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LYHYET PERUSTELUT

Vuodelta 1998 peräisin oleva polttoaineiden laatua koskeva direktiivi vahvistaa EU:n yhteiset 
eritelmät maantieajoneuvojen, sisävesialusten ja liikkuvien työkoneiden, kuten veturien, 
maansiirtokoneiden ja traktorien bensiinille, dieselille ja kaasuöljylle.

Ehdotus koskee polttoaineiden laatua koskevan direktiivin tarkistamista siten, että tavoitteena 
on asettaa uudet standardit liikennepolttoaineille ilmansaasteiden, kuten rikin, hiukkasten ja 
polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen vähentämiseksi. Lisäksi uudet standardit sisältävät 
velvoitteen leikata maantieliikenteen polttoaineiden osuutta ilmastonmuutokseen. Lisäksi tätä 
uudelleentarkastelua voidaan pitää keskeisenä välineenä pyrittäessä saavuttamaan EU:n 
tavoite, joka on biopolttoaineen 10 prosentin osuus liikenteessä käytettävästä bensiinistä ja 
dieselistä vuoteen 2020 mennessä.

Ehdotuksen keskeinen sisältö on se, että vähän hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien 
polttoaineiden ja biopolttopolttoaineiden kehittämisen rohkaisemiseksi polttoaineiden 
toimittajien on otettava käyttöön pakollinen kasvihuonekaasujen elinkaaripäästöjen (kattaa 
jalostuksen, kuljetuksen ja käytön) vähentäminen yhdellä prosentilla vuodessa vuodesta 2011 
lähtien. Tämän seurauksena kasvihuonekaasupäästöt vähenevät 10 prosentilla vuoteen 2020 
mennessä, mikä vastaa 500 miljoonaa tonnia hiilidioksidia.

Jotta bensiinissä voitaisiin käyttää suurempia määriä biopolttoaineita, otetaan käyttöön 
erityinen bensiinityyppi, joka saa sisältää enemmän happea sisältäviä lisäaineita (nk. 
hapetettuja johdannaisia), mukaan luettuna enintään 10 prosenttia etanolia. Kaikki 
polttoaineiden sekoitukset merkitään selvästi, jotta vältetään ajoneuvoille mahdollisesti 
aiheutuvat vahingot, sillä etanoli ei sovellu kaikkien ajoneuvojen polttoainejärjestelmiin.

Valmistelija pitää tätä ehdotusta tervetulleena. Vähän hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien 
polttoaineiden kehittämistä ja muiden polttoaineiden tuotantoketjusta syntyvien päästöjen 
vähentämistä koskevien toimenpiteiden edistäminen on keskeisen tärkeää sen 
varmistamiseksi, että polttoainesektori osallistuu EU:n kasvihuonekaasujen leikkaamista 
koskevien tavoitteiden saavuttamiseen. Valmistelija kannattaa voimakkaasti polttoaineiden 
nk. "well-to-wheel"-kasvihuonekaasupäästöjen leikkaamista, missä otetaan huomioon myös 
itse polttoaineen tuotannosta aiheutuvat päästöt. Tämä on paras tapa ohjata 
polttoaineteollisuutta kestävämpään suuntaan, mutta säilyttää kuitenkin samalla tarvittava 
joustavuus. Valmistelija panee tyytyväisenä merkille myös dieselille ehdotetun 
enimmäisrikkipitoisuuden, joka mahdollistaa ajoneuvojen tehokkuuden parantamisen, 
hiukkaspäästöjen leikkaamisen ja jälkikäsittelyjärjestelmien käyttöönoton tulevaisuudessa.

Valmistelija uskoo, että päästöjen leikkaaminen voidaan saada aikaan ainoastaan aikaisempaa 
koordinoidummalla ja integroidummalla lähestymistavalla, joka edellyttää sitä, että 
polttoaine- ja autoteollisuus sekä niiden toimittajat ottavat käyttöön uusia tuotteita ja 
teknologioita, mutta myös sitä, että poliittiset päättäjät, infrastruktuurin tarjoajat ja kuljettajat 
sitoutuvat asiaan (muun muassa hiilidioksidipäästöihin perustuvan verotuksen käyttöönotto, 
kuljettajien taitojen ja käyttäytymisen parantaminen ja turvallisempi infrastruktuuri).
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Valmistelija haluaa korostaa, että on löydettävä tasapaino biopolttoainemarkkinoiden 
kehittämisen ja olemassa oleville ajoneuvoille ja ympäristölle mahdollisesti aiheutuvien 
riskien välttämisen välille. Valmistelijan näkemyksen mukaan komission ehdotus on tässä 
mielessä epätasapainoinen, sillä siinä edistetään vain yhtä biopolttoainekomponentin lähdettä 
muiden lähteiden kustannuksella, vaikka muut lähteet saattaisivat aiheuttaa pienemmän 
yhteensopivuutta koskevan riskin nykyiselle ajoneuvokannalle ja ympäristölle.

