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direktiivin 98/70/EY muuttamisesta bensiinin, dieselin ja kaasuöljyn eritelmien osalta sekä 
tieliikenteen polttoaineiden käytöstä aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen seurantaan ja 
vähentämiseen tarkoitetun mekanismin käyttöönottamisesta, neuvoston direktiivin 
1999/32/EY muuttamisesta sisävesialusten käyttämien polttoaineiden eritelmien osalta ja 
direktiivin 93/12/ETY kumoamisesta

Ehdotus direktiiviksi (KOM(2007)0018 – C6-0061/2007 – 2007/0019(COD) – muutossäädös)

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Gintaras Didžiokas

Tarkistus 32
JOHDANTO-OSAN 4 KAPPALE

(4) Hiilidioksidia ja ajoneuvoja koskevalla 
yhteisön politiikalla on jo pyritty 
käsittelemään yhtä näkökohtaa liikenteen 
kasvihuonekaasupäästöistä. 
Tieliikennepolttoaineista aiheutuu 
merkittävä osa yhteisön 
kasvihuonekaasupäästöistä. Valvomalla ja 
vähentämällä polttoaineista aiheutuvien 
kasvihuonekaasujen elinkaaripäästöjä 
voidaan yhteisöä auttaa saavuttamaan 
kasvihuonekaasujen vähennykseen liittyvät 
tavoitteensa. Tämä tapahtuisi käytännössä 
siirtymällä vähemmän hiilidioksidipäästöjä 

(4) Hiilidioksidia ja ajoneuvoja koskevalla 
yhteisön politiikalla on jo pyritty 
käsittelemään yhtä näkökohtaa liikenteen 
kasvihuonekaasupäästöistä. 
Tieliikennepolttoaineista aiheutuu 
merkittävä osa yhteisön 
kasvihuonekaasupäästöistä. Valvomalla ja 
vähentämällä fossiilisista polttoaineista 
aiheutuvien kasvihuonekaasujen 
elinkaaripäästöjä voidaan yhteisöä auttaa 
saavuttamaan kasvihuonekaasujen 
vähennykseen liittyvät tavoitteensa. Tämä 
tapahtuisi käytännössä siirtymällä 
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aiheuttaviin liikennepolttoaineisiin. vähemmän hiilidioksidipäästöjä aiheuttaviin 
liikennepolttoaineisiin. Tulevassa 
ehdotuksessaan uusiutuvaa energiaa 
koskevaksi direktiiviksi komission on 
määrä esittää vähimmäisnormit
biopolttoaineiden avulla toteutettaville 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksille.

Or. en

Perustelu

Biopolttoaineiden sisällyttäminen tähän toimenpiteeseen ajaisi Euroopan polttoainemarkkinat 
tuomaan kaikki mahdolliset biopolttoaineet. Seurauksena olisi energiaturvallisuuden, 
elintarviketurvallisuuden, työllisyyden ja sosiaalis-taloudellisen kehityksen merkittävä 
heikkeneminen. Tämä johtaisi Euroopan unionin nousemista maailman johtavaksi kestävän 
biopolttoaineteknologian soveltajaksi seuraavan vuosikymmenen kuluessa koskevan 
tavoitteen karkaamiseen, mikä vahingoittaisi Euroopan kilpailukykyä tulevaisuudessa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Pilar Ayuso + Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 33
JOHDANTO-OSAN 4 KAPPALE

(4) Hiilidioksidia ja ajoneuvoja koskevalla 
yhteisön politiikalla on jo pyritty 
käsittelemään yhtä näkökohtaa liikenteen 
kasvihuonekaasupäästöistä. 
Tieliikennepolttoaineista aiheutuu 
merkittävä osa yhteisön 
kasvihuonekaasupäästöistä. Valvomalla ja 
vähentämällä polttoaineista aiheutuvien 
kasvihuonekaasujen elinkaaripäästöjä 
voidaan yhteisöä auttaa saavuttamaan 
kasvihuonekaasujen vähennykseen liittyvät 
tavoitteensa. Tämä tapahtuisi käytännössä
siirtymällä vähemmän hiilidioksidipäästöjä 
aiheuttaviin liikennepolttoaineisiin.

(4) Hiilidioksidia ja ajoneuvoja koskevalla 
yhteisön politiikalla on jo pyritty 
käsittelemään yhtä näkökohtaa liikenteen 
kasvihuonekaasupäästöistä. 
Tieliikennepolttoaineista aiheutuu 
merkittävä osa yhteisön 
kasvihuonekaasupäästöistä. Valvomalla ja 
vähentämällä fossiilisista polttoaineista 
aiheutuvien kasvihuonekaasujen 
elinkaaripäästöjä voidaan yhteisöä auttaa 
saavuttamaan kasvihuonekaasujen 
vähennykseen liittyvät tavoitteensa. Tämä 
tapahtuisi käytännössä siirtymällä 
vähemmän hiilidioksidipäästöjä aiheuttaviin 
liikennepolttoaineisiin. Tulevassa 
ehdotuksessaan uusiutuvaa energiaa 
koskevaksi direktiiviksi komission on 
määrä esittää vähimmäisnormit 
biopolttoaineiden avulla toteutettaville 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksille.
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Or. en

Perustelu

(Justification Ayuso) 
Existing European biofuel production achieves demonstrable reductions in greenhouse gas 
emissions. Life-cycle analyses suggest that imported biofuel can achieve higher reduction. 
The inclusion of biofuels would drive the European fuel market to import all biofuels. This 
would result in a loss of energy and food security, jobs and socio-economic development in 
Europe. It would stop industry R&D investment necessary for second-generation European 
biofuels that are expected to be able to match both the greenhouse gas emissions reductions 
and production costs of imported biofuel.

(Justification van Nistelrooij)
Greenhouse gas emissions from biofuels will be and need to be addressed in the Renewable 
Energy Directive as this is a directive on fossile-derived fuels. It is therefore necessary that 
the European Commission will give minimum standards in this Directive. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Claude Turmes

Tarkistus 34
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 uusiutuvien polttoaineiden käyttöä 
yhteisössä. Komission 
biopolttoainestrategiaa on kehitetty edelleen 
vuonna 2006 annetussa komission 
tiedonannossa ”EU:n 
biopolttoainestrategia”. Tiedonannossa 
ilmaistiin halukkuus kehittää muuta kuin 
fossiilista polttoaineteknologiaa edelleen, 
mutta siinä tehtiin selväksi, ettei biomassan 
lisääntynyt käyttö polttoaineena saa 
aiheuttaa ympäristövahinkojen 
lisääntymistä, ja korostettiin, että 
kasvihuonekaasusäästöjä on parannettava. 
Tässä direktiivissä vahvistetaan 
kestävyyskriteereiden puitteet sen 
varmistamiseksi, että direktiiviin sisältyvät 
kannustimet kehittää muita kuin fossiilisia 
polttoaineita edelleen eivät aiheuta 
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kielteisiä ympäristövaikutuksia. 
Yksityiskohtaiset kriteerit hyväksytään 
tässä direktiivissä tarkoitetun valvonnan 
käsittävän sääntelymenettelyn mukaisesti ja 
ne perustuvat ympäristölähtöisiin 
vaatimuksiin. Tiedonannossa todetaan 
myös, että biopolttoaineteknologian 
kehittämistä edelleen on rohkaistava.

