotka on tuotettu laitoksissa käytetyistä 
biomassapolttoaineista 31 päivään 
joulukuuta 2025 saakka, ja vähintään 80 
prosenttia 1 päivänä tammikuuta 2026 
alkaen.

d) vähintään 70 prosenttia sähköstä, 
lämmitysenergiasta ja jäähdytysenergiasta, 
jotka on tuotettu biomassapolttoaineista 
laitoksissa, jotka aloittavat toimintansa 1 
päivänä tammikuuta 2025 alkaen, ja 
vähintään 80 prosenttia laitosten osalta, 
jotka aloittavat toimintansa 1 päivänä 
tammikuuta 2028;

Or. en

Tarkistus 1197
Sira Rego

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta – g a alakohta (uusi)
Direktiivi (EU) 2018/2001
29 artikla – 12 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

g a) poistetaan 12 kohta;
12. Tämän artiklan 1 kohdan 
ensimmäisen alakohdan a, b ja c 
alakohtaa sovellettaessa ja sanotun 
vaikuttamatta 25 ja 26 artiklan 
soveltamiseen jäsenvaltiot eivät saa 

”
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muista kestävyyssyistä kieltäytyä 
ottamasta huomioon tämän artiklan 
mukaisesti hankittuja biopolttoaineita ja 
bionesteitä. Tämä säännös ei vaikuta 
julkiseen tukeen, joka myönnetään ennen 
24 päivää joulukuuta 2018 hyväksytyistä 
järjestelmistä.

”

Or. en

(02018L2001)

Tarkistus 1198
Angelika Winzig, Alexander Bernhuber

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta – g a alakohta (uusi)
Direktiivi (EU) 2018/2001
29 artikla – 14 kohta

Komission teksti Tarkistus

g a) poistetaan 14 kohta.

Or. en

Perustelu

Kohta voisi heikentää tavoitetta biomassan yhdenmukaisen kestävyysjärjestelmän 
saavuttamisesta Euroopan tasolla. Tämän ehdotuksen seurauksena ei enää taattaisi 
biomassan vapaata kauppaa EU:ssa eikä oikeudenmukaisia sääntöjä markkinatoimijoille. 
Tämä johtaisi kilpailun vääristymiseen.

Tarkistus 1199
Sira Rego

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta – g c alakohta (uusi)
Direktiivi (EU) 2018/2001
29 artikla – 14 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

g c) poistetaan 14 kohta;
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14. Edellä olevan 1 kohdan ensimmäisen 
alakohdan a, b ja c alakohtaa 
sovellettaessa jäsenvaltiot voivat asettaa 
biomassapolttoaineille kestävyyttä 
koskevia lisäkriteerejä. Komissio arvioi 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2026 
tällaisten lisäkriteerien mahdollisen 
vaikutuksen sisämarkkinoihin ja tekee 
tarvittaessa ehdotuksia, joilla 
varmistetaan niiden 
yhdenmukaistaminen.

”

”

Or. en

(02018L2001)

Tarkistus 1200
Andreas Glück, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Bart Groothuis

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
29a artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Muuta kuin biologista alkuperää olevien 
uusiutuvien polttoaineiden ja kierrätettyjen 
hiilipitoisten polttoaineiden 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähennyskriteerit

Muuta kuin biologista alkuperää olevien 
uusiutuvien polttoaineiden, vähähiilisten 
polttoaineiden ja kierrätettyjen 
hiilipitoisten polttoaineiden 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähennyskriteerit

Or. en

Tarkistus 1201
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
29a artikla
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Komission teksti Tarkistus

1. Muuta kuin biologista alkuperää 
olevista uusiutuvista polttoaineista tuotettu 
energia lasketaan mukaan jäsenvaltioiden 
uusiutuvan energian osuuksiin ja 3 artiklan 
1 alakohdassa, 15a artiklan 1 kohdassa, 22a 
artiklan 1 kohdassa, 23 artiklan 1 kohdassa, 
24 artiklan 4 kohdassa ja 25 artiklan 1 
kohdassa tarkoitettuihin tavoitteisiin vain, 
jos näiden polttoaineiden käytöstä saatava 
kasvihuonekaasupäästövähennys on 
vähintään 70 prosenttia.