Jos etanolia on bensiinissä enemmän, monien nykyisten ajoneuvojen kanssa aiheutuu 
ongelmia, ja se johtaa myös pilaavien aineiden päästöjen lisääntymiseen. Komission 
ehdotuksessa otetaan käyttöön höyrynpainetta koskeva poikkeus etanolia sisältävälle 
bensiinille. Nämä myös haihtuvina orgaanisina yhdisteinä tunnetut höyryt edistävät kuitenkin 
alailmakehän otsonin aiheuttamaa pilaantumista, mikä voi aiheuttaa hengitysvaikeuksista tai 
sydänsairauksista kärsivien ihmisten ennenaikaisen kuoleman.

Valmistelija uskoo, että ehdotusta voitaisiin parantaa sallimalla myös muut vaihtoehdot (kuten 
bio-ETBE, bio-TAEE, uusiutuva biometaani, maakaasu ja vety) edistettäessä vähän 
hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien polttoaineiden kehittämistä ja vähennettäessä polttoaineiden 
tuotantoketjun kasvihuonekaasupäästöjä. Kaikkien biokomponenttien käytön sallivan 
joustavuuden avulla Eurooppa voisi hyötyä niiden panoksesta EU:n uusien biopolttoaineita 
koskevien tavoitteiden saavuttamisessa.

Valmistelija haluaa lisäksi huomauttaa, että teknisillä innovaatioilla on korvaamaton rooli 
kasvihuonekaasujen vähentämisessä. Esimerkiksi Tšekin tasavallassa kehitetty patentti voisi 
vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 70 prosentilla, mikäli se otetaan käyttöön. Syntyvää jätettä 
voidaan käyttää uusioraaka-aineena.

Valmistelija haluaa lopuksi korostaa tarvetta rationalisoida EU:n koko liikennejärjestelmä.
Maantieliikenteen osuus on liian suuri ja rautatieliikenteen osuus on liian pieni. On tarpeen 
valmistella, esittää ja keskustella koko EU:n kattavaa integroitua liikennejärjestelmää 
koskevasta kattavasta lähestymistavasta ja sisällyttää siihen kaikki soveltuvat liikennemuodot.

TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä 
seuraavat tarkistukset:

Komission teksti1 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
JOHDANTO-OSAN 2 KAPPALE

                                               
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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(2) Ilman pilaantumista koskevasta 
teemakohtaisesta strategiasta annetussa 
komission tiedonannossa neuvostolle ja 
Euroopan parlamentille asetettiin tavoitteita 
pilaavien aineiden päästöjen vähentämiseksi 
vuoteen 2020. Tavoitteet johdettiin 
kustannusten ja hyötyjen laajasta 
analyysistä. Tavoitteiksi asetettiin erityisesti, 
että rikkidioksidipäästöjä olisi vähennettävä 
82 prosentilla, typenoksidipäästöjä 60 
prosentilla, haihtuvien orgaanisten 
yhdisteiden päästöjä 51 prosentilla ja 
primaarisia PM2.5-hiukkaspäästöjä 59 
prosentilla suhteessa vuoden 2000 
päästöihin. Seurauksia, joita direktiivin 
98/70/EY tarkistuksista aiheutuu haihtuvien 
orgaanisten yhdisteiden päästöille, olisi 
käsiteltävä tulevassa lainsäädännössä.