Or. en

Perustelu

Ympäristöpääosaston on laadittava kestävyyskriteerit ja ne on vahvistettava tämän direktiivin 
yhteydessä. Biomassaan perustuvien polttoaineiden markkinat ovat sääntelyn luomat ja on 
lainsäätäjän vastuulla varmistaa, että ne eivät vahingoita ympäristöä EU:ssa tai muualla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey

Tarkistus 35
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 suotavaa, että 
biopolttoaineiden tuotantoon ryhdytään 
biologista monimuotoisuutta koskevien 
kriteereiden lisäksi soveltamaan myös 
sosiaalisia kriteerejä. Tässä direktiivissä 
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käyttöön otetuissa kestävyyttä koskevissa 
kriteereissä on kyse niiden 
vähimmäismäärästä, jota voidaan 
täydentää direktiivin 2003/30/EY 
tarkistamisen yhteydessä.

Or. en

Perustelu

Kasvihuonekaasuja tehokkaasti vähentävien biopolttoaineiden sekoittamista muihin 
polttoaineisiin olisi edistettävä, mutta sitä ei saa tehdä biologisen monimuotoisuuden 
kustannuksella eikä sillä saa olla merkittäviä epäsuotuisia sosiaalisia vaikutuksia 
tuottajamaissa. On tärkeää, että EU:n kaikkea asiaan liittyvää lainsäädäntöä varten on 
olemassa tietty kestävyyskriteereiden joukko.

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 36
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. Biopolttoaineiden 
avulla olisi voitava vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 50 
prosentilla verrattuna fossiilisiin 
polttoaineisiin, jotta voidaan tasapainottaa 
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energiakasvien viljelystä aiheutuvat haitat, 
joita ovat esimerkiksi kielteiset 
ympäristövaikutukset (lannoitteiden ja 
torjunta-aineiden käyttö), kiristynyt kilpailu 
maasta, vedestä ja elintarvikkeista, sekä 
luonnonmetsiin ja paikallisiin yhteisöihin 
kohdistuvan paineen lisääntyminen.

Or. en

Perustelu

In order to produce biomass, biofuels need inputs like fertile land, water and fertilizer as well 
as pesticides to combat diseases and processing the harvested crops. Research shows that 
several biofuels like ethanol from corn or biodiesel from soybeans have an even worse 
environmental performance than fossil fuels. Biofuels in some cases create social stress as big 
companies move in and occupy land where people used to live for centuries. Intensive crop 
growing for commodities used as a source for biofuels are a threat to natural (rain)forests. 
Therefore, biofuels with a low greenhouse gas reduction do not balance sufficiently the many 
potential negative effects of fuel crop growing.

Tarkistuksen esittäjä(t): Claude Turmes

Tarkistus 37
JOHDANTO-OSAN 6 A KAPPALE (uusi)

(6 a) Komission olisi varmistettava, että 
julkista tukea myönnetään vain sellaisille 
muille kuin fossiilisille polttoaineille, jotka 
täyttävät liitteessä VI b vahvistetut 
kestävyyttä koskevat kriteerit ja joilla 
voidaan vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä 20 prosenttia 
enemmän kuin sovellettaessa 
peruskriteerejä. Vuoteen 2015 mennessä 
olisi julkista tukea saavien muiden kuin 
fossiilisten polttoaineiden avulla päästävä 
80 prosenttia parempiin tuloksiin 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä 
verrattuna voimassaoleviin 
peruskriteereihin.

Or. en



AM\688588FI.doc 7/74 PE396.443v01-00

FI

Perustelu

Julkiset tuet (jos sellaisia sallitaan) olisi rajoitettava vain niihin polttoaineisiin, joiden avulla 
saatavat tulokset ovat parhaat mahdolliset.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 38
JOHDANTO-OSAN 7 KAPPALE

(7) Direktiivissä 98/70/EY kesäajan 
enimmäishöyrynpainetta koskeva poikkeus 
kytketään arktisiin tai ankariin 
sääolosuhteisiin. Koska näiden säännösten 
soveltamisesta on aiheutunut oikeudellista 
epävarmuutta, on poikkeuksen käytön 
edellytyksiä selvennettävä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Euroopan komission selvennysehdotus höllentäisi tämän poikkeuksen nykyistä soveltamista, 
mikä voi johtaa ilmansaasteiden lisääntymiseen ja ilmanlaadun heikkenemiseen. Komission 
ehdottama selvennys ei anna aihetta kyseiseen poikkeuksen soveltamisen lieventämiseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Adriana Poli Bortone ja Alessandro Foglietta

Tarkistus 39
JOHDANTO-OSAN 9 KAPPALE

(9) Tieliikennepolttoaineiden palamisesta 
aiheutuu noin 20 prosenttia EU:n 
kasvihuonekaasupäästöistä. Yksi 
lähestymistapa näiden päästöjen 
vähentämiseksi on vähentää näiden 
polttoaineiden kasvihuonekaasupäästöjä 
koko niiden elinkaaren aikana. Se voidaan 
tehdä useilla tavoilla. Koska yhteisö haluaa 
edelleen vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 
ja koska tieliikenteellä on merkittävä rooli 
näiden päästöjen tuottamisessa, on 
toivottavaa ottaa käyttöön mekanismi, jolla 
vaaditaan polttoaineiden toimittajia 

(9) Tieliikennepolttoaineiden palamisesta 
aiheutuu noin 20 prosenttia EU:n 
kasvihuonekaasupäästöistä. Yksi 
lähestymistapa näiden päästöjen 
vähentämiseksi on vähentää näiden 
polttoaineiden kasvihuonekaasupäästöjä 
koko niiden elinkaaren aikana. Se voidaan 
tehdä useilla tavoilla. Koska yhteisö haluaa 
edelleen vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 
ja koska tieliikenteellä on merkittävä rooli 
näiden päästöjen tuottamisessa, on 
toivottavaa ottaa käyttöön mekanismi, jolla 
vaaditaan polttoaineiden toimittajia 
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raportoimaan toimittamansa polttoaineen 
koko elinkaaren aikana muodostuvat 
kasvihuonekaasupäästöt ja vähentämään 
näitä päästöjä vuosittain kiinteällä määrällä 
vuodesta 2010 eteenpäin. Koska yksi tämän 
direktiivin seurauksia on biopolttoaineiden 
käytön mahdollisuuksien lisääntyminen, 
laaditaan kasvihuonekaasujen raportointi- ja 
vähentämismekanismi koordinoidusti 
direktiivin 2003/30/EY säännösten kanssa.

raportoimaan toimittamansa polttoaineen 
koko elinkaaren aikana muodostuvat 
kasvihuonekaasupäästöt ja vähentämään 
näitä päästöjä vuosittain kiinteällä määrällä 
vuodesta 2013 eteenpäin. Tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi komissio laatii 31 päivään 
joulukuuta 2010 mennessä kertomuksen 
tieliikenteen polttoaineiden elinkaaren 
kattavasta kasvihuonekaasupäästöjen 
arviointia koskevasta asianmukaisesta 
metodologiasta, selkeyttää suhteen EU:n 
päästökauppajärjestelmän kanssa, ja arvioi 
tieliikenteen polttoaineiden elinkaaren 
kattavien kasvihuonekaasupäästöjen 
porrastetun vähentämisen 
toteuttamiskelpoisuuden ja aikataulun sekä 
antaa tarvittaessa parlamentille ja 
neuvostolle tämän direktiivin muuttamista 
koskevia ehdotuksia. Koska yksi tämän 
direktiivin seurauksia on biopolttoaineiden 
käytön mahdollisuuksien lisääntyminen, 
laaditaan kasvihuonekaasujen raportointi- ja 
vähentämismekanismi koordinoidusti 
direktiivin 2003/30/EY säännösten ja 
myöhempien säädösten kanssa.