1. Muuta kuin biologista alkuperää 
olevista uusiutuvista polttoaineista tuotettu 
energia lasketaan mukaan jäsenvaltioiden 
uusiutuvan energian osuuksiin ja 3 artiklan 
1 alakohdassa, 15a artiklan 1 kohdassa, 22a 
artiklan 1 kohdassa, 23 artiklan 1 kohdassa, 
24 artiklan 4 kohdassa ja 25 artiklan 1 
kohdassa tarkoitettuihin tavoitteisiin vain, 
jos näiden polttoaineiden käytöstä saatava 
kasvihuonekaasupäästövähennys on 
vähintään 70 prosenttia verrattuna 
asianomaiseen fossiilisten polttoaineiden 
vertailukohtaan.

Or. en

Perustelu

Selkeyden varmistamiseksi.

Tarkistus 1202
András Gyürk, Ernő Schaller-Baross

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Muuta kuin biologista alkuperää 
olevista uusiutuvista polttoaineista tuotettu 
energia lasketaan mukaan jäsenvaltioiden 
uusiutuvan energian osuuksiin ja 3 artiklan 
1 alakohdassa, 15a artiklan 1 kohdassa, 22a 
artiklan 1 kohdassa, 23 artiklan 1 kohdassa, 
24 artiklan 4 kohdassa ja 25 artiklan 1 
kohdassa tarkoitettuihin tavoitteisiin vain, 
jos näiden polttoaineiden käytöstä saatava 
kasvihuonekaasupäästövähennys on 
vähintään 70 prosenttia.

1. Muuta kuin biologista alkuperää 
olevista uusiutuvista ja vähähiilisistä 
polttoaineista tuotettu energia lasketaan 
mukaan jäsenvaltioiden uusiutuvan 
energian osuuksiin ja 3 artiklan 1 
alakohdassa, 15a artiklan 1 kohdassa, 22a 
artiklan 1 kohdassa, 23 artiklan 1 kohdassa, 
24 artiklan 4 kohdassa ja 25 artiklan 1 
kohdassa tarkoitettuihin tavoitteisiin vain, 
jos näiden polttoaineiden käytöstä 
teknologiasta riippumatta saatava 
kasvihuonekaasupäästövähennys on 
vähintään 70 prosenttia.
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Or. en

Perustelu

Olisi otettava huomioon kaikki vähähiilisen vedyn tuotantomenetelmät, joilla voidaan 
saavuttaa muuta kuin biologista alkuperää olevien uusiutuvien polttoaineiden päästöjen 
vähentämiseen vaadittava 70 prosentin kasvihuonekaasupäästövähennysvelvoite. Keltaisen 
vedyn (ydinenergian), sinisen vedyn (CCS-teknologian) ja innovatiivisten 
vetytuotantomenetelmien sisällyttäminen on välttämätöntä.

Tarkistus 1203
Andreas Glück, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Bart Groothuis

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
29a artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Vähähiilisistä polttoaineista saatava 
energia otetaan huomioon ainoastaan 
22 a artiklan 1 kohdassa ja 25 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettujen tavoitteiden 
saavuttamisessa edellyttäen, että kyseisten 
polttoaineiden käytöstä saatavat 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset 
ovat vähintään 70 prosenttia. Sitä ei oteta 
huomioon unionin sitovassa 
kokonaistavoitteessa, joka koskee 
uusiutuvien energialähteiden osuutta 
unionin energian 
kokonaisloppukulutuksesta vuonna 2030.

Or. en

Tarkistus 1204
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
29a artikla
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Komission teksti Tarkistus

2. Kierrätetyistä hiilipitoisista 
polttoaineista saatava energia voidaan 
huomioida 25 artiklan 1 kohdan 
ensimmäisen alakohdan a alakohdan 
tarkoittamassa kasvihuonekaasupäästöjen 
vähennystavoitteessa vain, jos näiden 
polttoaineiden käytöstä saatava 
kasvihuonekaasupäästövähennys on 
vähintään 70 prosenttia.