(2) Ilman pilaantumista koskevasta 
teemakohtaisesta strategiasta annetussa 
komission tiedonannossa neuvostolle ja 
Euroopan parlamentille asetettiin tavoitteita 
pilaavien aineiden päästöjen vähentämiseksi 
vuoteen 2020. Tavoitteet johdettiin 
kustannusten ja hyötyjen laajasta 
analyysistä. Tavoitteiksi asetettiin erityisesti, 
että rikkidioksidipäästöjä olisi vähennettävä 
82 prosentilla, typenoksidipäästöjä 60 
prosentilla, haihtuvien orgaanisten 
yhdisteiden päästöjä 51 prosentilla ja 
primaarisia PM2.5-hiukkaspäästöjä 59 
prosentilla suhteessa vuoden 2000 
päästöihin. Seurauksia, joita direktiivin 
98/70/EY tarkistuksista aiheutuu haihtuvien 
orgaanisten yhdisteiden päästöille, olisi 
käsiteltävä tulevassa lainsäädännössä.
Komission on tiedotettava edistymisestä 
ennen kyseisen uuden 
lainsäädäntöehdotuksen antamista., 

Perustelu

Jos otetaan huomioon kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen merkitys sekä öljyntuottajille 
ja autonvalmistajille aiheutuvat seuraukset, lainsäädännön muuttamisen perustana olisi 
oltava kertomus asiassa saavutetusta edistyksestä, jossa määritellään kunkin ehdotuksen 
taloudelliset, ympäristöä koskevat ja yhteiskunnalliset seuraukset.

Tarkistus 2
JOHDANTO-OSAN 5 KAPPALE

(5) Yhteisö on antanut asetuksia, joilla 
rajoitetaan pilaavien aineiden päästöjä 
keveistä ja raskaista maantieajoneuvoista.
Polttoaine-eritelmät ovat yksi tekijä, joka 
vaikuttaa siihen, miten helposti tällaiset 
päästörajat voidaan saavuttaa.

(5) Yhteisö on antanut asetuksia, joilla 
rajoitetaan pilaavien aineiden päästöjä 
keveistä ja raskaista maantieajoneuvoista.
Polttoaine-eritelmät ovat yksi tekijä, joka 
vaikuttaa siihen, miten helposti tällaiset 
päästörajat voidaan saavuttaa. Haitallisia 
päästöjä voidaan vähentää myös lisäämällä 
energiatehokkuutta ja kehittämällä 
kaupunkialueille energiatehokasta 
joukkoliikennettä.

Perustelu

Ilmastonmuutosta voidaan torjua myös energiatehokkuuden lisäämisellä ja kaupunkien 
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energiatehokkaammalla joukkoliikenteellä. 80 prosenttia väestöstä elää kaupungeissa, ja 
joukkoliikenne vastaa 40 prosentista kaikista hiilidioksidipäästöistä.

Tarkistus 3
JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE

(6) Liikenteen biopolttoaineiden ja muiden 
uusiutuvien polttoaineiden käytön 
edistämisestä 8 päivänä toukokuuta 2003 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2003/30/EY tavoitteena on 
edistää biopolttoaineiden käyttöä yhteisössä.
Komission biopolttoainestrategiaa on 
kehitetty edelleen vuonna 2006 annetussa 
komission tiedonannossa ”EU:n 
biopolttoainestrategia”. Tiedonannossa 
ilmaistiin halukkuus kehittää 
biopolttoaineita ja biopolttoaineteknologiaa 
edelleen, mutta siinä tehtiin selväksi, ettei 
tämä kasvu saa aiheuttaa 
ympäristövahinkojen lisääntymistä, ja 
korostettiin, että kasvihuonekaasusäästöjä on 
parannettava. Tiedonannossa todetaan myös, 
että biopolttoaineteknologian kehittämistä 
edelleen on rohkaistava.

(6) Liikenteen biopolttoaineiden ja muiden 
uusiutuvien polttoaineiden käytön 
edistämisestä 8 päivänä toukokuuta 2003 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2003/30/EY tavoitteena on 
edistää biopolttoaineiden käyttöä yhteisössä.
Komission biopolttoainestrategiaa on 
kehitetty edelleen vuonna 2006 annetussa 
komission tiedonannossa ”EU:n 
biopolttoainestrategia”. Tiedonannossa 
ilmaistiin halukkuus kehittää 
biopolttoaineita ja biopolttoaineteknologiaa 
edelleen, mutta siinä tehtiin selväksi, ettei 
tämä kasvu saa aiheuttaa 
ympäristövahinkojen lisääntymistä, ja 
korostettiin, että kasvihuonekaasusäästöjä on 
parannettava. Tiedonannossa todetaan myös, 
että biopolttoaineteknologian kehittämistä 
edelleen on rohkaistava. Olisi aiheellista 
investoida tutkimukseen, joka liittyy toisen 
sukupolven biopolttoaineisiin; olisi 
kuitenkin vältettävä kilpailua siitä 
käytetäänkö maata viljakasvien vai 
biopolttoaineen kasvattamiseen.