Or. en

Perustelu

Ensin on kehitettävä yhdenmukainen ja selkeä metodologia näiden päästöjen tarkkaa 
laskemista varten. 10 prosentin päästötavoitteen asettaminen on ennenaikaista, koska tällä on 
suoria vaikutuksia EU:n alueella saatavilla olevien ja edistettävien biopolttoaineiden 
määrään ja kestävyyteen, joita ei ole vielä ratkaistu tulevassa lainsäädännössä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Pilar Ayuso

Tarkistus 40
JOHDANTO-OSAN 9 KAPPALE

(9) Tieliikennepolttoaineiden palamisesta 
aiheutuu noin 20 prosenttia EU:n 
kasvihuonekaasupäästöistä. Yksi 
lähestymistapa näiden päästöjen 

(9) Tieliikennepolttoaineiden palamisesta 
aiheutuu noin 20 prosenttia EU:n 
kasvihuonekaasupäästöistä. Yksi 
lähestymistapa näiden päästöjen 
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vähentämiseksi on vähentää näiden 
polttoaineiden kasvihuonekaasupäästöjä 
koko niiden elinkaaren aikana. Se voidaan 
tehdä useilla tavoilla. Koska yhteisö haluaa 
edelleen vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 
ja koska tieliikenteellä on merkittävä rooli 
näiden päästöjen tuottamisessa, on 
toivottavaa ottaa käyttöön mekanismi, jolla 
vaaditaan polttoaineiden toimittajia 
raportoimaan toimittamansa polttoaineen 
koko elinkaaren aikana muodostuvat 
kasvihuonekaasupäästöt ja vähentämään 
näitä päästöjä vuosittain kiinteällä määrällä 
vuodesta 2010 eteenpäin. Koska yksi tämän 
direktiivin seurauksia on biopolttoaineiden 
käytön mahdollisuuksien lisääntyminen, 
laaditaan kasvihuonekaasujen raportointi- ja 
vähentämismekanismi koordinoidusti 
direktiivin 2003/30/EY säännösten kanssa.

vähentämiseksi on vähentää näiden 
polttoaineiden kasvihuonekaasupäästöjä 
koko niiden elinkaaren aikana. Se voidaan 
tehdä useilla tavoilla. Koska yhteisö haluaa 
edelleen vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 
ja koska tieliikenteellä on merkittävä rooli 
näiden päästöjen tuottamisessa, on 
toivottavaa ottaa käyttöön mekanismi, jolla 
vaaditaan polttoaineiden toimittajia 
raportoimaan toimittamansa fossiilisen 
polttoaineen koko elinkaaren aikana 
muodostuvat kasvihuonekaasupäästöt ja 
vähentämään näitä päästöjä. Tämän 
tavoitteen saavuttamiseksi komissio laatii 
31 päivään joulukuuta 2010 mennessä 
kertomuksen tieliikenteen polttoaineiden 
elinkaaren kattavasta 
kasvihuonekaasupäästöjen arviointia 
koskevasta asianmukaisesta metodologiasta 
ja arvioi tieliikenteen polttoaineiden 
elinkaaren kattavien 
kasvihuonekaasupäästöjen porrastetun 
vähentämisen toteuttamiskelpoisuuden ja 
aikataulun sekä antaa tarvittaessa 
parlamentille ja neuvostolle tämän 
direktiivin muuttamista koskevia 
ehdotuksia. Koska yksi tämän direktiivin 
seurauksia on biopolttoaineiden käytön 
mahdollisuuksien lisääntyminen, laaditaan 
kasvihuonekaasujen raportointi- ja 
vähentämismekanismi koordinoidusti 
direktiivin 2003/30/EY säännösten ja 
myöhempien säädösten kanssa.

Or. en

Perustelu

Vaikka onkin toivottavaa ottaa käyttöön tieliikenteen polttoaineiden elinkaaren kattavien 
kasvihuonekaasupäästöjen ilmoitus- ja seurantamekanismi, ensiksi on tarpeen kehittää yhteen 
sovitettu 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, 
joita ei ole vielä ratkaistu tulevassa lainsäädännössä. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Laperrouze

Tarkistus 41
JOHDANTO-OSAN 9 KAPPALE

(9) Tieliikennepolttoaineiden palamisesta 
aiheutuu noin 20 prosenttia EU:n 
kasvihuonekaasupäästöistä. Yksi 
lähestymistapa näiden päästöjen 
vähentämiseksi on vähentää näiden 
polttoaineiden kasvihuonekaasupäästöjä 
koko niiden elinkaaren aikana. Se voidaan 
tehdä useilla tavoilla. Koska yhteisö haluaa 
edelleen vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 
ja koska tieliikenteellä on merkittävä rooli 
näiden päästöjen tuottamisessa, on 
toivottavaa ottaa käyttöön mekanismi, jolla 
vaaditaan polttoaineiden toimittajia 
raportoimaan toimittamansa polttoaineen 
koko elinkaaren aikana muodostuvat 
kasvihuonekaasupäästöt ja vähentämään 
näitä päästöjä vuosittain kiinteällä määrällä 
vuodesta 2010 eteenpäin. Koska yksi tämän 
direktiivin seurauksia on biopolttoaineiden 
käytön mahdollisuuksien lisääntyminen, 
laaditaan kasvihuonekaasujen raportointi- ja 
vähentämismekanismi koordinoidusti 
direktiivin 2003/30/EY säännösten kanssa.

(9) Tieliikennepolttoaineiden palamisesta 
aiheutuu noin 20 prosenttia EU:n 
kasvihuonekaasupäästöistä. Yksi 
lähestymistapa näiden päästöjen 
vähentämiseksi on vähentää näiden 
polttoaineiden kasvihuonekaasupäästöjä 
koko niiden elinkaaren aikana. Se voidaan 
tehdä useilla tavoilla. Koska yhteisö haluaa 
edelleen vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 
ja koska tieliikenteellä on merkittävä rooli 
näiden päästöjen tuottamisessa, on 
toivottavaa ottaa käyttöön mekanismi, jolla 
vaaditaan polttoaineiden toimittajia 
raportoimaan toimittamansa polttoaineen 
koko elinkaaren aikana muodostuvat 
kasvihuonekaasupäästöt ja vähentämään 
näitä päästöjä. Tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi komissio laatii 31 päivään 
joulukuuta 2010 mennessä kertomuksen 
tieliikenteen polttoaineiden elinkaaren 
kattavasta kasvihuonekaasupäästöjen 
arviointia koskevasta asianmukaisesta 
metodologiasta, selkeyttää suhteen EU:n 
päästökauppajärjestelmän kanssa, ja arvioi 
tieliikenteen polttoaineiden elinkaaren 
kattavien kasvihuonekaasupäästöjen 
porrastetun vähentämisen 
toteuttamiskelpoisuuden ja aikataulun sekä 
antaa tarvittaessa parlamentille ja 
neuvostolle tämän direktiivin muuttamista 
koskevia ehdotuksia. Koska yksi tämän 
direktiivin seurauksia on biopolttoaineiden 
käytön mahdollisuuksien lisääntyminen, 
laaditaan kasvihuonekaasujen raportointi- ja 
vähentämismekanismi koordinoidusti 
direktiivin 2003/30/EY säännösten ja 
myöhempien säädösten kanssa.