2. Kierrätetyistä hiilipitoisista 
polttoaineista saatava energia on 
huomioitava 25 artiklan 1 kohdan 
ensimmäisen alakohdan a alakohdan 
tarkoittamassa kasvihuonekaasupäästöjen 
vähennystavoitteessa ja jäsenvaltioiden 
osuuksissa 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetuissa uusiutuvasta energiasta 
peräisin olevissa ja kierrätetyissä 
hiilipitoisissa polttoaineissa vain, jos 
näiden polttoaineiden käytöstä saatava 
kasvihuonekaasupäästövähennys on 
vähintään 70 prosenttia verrattuna 
asiaankuuluvaan fossiilisen polttoaineen 
vertailukohtaan.

Or. en

Perustelu

Selkeyden varmistamiseksi.

Tarkistus 1205
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
29a artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kierrätetyistä hiilipitoisista 
polttoaineista saatava energia voidaan 
huomioida 25 artiklan 1 kohdan 
ensimmäisen alakohdan a alakohdan 
tarkoittamassa kasvihuonekaasupäästöjen 
vähennystavoitteessa vain, jos näiden 
polttoaineiden käytöstä saatava 
kasvihuonekaasupäästövähennys on 
vähintään 70 prosenttia.

2. Kierrätetyistä hiilipitoisista 
polttoaineista saatava energia on 
huomioitava 25 artiklan 1 kohdan 
ensimmäisen alakohdan a alakohdan 
tarkoittamassa kasvihuonekaasupäästöjen 
vähennystavoitteessa vain, jos näiden 
polttoaineiden käytöstä saatava 
kasvihuonekaasupäästövähennys on 
vähintään 70 prosenttia.

Or. en
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Tarkistus 1206
Sira Rego

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta
(Direktiivi (EU) 2018/2021)
29a artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 35 artiklan 
mukaisesti tämän direktiivin 
täydentämiseksi tarkentamalla muuta kuin 
biologista alkuperää olevien uusiutuvien 
polttoaineiden ja kierrätettyjen 
hiilipitoisten polttoaineiden 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiä 
koskeva arviointimenetelmä. Menetelmällä 
varmistetaan, ettei sellaisesta 
hiilidioksidista anneta päästöjen 
välttämisen hyvityksiä, jonka talteenotosta 
on jo saatu päästöhyvitystä muiden 
säännösten nojalla.”

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 35 artiklan 
mukaisesti tämän direktiivin 
täydentämiseksi tarkentamalla muuta kuin 
biologista alkuperää olevien uusiutuvien 
polttoaineiden ja kierrätettyjen 
hiilipitoisten polttoaineiden 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiä 
koskeva arviointimenetelmä. Menetelmällä 
varmistetaan, ettei sellaisesta 
hiilidioksidista anneta päästöjen 
välttämisen hyvityksiä, jonka talteenotosta 
on jo saatu päästöhyvitystä muiden 
säännösten nojalla.