Perustelu

Biopolttoaineet ovat tärkeitä ilmastonmuutoksen rajoittamisessa, mutta biopolttoaineiden 
tuotanto ei saisi korvata viljantuotantoa tai johtaa maatalouden elintarvikkeiden hintojen 
liialliseen nousuun.

Tarkistus 4
JOHDANTO-OSAN 13 KAPPALE

(13) Tiettyjä seikkoja, jotka liittyvät 
etanolin sekoittamiseen bensiiniin, 
erityisesti höyrynpainerajat ja vaihtoehdot, 
joilla mahdollisesti voitaisiin varmistaa, 
ettei etanolisekoitusten höyrynpaine ylitä 

Poistetaan.



AD\693143FI.doc 7/15 PE390.741v02-00

FI

hyväksyttäviä höyrynpaineen rajoja, olisi 
tarkasteltava uudelleen direktiivin 
98/70/EY soveltamisesta saatujen 
kokemusten perusteella.

Perustelu

Komission ehdotus on epätasapainoinen, sillä siinä edistetään vain yhtä 
biopolttoainekomponentin lähdettä (etanoli) muiden lähteiden kustannuksella. Jos etanolia on 
bensiinissä enemmän, monien nykyisten ajoneuvojen kanssa aiheutuu ongelmia, ja se johtaa 
myös pilaavien aineiden päästöjen lisääntymiseen, mikä puolestaan edistää alailmakehän 
otsonin aiheuttamaa pilaantumista ja voi aiheuttaa hengitysvaikeuksista tai sydänsairauksista 
kärsivien ihmisten ennenaikaisen kuoleman. On tärkeää olla joustava ja sallia myös muut 
biokomponenttivaihtoehdot (kuten bio-ETBE, bio-TAEE, uusiutuva biometaani, maakaasu ja 
vety).

Tarkistus 5
JOHDANTO-OSAN 15 KAPPALE

(15) Kun bensiiniin sekoitetaan etanolia, 
polttoaineseoksen höyrynpaine ei muutu 
lineaarisesti. Jotta voidaan varmistaa, että 
sellaisen bensiinin höyrynpaine, jossa on 
sekoitettu mitä tahansa kahta laillista 
bensiini-etanolisekoitusta, pysyy laillisen 
höyrynpainerajan sisällä, on tällaisille 
seoksille määriteltävä sallittu poikkeus 
höyrynpainetta koskevasta säännöstä siten, 
että se vastaa todellista höyrynpaineen 
nousua, kun tietty prosenttimäärä etanolia 
on lisätty bensiiniin.

Poistetaan.

Perustelu

Komission ehdotus on epätasapainoinen, sillä siinä edistetään vain yhtä 
biopolttoainekomponentin lähdettä (etanoli) muiden lähteiden kustannuksella. Jos etanolia on 
bensiinissä enemmän, monien nykyisten ajoneuvojen kanssa aiheutuu ongelmia, ja se johtaa 
myös pilaavien aineiden päästöjen lisääntymiseen, mikä puolestaan edistää alailmakehän 
otsonin aiheuttamaa pilaantumista ja voi aiheuttaa hengitysvaikeuksista tai sydänsairauksista 
kärsivien ihmisten ennenaikaisen kuoleman. On tärkeää olla joustava ja sallia myös muut 
biokomponenttivaihtoehdot (kuten bio-ETBE, bio-TAEE, uusiutuva biometaani, maakaasu ja 
vety).

Tarkistus 6
JOHDANTO-OSAN 16 KAPPALE
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(16) Jotta rohkaistaisiin vähän 
hiilidioksidipäästöjä aiheuttavia 
polttoaineita ja samalla saavutettaisiin 
ilman pilaantumista koskevat tavoitteet, 
bensiinin jalostajien olisi ihanteellisessa 
tapauksessa tuotettava saataville alhaisen 
höyrynpaineen omaavaa bensiiniä 
riittävissä määrin. Koska tilanne ei ole nyt 
tällainen, etanolisekoitusten 
höyrynpainerajaa nostetaan, jotta 
biopolttoainemarkkinat voisivat kehittyä.

Poistetaan.

Perustelu

Euroopan komission ehdottama höyrynpainerajan nostaminen olisi haitallista ympäristön ja 
kansalaisten terveyden kannalta.