Or. en
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Perustelu

Vaikka onkin toivottavaa ottaa käyttöön tieliikenteen polttoaineiden elinkaaren kattavien 
kasvihuonekaasupäästöjen ilmoitus- ja seurantamekanismi, ensiksi on tarpeen kehittää yhteen 
sovitettu 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, 
joita ei ole vielä ratkaistu tulevassa lainsäädännössä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Martin Callanan

Tarkistus 42
JOHDANTO-OSAN 9 KAPPALE

(9) Tieliikennepolttoaineiden palamisesta 
aiheutuu noin 20 prosenttia EU:n 
kasvihuonekaasupäästöistä. Yksi 
lähestymistapa näiden päästöjen 
vähentämiseksi on vähentää näiden 
polttoaineiden kasvihuonekaasupäästöjä 
koko niiden elinkaaren aikana. Se voidaan 
tehdä useilla tavoilla. Koska yhteisö haluaa 
edelleen vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 
ja koska tieliikenteellä on merkittävä rooli 
näiden päästöjen tuottamisessa, on 
toivottavaa ottaa käyttöön mekanismi, jolla 
vaaditaan polttoaineiden toimittajia 
raportoimaan toimittamansa polttoaineen 
koko elinkaaren aikana muodostuvat 
kasvihuonekaasupäästöt ja vähentämään 
näitä päästöjä vuosittain kiinteällä määrällä 
vuodesta 2010 eteenpäin. Koska yksi tämän 
direktiivin seurauksia on biopolttoaineiden 
käytön mahdollisuuksien lisääntyminen, 
laaditaan kasvihuonekaasujen raportointi- ja 
vähentämismekanismi koordinoidusti 
direktiivin 2003/30/EY säännösten kanssa.

(9) Tieliikennepolttoaineiden palamisesta 
aiheutuu noin 20 prosenttia EU:n 
kasvihuonekaasupäästöistä. Yksi 
lähestymistapa näiden päästöjen 
vähentämiseksi on vähentää näiden 
polttoaineiden kasvihuonekaasupäästöjä 
koko niiden elinkaaren aikana. Se voidaan 
tehdä useilla tavoilla. Koska yhteisö haluaa 
edelleen vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 
ja koska tieliikenteellä on merkittävä rooli 
näiden päästöjen tuottamisessa, on 
toivottavaa ottaa käyttöön mekanismi, jolla 
vaaditaan polttoaineiden toimittajia 
raportoimaan toimittamansa polttoaineen 
koko elinkaaren aikana muodostuvat 
kasvihuonekaasupäästöt ja vähentämään 
näitä päästöjä. Tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi komissio laatii 31 päivään 
joulukuuta 2010 mennessä kertomuksen 
tieliikenteen polttoaineiden elinkaaren 
kattavasta kasvihuonekaasupäästöjen 
arviointia koskevasta asianmukaisesta 
metodologiasta, selkeyttää suhteen EU:n 
päästökauppajärjestelmän kanssa, ja arvioi 
tieliikenteen polttoaineiden elinkaaren 
kattavien kasvihuonekaasupäästöjen 
porrastetun vähentämisen 
toteuttamiskelpoisuuden ja aikataulun sekä 
antaa tarvittaessa parlamentille ja 
neuvostolle tämän direktiivin muuttamista 
koskevia ehdotuksia. Koska yksi tämän 
direktiivin seurauksia on biopolttoaineiden 
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käytön mahdollisuuksien lisääntyminen, 
laaditaan kasvihuonekaasujen raportointi- ja 
vähentämismekanismi koordinoidusti 
direktiivin 2003/30/EY säännösten kanssa.

Or. en

Perustelu

Vaikka onkin toivottavaa ottaa käyttöön tieliikenteen polttoaineiden elinkaaren kattavien 
kasvihuonekaasupäästöjen ilmoitus- ja seurantamekanismi, ensiksi on tarpeen kehittää yhteen 
sovitettu 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, 
joita ei ole vielä ratkaistu tulevassa lainsäädännössä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 43
JOHDANTO-OSAN 9 KAPPALE

(9) Tieliikennepolttoaineiden palamisesta 
aiheutuu noin 20 prosenttia EU:n 
kasvihuonekaasupäästöistä. Yksi 
lähestymistapa näiden päästöjen 
vähentämiseksi on vähentää näiden 
polttoaineiden kasvihuonekaasupäästöjä 
koko niiden elinkaaren aikana. Se voidaan 
tehdä useilla tavoilla. Koska yhteisö haluaa 
edelleen vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 
ja koska tieliikenteellä on merkittävä rooli 
näiden päästöjen tuottamisessa, on 
toivottavaa ottaa käyttöön mekanismi, jolla 
vaaditaan polttoaineiden toimittajia 
raportoimaan toimittamansa polttoaineen 
koko elinkaaren aikana muodostuvat 
kasvihuonekaasupäästöt ja vähentämään 
näitä päästöjä vuosittain kiinteällä määrällä 
vuodesta 2010 eteenpäin. Koska yksi tämän 
direktiivin seurauksia on biopolttoaineiden 
käytön mahdollisuuksien lisääntyminen, 
laaditaan kasvihuonekaasujen raportointi- ja 
vähentämismekanismi koordinoidusti 
direktiivin 2003/30/EY säännösten kanssa.

(9) Tieliikennepolttoaineiden palamisesta 
aiheutuu noin 20 prosenttia EU:n 
kasvihuonekaasupäästöistä. Yksi 
lähestymistapa näiden päästöjen 
vähentämiseksi on vähentää näiden 
polttoaineiden kasvihuonekaasupäästöjä 
koko niiden elinkaaren aikana. Se voidaan 
tehdä useilla tavoilla. Koska yhteisö haluaa 
edelleen vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 
ja koska tieliikenteellä on merkittävä rooli 
näiden päästöjen tuottamisessa, on 
toivottavaa ottaa käyttöön mekanismi, jolla 
vaaditaan polttoaineiden toimittajia 
raportoimaan toimittamansa polttoaineen 
koko elinkaaren aikana muodostuvat 
kasvihuonekaasupäästöt ja vähentämään 
näitä päästöjä. Tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi olisi suositeltavaa, että 
komissio laatii 31 päivään joulukuuta 2010 
mennessä kertomuksen tieliikenteen 
polttoaineiden elinkaaren kattavasta 
kasvihuonekaasupäästöjen arviointia 
koskevasta asianmukaisesta 
metodologiasta, selkeyttää suhteen EU:n 
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päästökauppajärjestelmän kanssa, ja arvioi
tieliikenteen polttoaineiden elinkaaren 
kattavien kasvihuonekaasupäästöjen 
porrastetun vähentämisen 
toteuttamiskelpoisuuden ja aikataulun sekä 
antaa tarvittaessa parlamentille ja 
neuvostolle tämän direktiivin muuttamista 
koskevia ehdotuksia. Koska yksi tämän 
direktiivin seurauksia on kestävien 
biopolttoaineiden käytön mahdollisuuksien 
lisääntyminen, laaditaan kasvihuonekaasujen 
raportointi- ja vähentämismekanismi 
koordinoidusti direktiivin 2003/30/EY 
säännösten ja myöhempien säädösten 
kanssa.