Kierrätettyjen hiilipitoisten polttoaineiden 
osalta menetelmässä on otettava 
huomioon jätteiden sisältämä fossiilinen 
hiili ja sen vapautuminen ilmakehään 
poltettaessa. Päästöt on otettava 
huomioon polttamispaikassa tapauksissa, 
joissa vastuuta ilmakehään joutuvista 
hiilidioksidipäästöistä ei voida kohdentaa 
jätteiden tuottajalle.
Menetelmässä, jolla arvioidaan muuta 
kuin biologista alkuperää olevien 
uusiutuvien polttoaineiden 
kasvihuonekaasupäästövähennyksiä, on 
siirryttävä asteittain pois fossiilisista 
hiililähteistä kiertotalouden hiililähteisiin. 
Kiertotalouden hiililähteiden on 
muodostettava 100 prosenttia muuta kuin 
biologista alkuperää olevien uusiutuvien 
polttoaineiden hiilitarpeista vuoteen 2050 
mennessä.
Komissio esittää viimeistään 1 päivänä 
tammikuuta 2028 ja sen jälkeen joka 
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viides vuosi Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomuksen siitä, miten 
voidaan kehittää sellaisia tekniikoita, 
kuten suoraa hiilidioksidin talteenottoa 
ilmasta, jotka tuottavat kiertotalouden 
hiililähteitä, ja se tarkistaa delegoitua 
säädöstä, jossa täsmennetään menetelmät 
muiden kuin biologista alkuperää olevien 
uusiutuvien polttoaineiden 
kasvihuonekaasupäästövähennysten 
arvioimiseksi. Kertomus sisältää tietoja, 
jos sellaisia on saatavilla, teknologian 
kehityksestä suoraa hiilidioksidin 
talteenottoa ilmasta koskevan 
tutkimuksen ja innovoinnin alalla ja 
mahdollisen poliittisen kehyksen 
kehittämisestä kiertotalouden 
hiililähteiden ottamiseksi käyttöön 
uusiutuvien polttoaineiden tuotannossa.

Or. en

Tarkistus 1207
Seán Kelly

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta
29a artikla
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – 19 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 35 artiklan 
mukaisesti tämän direktiivin 
täydentämiseksi tarkentamalla muuta kuin 
biologista alkuperää olevien uusiutuvien 
polttoaineiden ja kierrätettyjen 
hiilipitoisten polttoaineiden 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiä 
koskeva arviointimenetelmä. Menetelmällä 
varmistetaan, ettei sellaisesta 
hiilidioksidista anneta päästöjen 
välttämisen hyvityksiä, jonka talteenotosta 
on jo saatu päästöhyvitystä muiden 
säännösten nojalla.”

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 35 artiklan 
mukaisesti tämän direktiivin 
täydentämiseksi tarkentamalla muuta kuin 
biologista alkuperää olevien uusiutuvien 
polttoaineiden ja kierrätettyjen 
hiilipitoisten polttoaineiden 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiä 
koskeva arviointimenetelmä. Menetelmällä 
varmistetaan, ettei sellaisesta 
hiilidioksidista anneta päästöjen 
välttämisen hyvityksiä, jonka talteenotosta 
on jo saatu päästöhyvitystä muiden 
säännösten nojalla.”
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a) Menetelmässä, jolla arvioidaan muuta 
kuin biologista alkuperää olevien 
uusiutuvien polttoaineiden 
kasvihuonekaasupäästövähennyksiä, on 
siirryttävä asteittain pois fossiilisista 
hiililähteistä kiertotalouden hiililähteisiin.
b) Komissio esittää viimeistään 1 päivänä 
tammikuuta 2028 ja sen jälkeen joka 
viides vuosi Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomuksen siitä, miten 
voidaan kehittää sellaisia tekniikoita, 
kuten suoraa hiilidioksidin talteenottoa 
ilmasta, jotka tuottavat kiertotalouden 
hiililähteitä. Kertomus sisältää tietoja, jos 
sellaisia on saatavilla, teknologian 
kehityksestä suoraa hiilidioksidin 
talteenottoa ilmasta koskevan 
tutkimuksen ja innovoinnin alalla ja 
mahdollisen poliittisen kehyksen 
kehittämisestä kiertotalouden 
hiililähteiden ottamiseksi käyttöön 
uusiutuvien polttoaineiden tuotannossa.