Tarkistus 7
JOHDANTO-OSAN 21 KAPPALE

(21) Biopolttoaineteknologiat kehittyvät.
Kaikkia mahdollisia lähestymistapoja 
biomassan muuntamiseksi 
liikennepolttoaineeksi on tutkittava lisää.
Direktiivissä säädettyihin raja-arvoihin olisi 
siksi suhtauduttava tasapainoisesti, ja 
erilaisten biopolttoaineiden käyttöä olisi 
lisättävä, mikäli se on asianmukaista. Näitä 
biopolttoaineita ovat: metanoli, etanoli, 
korkeammat alkoholit, eetterit ja muut 
hapetetut johdannaiset.

(21) Biopolttoaineteknologiat kehittyvät.
Kaikkia mahdollisia lähestymistapoja 
biomassan muuntamiseksi 
liikennepolttoaineeksi on tutkittava lisää.
Direktiivissä säädettyihin raja-arvoihin olisi 
siksi suhtauduttava tasapainoisesti ja mitään 
teknologiaa suosimatta, ja erilaisten 
biopolttoaineiden käyttöä olisi lisättävä, 
mikäli se on asianmukaista. Näitä 
biopolttoaineita ovat: metanoli, etanoli, 
korkeammat alkoholit, eetterit ja muut 
hapetetut johdannaiset.

Perustelu

Koska biopolttoaineiden teknologia kehittyy koko ajan ja koska biopolttoaineilla on tärkeä 
rooli kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä, mitään teknologiaa suosimattoman periaate 
on tärkeä vapaan kilpailun varmistamiseksi.

Tarkistus 8
1 ARTIKLAN 2 KOHDAN C ALAKOHTA

3 artiklan 3 kohta (direktiivi 98/70/EY)

”3. Liitteessä III määrätyn eritelmän täyttävä 
polttoaine on merkittävä (kansallisella 

3. Liitteessä III määrätyn eritelmän täyttävä 
polttoaine on merkittävä (kansallisella 
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kielellä tai kansallisilla kielillä) ilmaisulla 
”Vähän biopolttoainetta sisältävä bensiini”.

kielellä tai kansallisilla kielillä) ilmaisulla 
”Bensiini”.

Liitteessä V määrätyn eritelmän täyttävä 
polttoaine on merkittävä (kansallisella 
kielellä tai kansallisilla kielillä) ilmaisulla 
”Paljon biopolttoainetta sisältävä bensiini”.

Liitteessä III määrätyn eritelmän täyttävä 
polttoaine on merkittävä (kansallisella 
kielellä tai kansallisilla kielillä) ilmaisulla 
”Vähän muita kuin fossiilisia polttoaineita 
sisältävä bensiinisekoitus”.

Perustelu

Nimitys biopolttoaine harhauttaa kuluttajia. Ilmausta ”paljon biopolttoainetta sisältävä 
bensiini" olisi käytettävä vain bensiinistä, joka todella sisältää paljon biokomponentteja.  
Bensiiniä, joka sisältää 0-5 prosenttia muita kuin fossiilisia komponentteja, olisi siksi 
kutsuttava "bensiiniksi" ja bensiiniä, joka sisältää 5-10 prosenttia biokomponentteja, olisi 
kutsuttava "vähän muita kuin fossiilisia polttoaineita sisältäväksi bensiinisekoitukseksi".

Tarkistus 9
1 ARTIKLAN 5 KOHTA

7 b artikla (direktiivi 98/70/EY)

7 b artikla Poistetaan.
Etanolin lisääminen bensiiniin

Tarkemmista toimenpiteistä, jotka koskevat 
etanolin lisäämistä bensiiniin ja erityisesti 
liitteessä VI määrättyä höyrynpainetta sekä 
mahdollisia vaihtoehtoja ja joilla pyritään 
muuttamaan direktiivin muita kuin 
olennaisia osia muun muassa 
täydentämällä sitä, on säädettävä 
11 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti.