Or. en

Perustelu

Vaikka onkin toivottavaa ottaa käyttöön tieliikenteen polttoaineiden elinkaaren kattavien 
kasvihuonekaasupäästöjen ilmoitus- ja seurantamekanismi, ensiksi on tarpeen kehittää yhteen 
sovitettu 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, 
joita ei ole vielä ratkaistu tulevassa lainsäädännössä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 44
JOHDANTO-OSAN 9 KAPPALE

(9) Tieliikennepolttoaineiden palamisesta 
aiheutuu noin 20 prosenttia EU:n 
kasvihuonekaasupäästöistä. Yksi 
lähestymistapa näiden päästöjen 
vähentämiseksi on vähentää näiden 
polttoaineiden kasvihuonekaasupäästöjä 
koko niiden elinkaaren aikana. Se voidaan 
tehdä useilla tavoilla. Koska yhteisö haluaa 
edelleen vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 
ja koska tieliikenteellä on merkittävä rooli 
näiden päästöjen tuottamisessa, on 
toivottavaa ottaa käyttöön mekanismi, jolla 
vaaditaan polttoaineiden toimittajia 

(9) Tieliikennepolttoaineiden palamisesta 
aiheutuu noin 20 prosenttia EU:n 
kasvihuonekaasupäästöistä. Yksi 
lähestymistapa näiden päästöjen 
vähentämiseksi on vähentää näiden 
polttoaineiden kasvihuonekaasupäästöjä 
koko niiden elinkaaren aikana. Se voidaan 
tehdä useilla tavoilla. Koska yhteisö haluaa 
edelleen vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 
ja koska tieliikenteellä on merkittävä rooli 
näiden päästöjen tuottamisessa, on 
toivottavaa ottaa käyttöön mekanismi, jolla 
vaaditaan polttoaineiden toimittajia 
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raportoimaan toimittamansa polttoaineen 
koko elinkaaren aikana muodostuvat 
kasvihuonekaasupäästöt ja vähentämään 
näitä päästöjä vuosittain kiinteällä määrällä 
vuodesta 2010 eteenpäin. Koska yksi tämän 
direktiivin seurauksia on biopolttoaineiden 
käytön mahdollisuuksien lisääntyminen, 
laaditaan kasvihuonekaasujen raportointi- ja 
vähentämismekanismi koordinoidusti 
direktiivin 2003/30/EY säännösten kanssa.

raportoimaan toimittamansa fossiilisen 
polttoaineen koko elinkaaren aikana 
muodostuvat kasvihuonekaasupäästöt ja 
vähentämään näitä päästöjä vuosittain 
kiinteällä määrällä vuodesta 2010 eteenpäin. 
Koska yksi tämän direktiivin seurauksia on 
biopolttoaineiden käytön mahdollisuuksien 
lisääntyminen, laaditaan kasvihuonekaasujen 
raportointia ja vähimmäisvähentämistä 
koskeva mekanismi koordinoidusti tulevan 
uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin 
säännösten kanssa. 

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 45
JOHDANTO-OSAN 11 KAPPALE

(11) Komission asettaman tavoitteen 
mukaan vuoteen 2020 mennessä on 
biopolttoaineille saavutettava vähintään 10 
prosentin taso liikenteen polttoaineista. 
Koska auto- ja polttoaineteknologia kehittyy 
jatkuvasti ja koska edelleen halutaan 
varmistaa optimoitu ympäristön ja terveyden 
suojelu, on polttoaineiden eritelmiä 
määräajoin tarkasteltava uudelleen. 
Uudelleentarkastelua varten olisi tutkittava 
ja analysoitava lisäaineiden ja 
biopolttoainekomponenttien vaikutusta 
saastepäästöihin. Siksi olisi säännöllisesti 
raportoitava mahdollisuuksista helpottaa 
hiilen poistamista liikennepolttoaineista.

(11) Komission asettaman tavoitteen 
mukaan vuoteen 2020 mennessä on 
biopolttoaineille saavutettava vähintään 10 
prosentin taso liikenteen polttoaineista. 
Koska direktiiviin 98/70/EY kuitenkin 
sisällytetään ajoneuvojen 
kasvihuonekaasupäästöjen 10 prosentin 
vähentämistavoite vuoteen 2020 mennessä, 
on biopolttoaineiden 10 prosentin 
vähimmäistason saavuttamista koskeva 
tavoite hyödytön ja se pitäisi poistaa. Koska 
auto- ja polttoaineteknologia kehittyy 
jatkuvasti ja koska edelleen halutaan 
varmistaa optimoitu ympäristön ja terveyden 
suojelu, on polttoaineiden eritelmiä 
määräajoin tarkasteltava uudelleen. 
Uudelleentarkastelua varten olisi tutkittava 
ja analysoitava lisäaineiden ja kestävien 
biopolttoainekomponenttien vaikutusta 
saastepäästöihin. Siksi olisi säännöllisesti 
raportoitava mahdollisuuksista helpottaa 
hiilen poistamista liikennepolttoaineista.

Or. en
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Perustelu

Komissio on ehdottanut tavoitteeksi polttoaineiden kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 
10 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. Tässä tapauksessa ei 10 prosentin 
biopolttoaineosuutta vuoteen 2020 mennessä koskevan tavoitteen asettaminen anna mitään 
lisäarvoa. Kymmenen prosentin kasvihuonekaasupäästöjen vähennys takaa pelkästään 
kyseisten päästöjen määrän vähenemisen, eikä biopolttoaineiden käytöllä, oli niiden osuus 
sitten 5, 10, 15, tai nolla prosenttia, ole siinä mielessä mitään merkitystä. Biopolttoaineiden 
10 prosentin osuutta koskeva tavoite ei auta torjumaan ilmastonmuutosta ja saattaa, mikäli 
tuotanto-olosuhteet ovat kehnot (metsien hävittäminen, turvemaan käyttö, liiallinen 
vedenkäyttö), jopa vahingoittaa yhteiskuntaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Laperrouze + Pilar Ayuso + Martin Callanan

Tarkistus 46
JOHDANTO-OSAN 11 KAPPALE

(11) Komission asettaman tavoitteen 
mukaan vuoteen 2020 mennessä on 
biopolttoaineille saavutettava vähintään 10 
prosentin taso liikenteen polttoaineista. 
Koska auto- ja polttoaineteknologia kehittyy 
jatkuvasti ja koska edelleen halutaan 
varmistaa optimoitu ympäristön ja terveyden 
suojelu, on polttoaineiden eritelmiä 
määräajoin tarkasteltava uudelleen. 
Uudelleentarkastelua varten olisi tutkittava 
ja analysoitava lisäaineiden ja 
biopolttoainekomponenttien vaikutusta 
saastepäästöihin. Siksi olisi säännöllisesti 
raportoitava mahdollisuuksista helpottaa 
hiilen poistamista liikennepolttoaineista.