Or. en

Tarkistus 1208
Angelika Winzig

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
29a artikla

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 35 artiklan 
mukaisesti tämän direktiivin 
täydentämiseksi tarkentamalla muuta kuin 
biologista alkuperää olevien uusiutuvien 
polttoaineiden ja kierrätettyjen 
hiilipitoisten polttoaineiden 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiä 
koskeva arviointimenetelmä. Menetelmällä 
varmistetaan, ettei sellaisesta 
hiilidioksidista anneta päästöjen 

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 35 artiklan 
mukaisesti tämän direktiivin 
täydentämiseksi tarkentamalla muuta kuin 
biologista alkuperää olevien uusiutuvien 
polttoaineiden ja kierrätettyjen 
hiilipitoisten polttoaineiden 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiä 
koskeva arviointimenetelmä. Menetelmällä 
varmistetaan, että kaikki kierrätettyjen 
hiilipolttoaineiden tuotantoon kulutettu 
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välttämisen hyvityksiä, jonka talteenotosta 
on jo saatu päästöhyvitystä muiden 
säännösten nojalla.”

tai sitä varten korvattu sähkö otetaan 
huomioon uusiutuvana sähkönä ja ettei 
sellaisesta hiilidioksidista anneta päästöjen 
välttämisen hyvityksiä, jonka talteenotosta 
on jo saatu päästöhyvitystä muiden 
säännösten nojalla.”

Or. en

Tarkistus 1209
Andreas Glück, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Bart Groothuis

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
29a artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 35 artiklan 
mukaisesti tämän direktiivin 
täydentämiseksi tarkentamalla muuta kuin 
biologista alkuperää olevien uusiutuvien 
polttoaineiden ja kierrätettyjen 
hiilipitoisten polttoaineiden 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiä 
koskeva arviointimenetelmä. Menetelmällä 
varmistetaan, ettei sellaisesta 
hiilidioksidista anneta päästöjen 
välttämisen hyvityksiä, jonka talteenotosta 
on jo saatu päästöhyvitystä muiden 
säännösten nojalla.”

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 35 artiklan 
mukaisesti tämän direktiivin 
täydentämiseksi tarkentamalla muuta kuin 
biologista alkuperää olevien uusiutuvien 
polttoaineiden, vähähiilisten 
polttoaineiden ja kierrätettyjen 
hiilipitoisten polttoaineiden 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiä 
koskeva arviointimenetelmä. Menetelmällä 
varmistetaan, ettei sellaisesta 
hiilidioksidista anneta päästöjen 
välttämisen hyvityksiä, jonka talteenotosta 
on jo saatu päästöhyvitystä muiden 
säännösten nojalla.”

Or. en

Tarkistus 1210
Christophe Grudler, Morten Petersen, Nicola Danti, Claudia Gamon, Klemen Grošelj, 
Emma Wiesner, Martin Hojsík, Atidzhe Alieva-Veli, Ilhan Kyuchyuk, Iskra Mihaylova

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta
Direktiivi (EU) 2018/2001
29a artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 35 artiklan 
mukaisesti tämän direktiivin 
täydentämiseksi tarkentamalla muuta kuin 
biologista alkuperää olevien uusiutuvien 
polttoaineiden ja kierrätettyjen 
hiilipitoisten polttoaineiden 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiä 
koskeva arviointimenetelmä. Menetelmällä 
varmistetaan, ettei sellaisesta 
hiilidioksidista anneta päästöjen 
välttämisen hyvityksiä, jonka talteenotosta 
on jo saatu päästöhyvitystä muiden 
säännösten nojalla.

3. Komissio antaa viimeistään 31 
päivänä joulukuuta 2023 delegoituja 
säädöksiä 35 artiklan mukaisesti tämän 
direktiivin täydentämiseksi tarkentamalla 
muuta kuin biologista alkuperää olevien 
uusiutuvien polttoaineiden ja kierrätettyjen 
hiilipitoisten polttoaineiden 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiä 
koskeva arviointimenetelmä. Menetelmällä 
varmistetaan, ettei sellaisesta 
hiilidioksidista anneta päästöjen 
välttämisen hyvityksiä, jonka talteenotosta 
on jo saatu päästöhyvitystä muiden 
säännösten nojalla.”

Or. en

Perustelu

Artiklassa on ilmoitettava asianmukaisesti määräaika menetelmän saattamiselle päätökseen. 
Selkeän aikataulun ja menetelmien puuttuminen vaarantaa hankkeiden kehityksen.