Perustelu

Komission ehdotus on epätasapainoinen, sillä siinä edistetään vain yhtä 
biopolttoainekomponentin lähdettä (etanoli) muiden lähteiden kustannuksella. Jos etanolia on 
bensiinissä enemmän, monien nykyisten ajoneuvojen kanssa aiheutuu ongelmia, ja se johtaa 
myös pilaavien aineiden päästöjen lisääntymiseen, mikä puolestaan edistää alailmakehän 
otsonin aiheuttamaa pilaantumista ja voi aiheuttaa hengitysvaikeuksista tai sydänsairauksista 
kärsivien ihmisten ennenaikaisen kuoleman. On tärkeää olla joustava ja sallia myös muut 
biokomponenttivaihtoehdot (kuten bio-ETBE, bio-TAEE, uusiutuva biometaani, maakaasu ja 
vety).

Tarkistus 10
1 ARTIKLAN 5 KOHTA
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7 b a artikla (uusi) (direktiivi 98/70/EY)

7 ba artikla
Polttoaineiden biokomponenttien 

kestävyysvaatimukset
1. Vain niiden biokomponenttien, jotka 
täyttävät tuotannon kestävyyttä ja 
kasvihuonekaasujen vähentämistä 
elinkaarensa aikana koskevat kriteerit, 
katsotaan edistävän 7 a artiklassa 
tarkoitetun tavoitteen saavuttamista.
2. Kestävyyttä koskevista kriteereistä 
päätetään 11 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

Perustelu

Komission ympäristöosasto on valtuutettava tekemään ehdotus pakollisista polttoaineiden 
biokomponenttien tuotannon kestävyyttä koskevista kriteereistä, jotka pitäisi hyväksyä 
valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn mukaisesti.  Euroopan parlamentin valiokunnan 
mietinnössä pitäisi ehdottaa täsmällisempien kriteerien asettamista jo direktiivin yhteydessä.

Tarkistus 11
1 ARTIKLAN 6 KOHTA

8 a artikla (direktiivi 98/70/EY)
8 a artikla 8 a artikla

Metallia sisältävät lisäaineet Metallia sisältävät lisäaineet
Komissio jatkaa sopivan testimenetelmän 
kehittämistä polttoaineisiin lisätyille 
metalliyhdisteille.

Komissio jatkaa yhteisen 
tutkimuskeskuksen jo tekemän työn 
pohjalta ja olemassa olevia tietoja 
hyödyntäen sopivan testimenetelmän 
kehittämistä polttoaineisiin lisätyille 
metalliyhdisteille ja arvioi kyseisen 
menetelmän avulla, onko sen tarpeen 
ehdottaa rajoituksia sellaisille 
polttoaineille, joiden katsotaan haittaavan 
saastumisen vähentämiseen tarkoitettujen 
teknologioiden tehokasta toimintaa.

Tarkistus 12
1 ARTIKLAN 7 KOHTA

9 artiklan 2 kohdan c alakohta (direktiivi 98/70/EY)
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(c) bensiiniin sekoitetun etanolin 
höyrynpainerajat;

Poistetaan.

Perustelu

Komission ehdotus on epätasapainoinen, sillä siinä edistetään vain yhtä 
biopolttoainekomponentin lähdettä (etanoli) muiden lähteiden kustannuksella. Jos etanolia on 
bensiinissä enemmän, monien nykyisten ajoneuvojen kanssa aiheutuu ongelmia, ja se johtaa 
myös pilaavien aineiden päästöjen lisääntymiseen, mikä puolestaan edistää alailmakehän 
otsonin aiheuttamaa pilaantumista ja voi aiheuttaa hengitysvaikeuksista tai sydänsairauksista 
kärsivien ihmisten ennenaikaisen kuoleman. On tärkeää olla joustava ja sallia myös muut 
biokomponenttivaihtoehdot (kuten bio-ETBE, bio-TAEE, uusiutuva biometaani, maakaasu ja 
vety).

Tarkistus 13
1 ARTIKLAN 7 A KOHTA (uusi)

9 a artikla (uusi) (direktiivi 98/70/EY)

(7 a) Lisätään 9a artikla seuraavasti:
”9 a artikla

Auttaakseen Euroopan unionia 
saavuttamaan kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämistä koskevat tavoitteensa ja 
ottaakseen käyttöön tieliikenteen 
polttoaineiden elinkaaren kattavan 
kasvihuonekaasupäästöjen ilmoitus- ja 
valvontamekanismin komissio aikoo 
31 päivään joulukuuta 2010 mennessä:
1. laatia parlamentille ja neuvostolle 
kertomuksen mahdollisista 
vähennysmekanismeista. Erityisesti 
komissio aikoo:
(a) kehittää asianmukaisen metodologian 
tieliikenteen polttoaineiden elinkaaren 
kattavien kasvihuonekaasupäästöjen 
arvioimiseksi;
(b) selkiyttää vähennysmekanismien 
suhdetta EU:n päästökauppajärjestelmään 
ja jäsenvaltioiden Kioton pöytäkirjan 
mukaisiin sitoumuksiin;
(c) arvioida uudelleen täsmällisten 
kasvihuonekaasupäästöjen täsmällisten 
vähennystavoitteiden 
toteuttamiskelpoisuutta ja aikataulua;
(d) arvioida kyseisten tavoitteiden 
vaikutuksia elinkeinoelämään, talouteen ja 