(11) Komission asettaman tavoitteen 
mukaan vuoteen 2020 mennessä on 
biopolttoaineille saavutettava vähintään 10 
prosentin taso liikenteen polttoaineista. 
Koska auto- ja polttoaineteknologia kehittyy 
jatkuvasti ja koska edelleen halutaan 
varmistaa optimoitu ympäristön ja terveyden 
suojelu, on polttoaineiden eritelmiä 
määräajoin tarkasteltava uudelleen. 
Uudelleentarkastelua varten olisi tutkittava 
ja analysoitava lisäaineiden ja 
biopolttoainekomponenttien vaikutusta 
saastepäästöihin. Siksi olisi säännöllisesti ja 
kun se on käytännössä mahdollista 
raportoitava mahdollisuuksista helpottaa 
hiilen poistamista liikennepolttoaineista.

Or. en

Perustelu

Vaikka onkin toivottavaa ottaa käyttöön tieliikenteen polttoaineiden elinkaaren kattavien 
kasvihuonekaasupäästöjen ilmoitus- ja seurantamekanismi, ensiksi on tarpeen kehittää yhteen 
sovitettu 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, 
joita ei ole vielä ratkaistu tulevassa lainsäädännössä.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête

Tarkistus 47
JOHDANTO-OSAN 14 KAPPALE

(14) Kun bensiiniin lisätään etanolia, 
polttoaineen höyrynpaine nousee. 
Bensiinisekoitusten höyrynpainetta on 
valvottava ilmaa pilaavien päästöjen 
rajoittamiseksi.

(14) Kun bensiiniin lisätään etanolia, 
polttoaineen höyrynpaine nousee. 
Bensiinisekoitusten höyrynpainetta on 
valvottava ilmaa pilaavien päästöjen 
rajoittamiseksi. Tämän vuoksi on tarpeen 
alentaa bensiinin enimmäishöyrynpainetta. 
Jotta talouden toimijat voivat sopeutua 
tähän uuteen rajoitukseen, olisi bensiinin 
enimmäishöyrynpainetta alennettava 
kahdessa vaiheessa: ensin olisi alennettava 
nykyisin sovellettua bensiinin 
enimmäishöyrynpainetta heti 4 kPa:lla. 
Tämän jälkeen olisi bensiinin 
enimmäishöyrynpainetta alennettava vielä 
4 kPa:lla 1 päivästä tammikuuta 2013 
alkaen.

Or. fr

Perustelu

Jotta VOC-päästöjä voidaan vähentää on keskeisen tärkeää alentaa tavanomaisten 
bensiinilaatujen enimmäishöyrynpaineen arvoja. Tämä alentaminen tapahtuu kahdessa 
vaiheessa, jotta talouden toimijat voivat sopeutua uuteen määräykseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Pilar Ayuso

Tarkistus 48
JOHDANTO-OSAN 14 KAPPALE

(14) Kun bensiiniin lisätään etanolia, 
polttoaineen höyrynpaine nousee. 
Bensiinisekoitusten höyrynpainetta on 
valvottava ilmaa pilaavien päästöjen 
rajoittamiseksi.

(14) Kun bensiiniin lisätään etanolia, 
polttoaineen höyrynpaine voi nousta tai 
laskea, tai lisäämisellä ei mahdollisesti ole 
lainkaan vaikutusta, riippuen etanolin 
suhteesta seoksessa ja ympäristön 
lämpötilasta. Bensiinisekoitusten 
höyrynpainetta on valvottava ilmaa pilaavien 
päästöjen rajoittamiseksi.

Or. en
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Perustelu

Direktiivin mukaisesti höyrynpaine mitataan 38 asteessa, missä lämpötilassa tässä 
direktiivissä tarkoitetut pienet määrät etanolia bensiinissä nostavat höyrynpainetta.  On 
kuitenkin osoitettu, että pienet määrät etanolia bensiinissä eivät vaikuta höyrynpaineeseen, 
kun lämpötila on enintään 20 astetta tai sitäkin enemmän. Kun etanolin osuus bensiinistä on 
suuri, on tuloksena olevan polttoaineen höyrynpaine pienempi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Claude Turmes ja Umberto Guidoni

Tarkistus 49
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.

Or. en

Perustelu

Ilman pilaantumista koskevasta teemakohtaisesta strategiasta 26. syyskuuta 2006 
antamassaan päätöslauselmassa Euroopan parlamentti kehotti komissiota vähentämään 
otsonia muodostavia VOC-päästöjä (haihtuvat orgaaniset yhdisteet) 55 prosentilla vuosien 
2010 ja 2020 välisenä aikana. Mikäli etanolipoikkeusta sovellettaisiin, VOC-päästöt 
lisääntyisivät, mikä olisi sekä vastoin Euroopan parlamentin kantaa että 
epätarkoituksenmukaista. Biopolttoaineiden ja tavanomaisten polttoaineiden sekoittamiseksi 
on olemassa muita keinoja, jotka eivät aiheuta höyrynpaineen nousua. Etanolia koskeva 
poikkeus ei siksi ole perusteltu ja olisi poistettava. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Claude Turmes ja Umberto Guidoni

Tarkistus 50
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.

(16) Jotta rohkaistaisiin vähän 
hiilidioksidipäästöjä aiheuttavia polttoaineita 
ja samalla saavutettaisiin ilman 
pilaantumista koskevat tavoitteet, bensiinin 
jalostajien olisi tuotettava saataville alhaisen 
höyrynpaineen omaavaa bensiiniä riittävissä 
määrin.

Or. en

Perustelu

Ilman pilaantumista koskevasta teemakohtaisesta strategiasta 26. syyskuuta 2006 
antamassaan päätöslauselmassa Euroopan parlamentti kehotti komissiota vähentämään 
otsonia muodostavia VOC-päästöjä (haihtuvat orgaaniset yhdisteet) 55 prosentilla vuosien 
2010 ja 2020 välisenä aikana. Mikäli etanolipoikkeusta sovellettaisiin, VOC-päästöt 
lisääntyisivät, mikä olisi sekä vastoin Euroopan parlamentin kantaa että 
epätarkoituksenmukaista. Biopolttoaineiden ja tavanomaisten polttoaineiden sekoittamiseksi 
on olemassa muita keinoja, jotka eivät aiheuta höyrynpaineen nousua. Etanolia koskeva 
poikkeus ei siksi ole perusteltu ja olisi poistettava. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey + Françoise Grossetête

Tarkistus 51
JOHDANTO-OSAN 16 KAPPALE

(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.

(16) Jotta rohkaistaisiin vähän 
hiilidioksidipäästöjä aiheuttavia polttoaineita 
ja samalla saavutettaisiin ilman 
pilaantumista koskevat tavoitteet, bensiinin 
jalostajien olisi tuotettava saataville alhaisen 
höyrynpaineen omaavaa bensiiniä riittävissä 
määrin. Koska tilanne ei ole nyt tällainen, 
etanolisekoitusten höyrynpainerajaa 
nostetaan, jotta biopolttoainemarkkinat 
voisivat kehittyä. Poikkeuksen tekeminen ei 
saa johtaa haihtuvien orgaanisten 
yhdisteiden päästöjen lisääntymiseen.
Enimmäishöyrynpaineen tasoja on siksi 
alennettava.
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Or. en

Perustelu

(Dorette Corbeyn esittämä perustelu)
Etanolin sekoittaminen voi lisätä höyrynpainetta. On tärkeää varmistaa, ettei komission 
ehdottama poikkeus johda nykyisen enimmäishöyrynpaineen lisäykseen.

(Françoise Grossetêten esittämä perustelu)
Bensiinin höyrynpaineen enimmäistason alentaminen mahdollistaisi haihtuvien orgaanisten 
yhdisteiden päästöjen vähentämisen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 52
JOHDANTO-OSAN 16 KAPPALE

(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.

(16) Jotta rohkaistaisiin vähän 
hiilidioksidipäästöjä aiheuttavia polttoaineita 
ja samalla saavutettaisiin ilman 
pilaantumista koskevat tavoitteet, bensiinin 
jalostajien olisi tuotettava saataville alhaisen 
höyrynpaineen omaavaa bensiiniä riittävissä 
määrin. Koska tilanne ei ole nyt tällainen, 
etanolisekoitusten höyrynpainerajaa 
nostetaan, jotta kestävien biopolttoaineiden
markkinat voisivat kehittyä.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 53
JOHDANTO-OSAN 19 KAPPALE

(19) Kun kasvihuonekaasupäästöjen 
valvontaa varten vahvistetaan uusi 
mekanismi, olisi komissiolle annettava 
valtuudet säätää, miten tieliikenteen 
polttoaineista ja liikkuvien työkoneiden 
polttoaineista aiheutuvista 
kasvihuonekaasujen elinkaaripäästöistä 
raportoidaan. Koska kyseiset toimenpiteet 

(19) Kun kasvihuonekaasupäästöjen 
valvontaa varten vahvistetaan uusi 
mekanismi, olisi komissiolle annettava 
valtuudet Euroopan parlamentin ja 
neuvoston määrittelemien suuntaviivojen 
pohjalta säätää, miten tieliikenteen 
fossiilisista polttoaineista ja liikkuvien 
työkoneiden fossiilisista polttoaineista 
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samoin kuin direktiivin 98/70/EY 10 
artiklassa säädetyt sallittujen analyyttisten 
menetelmien mukauttamista varten 
tarkoitetut toimenpiteet ovat yleisluonteisia 
ja niillä pyritään täydentämään tätä 
direktiiviä lisäämällä uusia vähemmän 
keskeisiä osia, ne olisi hyväksyttävä 
päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa 
tarkoitetun valvonnan käsittävän 
sääntelymenettelyn mukaisesti.

aiheutuvista kasvihuonekaasujen 
elinkaaripäästöistä raportoidaan. Koska 
kyseiset toimenpiteet samoin kuin direktiivin 
98/70/EY 10 artiklassa säädetyt sallittujen 
analyyttisten menetelmien mukauttamista 
varten tarkoitetut toimenpiteet ovat 
yleisluonteisia ja niillä pyritään 
täydentämään tätä direktiiviä lisäämällä 
uusia vähemmän keskeisiä osia, ne olisi 
hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a 
artiklassa tarkoitetun valvonnan käsittävän 
sääntelymenettelyn mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Demokratian kannalta on tärkeää, että Euroopan parlamentti ja neuvosto päättävät, mihin 
suuntaan valvontamenetelmiä kehitetään, eivätkä jätä asiaa kokonaan 
komitologiamenettelyssä ratkaistavaksi.  Euroopan nykyisellä biopolttoaineiden tuotannolla 
voidaan vähentää kasvihuonekaasupäästöjä, mikä on osoitettava toteen tulevassa uusiutuvaa 
energiaa koskevassa direktiivissä. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Pilar Ayuso

Tarkistus 54
JOHDANTO-OSAN 19 KAPPALE

(19) Kun kasvihuonekaasupäästöjen 
valvontaa varten vahvistetaan uusi 
mekanismi, olisi komissiolle annettava 
valtuudet säätää, miten tieliikenteen 
polttoaineista ja liikkuvien työkoneiden 
polttoaineista aiheutuvista 
kasvihuonekaasujen elinkaaripäästöistä 
raportoidaan. Koska kyseiset toimenpiteet 
samoin kuin direktiivin 98/70/EY 10 
artiklassa säädetyt sallittujen analyyttisten 
menetelmien mukauttamista varten 
tarkoitetut toimenpiteet ovat yleisluonteisia 
ja niillä pyritään täydentämään tätä 
direktiiviä lisäämällä uusia vähemmän 
keskeisiä osia, ne olisi hyväksyttävä 
päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa 
tarkoitetun valvonnan käsittävän 

(19) Kun kasvihuonekaasupäästöjen 
valvontaa varten vahvistetaan uusi 
mekanismi, olisi komissiolle annettava 
valtuudet säätää, miten tieliikenteen 
fossiilisista polttoaineista ja liikkuvien 
työkoneiden fossiilisista polttoaineista 
aiheutuvista kasvihuonekaasujen 
elinkaaripäästöistä raportoidaan. Koska 
kyseiset toimenpiteet samoin kuin direktiivin 
98/70/EY 10 artiklassa säädetyt sallittujen 
analyyttisten menetelmien mukauttamista 
varten tarkoitetut toimenpiteet ovat 
yleisluonteisia ja niillä pyritään 
täydentämään tätä direktiiviä lisäämällä 
uusia vähemmän keskeisiä osia, ne olisi 
hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a 
artiklassa tarkoitetun valvonnan käsittävän 
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sääntelymenettelyn mukaisesti. sääntelymenettelyn mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Euroopan nykyisellä biopolttoainetuotannolla saavutetaan todennettavia 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiä. Elinkaariselvitysten perusteella voidaan olettaa, että 
biopolttoaineiden tuonnin avulla päästään suurempiin vähennyksiin. Biopolttoaineiden 
sisällyttäminen ajaisi Euroopan polttoainemarkkinat tuomaan kaikki mahdolliset 
biopolttoaineet. Seurauksena olisi energiaturvallisuuden, elintarviketurvallisuuden, 
työllisyyden ja sosiaalis-taloudellisen kehityksen heikkeneminen. Se lopettaisi teollisuuden 
T&K-investoinnit, jotka ovat tarpeen toisen sukupolven eurooppalaisten biopolttoaineiden 
kehittämiseksi: kyseisillä polttoaineilla odotetaan päästävän kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämistavoitteisiin ja saavutettavan tuotujen biopolttoaineiden tuotantokustannusten 
taso.