PE390.741v02-00 12/15 AD\693143FI.doc

FI

yhteiskuntaan.
2. Tämän kertomuksen perusteella 
komissio voi antaa ehdotuksia 
parlamentille ja neuvostolle tämän 
direktiivin muuttamiseksi direktiivin 
2003/30/EY määräysten ja asiaa koskevien 
myöhempien säädösten mukaisesti."

Perustelu

Vaikka onkin toivottavaa ottaa käyttöön tieliikenteen polttoaineiden elinkaaren kattavien 
kasvihuonekaasupäästöjen ilmoitus- ja seurantamekanismi, ensiksi on tarpeen kehittää 
yhteensovitettu ja konkreettinen metodologia näiden päästöjen tehokasta laskentaa varten.
10 prosentin päästötavoitteen asettaminen on ennenaikaista, koska tällä on suoria vaikutuksia 
EU:n alueella saatavilla olevien ja edistettävien biopolttoaineiden määrään ja kestävyyteen.
Komission pitäisi ehdottaa direktiivin uudelleentarkastelua vasta kun kaikki edellä mainitut 
ennakkoehdot on täytetty.

Tarkistus 14
1 ARTIKLAN 12 KOHTA

Liite III, 5 alaviite (direktiivi 98/70/EY)

12. Muutetaan liite III seuraavasti: Poistetaan.
Muutetaan alaviite 5 lisäämällä seuraava 
teksti: ”Etanolia sisältävän polttoaineen 
enimmäishöyrynpaine saa kesällä ylittää 
arvon 60kPa liitteessä VI olevassa 
taulukossa mainitulla määrällä.”

Perustelu

Komission ehdotus on epätasapainoinen, sillä siinä edistetään vain yhtä 
biopolttoainekomponentin lähdettä (etanoli) muiden lähteiden kustannuksella. Jos etanolia on 
bensiinissä enemmän, monien nykyisten ajoneuvojen kanssa aiheutuu ongelmia, ja se johtaa 
myös pilaavien aineiden päästöjen lisääntymiseen, mikä puolestaan edistää alailmakehän 
otsonin aiheuttamaa pilaantumista ja voi aiheuttaa hengitysvaikeuksista tai sydänsairauksista 
kärsivien ihmisten ennenaikaisen kuoleman. On tärkeää olla joustava ja sallia myös muut 
biokomponenttivaihtoehdot (kuten bio-ETBE, bio-TAEE, uusiutuva biometaani, maakaasu ja 
vety).

Tarkistus 15
1 ARTIKLAN 13 KOHDAN A ALAKOHTA

Liite IV (direktiivi 98/70/EY)

(a) korvataan rivillä ”Polysykliset 
aromaattiset hiilivedyt” sarakkeessa 

(a) korvataan rivillä ”Polysykliset 
aromaattiset hiilivedyt” sarakkeessa 
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”Enintään” oleva luku luvulla ”8”. ”Enintään” oleva luku luvulla ”6”.

Perustelu

Enimmäismäärän alentaminen sopeuttaa sen nykyiseen markkinatodellisuuteen. Lähes 
kaikilla Euroopan markkinoilla polttoaineiden PAH-pitoisuus on yhdestä kuuteen prosenttia.

Tarkistus 16
LIITE

Liite V, otsikko (direktiivi 98/70/EY)

OTTOMOOTTOREILLA 
VARUSTETUISSA AJONEUVOISSA 
KÄYTETTÄVIEN KAUPALLISTEN 
POLTTOAINEIDEN 
YMPÄRISTÖPERUSTEISET 
LAATUVAATIMUKSET

OTTOMOOTTOREILLA 
VARUSTETUISSA AJONEUVOISSA 
KÄYTETTÄVIEN KAUPALLISTEN, 
VÄHINTÄÄN 5% v/v 
BIOKOMPONENTTEJA SISÄLTÄVIEN
POLTTOAINEIDEN 
YMPÄRISTÖPERUSTEISET 
LAATUVAATIMUKSET

Perustelu

Ehdotetuissa muutoksissa edellytetään, että vähän biopolttoainetta sisältävä bensiini sisältää 
vähintään 5 tilavuusprosenttia biokomponentteja ja että jakelija voi valita komponentit.
Yksittäisten biokomponenttien arvot ovat jo taulukossa. Vähimmäisarvoja ei vaadita, sillä 
yhteisvähimmäisarvo on määritelty 5 prosentiksi.

Tarkistus 17
LIITE

Liite V, rivit 19 a–19 e (uusi) (direktiivi 98/70/EY)

Parlamentin tarkistukset

Biokomponentit til.-% 5
–Bio-etanoli (stabilointiaineet voivat olla 
välttämättömiä)

til.-% 10

–Bioalkoholit, joissa on 3 hiiliatomia 
molekyylissä

til.-% 7

–Bioalkoholit, joissa on 4 hiiliatomia tai 
enemmän molekyylissä

til.-% 10

–Bioeetterit, joissa on 5 hiiliatomia tai 
enemmän molekyylissä

til.-% 22

Perustelu

Ehdotetuissa muutoksissa edellytetään, että vähän biopolttoainetta sisältävä bensiini sisältää 
vähintään 5 tilavuusprosenttia biokomponentteja ja että jakelija voi valita komponentit.
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Yksittäisten biokomponenttien enimmäismäärät ovat jo taulukossa. Vähimmäismääriä ei 
vaadita, sillä yhteisvähimmäismäärä on määritelty 5 prosentiksi. Ehdotettujen rajojen 
puitteissa on mahdollista saavuttaa 10 prosentin biopolttoainepitoisuutta vastaava 
(etanoli)pitoisuus.

Tarkistus 18
LIITE

Liite V, 4 alaviite (direktiivi 98/70/EY)

4) Niissä jäsenvaltioissa, joissa on arktiset 
tai ankarat talviolosuhteet, 
enimmäishöyrynpaine saa olla enintään 
70,0 kPa. Etanolia sisältävän polttoaineen 
enimmäishöyrynpaine saa kesällä ylittää 
arvon 60kPa liitteessä VI olevassa 
taulukossa mainitulla määrällä.

4) Niissä jäsenvaltioissa, joissa on arktiset 
tai ankarat talviolosuhteet, 
enimmäishöyrynpaine saa olla enintään 
70,0 kPa.

Perustelu

Komission ehdotus on epätasapainoinen, sillä siinä edistetään vain yhtä 
biopolttoainekomponentin lähdettä (etanoli) muiden lähteiden kustannuksella. Jos etanolia on 
bensiinissä enemmän, monien nykyisten ajoneuvojen kanssa aiheutuu ongelmia, ja se johtaa 
myös pilaavien aineiden päästöjen lisääntymiseen, mikä puolestaan edistää alailmakehän 
otsonin aiheuttamaa pilaantumista ja voi aiheuttaa hengitysvaikeuksista tai sydänsairauksista 
kärsivien ihmisten ennenaikaisen kuoleman. On tärkeää olla joustava ja sallia myös muut 
biokomponenttivaihtoehdot (kuten bio-ETBE, bio-TAEE, uusiutuva biometaani, maakaasu ja 
vety).

Tarkistus 19
LIITE

Liite VI (direktiivi 98/70/EY)

Liite poistetaan.

Perustelu

Komission ehdotus on epätasapainoinen, sillä siinä edistetään vain yhtä 
biopolttoainekomponentin lähdettä (etanoli) muiden lähteiden kustannuksella. Jos etanolia on 
bensiinissä enemmän, monien nykyisten ajoneuvojen kanssa aiheutuu ongelmia, ja se johtaa 
myös pilaavien aineiden päästöjen lisääntymiseen, mikä puolestaan edistää alailmakehän 
otsonin aiheuttamaa pilaantumista ja voi aiheuttaa hengitysvaikeuksista tai sydänsairauksista 
kärsivien ihmisten ennenaikaisen kuoleman. On tärkeää olla joustava ja sallia myös muut 
biokomponenttivaihtoehdot (kuten bio-ETBE, bio-TAEE, uusiutuva biometaani, maakaasu ja 
vety).
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