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 55
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) Kestävät biopolttoaineteknologiat
kehittyvät. Kaikkia mahdollisia 
lähestymistapoja biomassan muuntamiseksi 
liikennepolttoaineeksi on tutkittava lisää. 
Direktiivissä säädettyihin raja-arvoihin olisi 
siksi suhtauduttava tasapainoisesti, ja 
erilaisten kestävien biopolttoaineiden 
käyttöä olisi lisättävä, mikäli se on 
asianmukaista. Niitä ovat: metanoli, etanoli, 
korkeammat alkoholit, eetterit ja muut 
hapetetut johdannaiset. Kun pidetään 
mielessä ankara kiistely tiedemiesten 
joukossa tiedemaailmassa ja koko 
yhteiskunnassa ensimmäisen sukupolven 
biopolttoaineiden kyvystä vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä ja niiden 
tuotantoon liittyvistä kielteisistä 
sivuvaikutuksista (etanolin/dieselin 
valmistaminen elintarvikkeeksi 
tarkoitetuista viljelykasveista), olisi ainakin 
50 prosenttia tässä direktiivissä 
vahvistettujen 
kasvihuonekaasupäästötavoitteiden ja 
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mahdollisten (taloudellisten) kannustimien 
piiriin kuuluvista biopolttoaineista oltava 
toisen sukupolven biopolttoaineita 
(lignoselluloosasta saatu polttoaine), jotta 
ensimmäisen sukupolven biopolttoaineiden 
käytöstä voidaan asteittain luopua vuoteen 
2020 mennessä

Or. en

Perustelu

Monilla ensimmäisen sukupolven biopolttoaineilla päästään heikompiin tuloksiin 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen suhteen kuin fossiilisilla polttoaineilla. Lisäksi 
niihin liittyy kielteisiä ympäristöllisiä ja sosiaalisia sivuvaikutuksia. Toisen sukupolven 
biopolttoaineilla päästäneen parempiin tuloksiin, ottaen huomioon, että ne antavat paremman 
sadon, koska kyse on ympärivuotisista kasveista, maata ei muokata ja maataloudelta vaadittu 
panostus on pienempi. Jotta biopolttoaineiden kestävä tulevaisuus on turvattu olisi 
ainoastaan toisen sukupolven biopolttoaineiden tuotantoa kannustettava.

Tarkistuksen esittäjä(t): Pilar Ayuso

Tarkistus 56
1 ARTIKLAN -1 LPJTA (uusi)

2 artiklan 1 kohdan alakohta (direktiivi N:o 98/70/EY)

-1. Muutetaan 2 artiklan 1 kohdan 2 
luetelmakohta seuraavasti:
2. 'dieselpolttoaineilla' CN-koodiin 2710 00 
66 kuuluvia, direktiivissä 70/220/ETY ja 
direktiivissä 88/77/ETY tarkoitetuissa 
itseliikkuvissa ajoneuvoissa käytettäviä 
kaasuöljyjä. Ne voivat sisältää 
tammikuusta 2010 alkaen enintään 10 
prosenttia CEN:n standardin EN 14214 
mukaisia rasvahapon metyyliestereitä ja 
tammikuusta 2015 alkaen enintään 15 
prosenttia.

Or. en

Perustelu

Nykyisin (FAME-tyyppisen) biodieselin lisääminen tavanomaisen dieselin joukkoon (ilman 
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merkintävaatimuksia) on rajoitettu 5 prosenttiin kokonaismäärästä, mikä on merkittävä este 
biodieselin tuotannolle Euroopassa. Lisäksi on direktiivissä 2003/30 asetettu biopolttoaineille
tavoitteeksi saavuttaa 5,75 prosentin osuus energiasisällön perusteella laskettuna vuoteen 
2010 mennessä. Kyseistä tavoitetta (6,5 prosenttia määrästä) ja oikeudellisesti sitovaa 10 
prosentin tavoitetta (12 prosenttia määrästä) ei voida saavuttaa, mikäli 5 prosentin 
enimmäisosuutta ei poisteta, ensin niin, että se nostetaan 10 prosenttiin vuoteen 2010 
mennessä ja sitten vähintään 15 prosenttiin jo vuonna 2015. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Gintaras Didžiokas

Tarkistus 57
1 ARTIKLAN 1 KOHTA

2 artiklan 1 kohdan 5 alakohta (direktiivi N:o 98/70/EY)

1. Lisätään 2 artiklan ensimmäiseen 
kohtaan seuraava 5 alakohta:

Poistetaan.

”5. Arktisilla tai ankarilla talviolosuhteilla 
tarkoitetaan sitä, että talven keskilämpötilat 
lokakuun ja huhtikuun välisenä aikana 
ovat kyseisellä alueella tai kyseisessä 
jäsenvaltiossa alle yhteisön keskiarvon.”

Or. en

Perustelu

Euroopan komission selvennysehdotus höllentäisi tämän poikkeuksen nykyistä soveltamista, 
mikä voi johtaa ilmansaasteiden lisääntymiseen ja ilmanlaadun heikkenemiseen. Komission 
ehdottama selvennys ei anna aihetta kyseiseen poikkeuksen soveltamisen lieventämiseen. 
Ehdotettu selvennys loisi myös perusteettoman esteen biopolttoaineiden käytölle, sillä se 
tarjoaa polttoaineiden toimittajille voimakkaan taloudellisen houkuttimen valita tämän 
poikkeuksen nojalla puhtaasti fossiilisia polttoaineita biopolttoaineita sisältävien laatujen 
sijasta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Martin Callanan

Tarkistus 58
1 ARTIKLAN 1 KOHTA

2 artiklan 1 kohdan 5 alakohta (direktiivi N:o 98/70/EY)

”5. Arktisilla tai ankarilla talviolosuhteilla
tarkoitetaan sitä, että talven keskilämpötilat 
lokakuun ja huhtikuun välisenä aikana ovat 
kyseisellä alueella tai kyseisessä 

"5. Matalien kesälämpötilojen olosuhteilla
tarkoitetaan sitä, että kesän keskilämpötilat 
toukokuun ja syyskuun välisenä aikana ovat 
kyseisellä alueella tai kyseisessä 
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jäsenvaltiossa alle yhteisön keskiarvon.” jäsenvaltiossa alle yhteisön keskiarvon.”

Or. en

Perustelu

The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a 
higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure 
vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires 
during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as 
Scandinavia and the parts of the UK. The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also 
recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the 
lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with 
the rest of Europe. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 59
1 ARTIKLAN 1 KOHTA

2 artiklan 1 kohdan 5 alakohta (direktiivi N:o 98/70/EY)

”5. Arktisilla tai ankarilla talviolosuhteilla 
tarkoitetaan sitä, että talven keskilämpötilat 
lokakuun ja huhtikuun välisenä aikana ovat 
kyseisellä alueella tai kyseisessä 
jäsenvaltiossa alle yhteisön keskiarvon.”

"5. Arktisilla tai ankarilla talviolosuhteilla 
tarkoitetaan sitä, että talven keskilämpötilat 
lokakuun ja huhtikuun välisenä aikana ovat 
kyseisellä alueella tai kyseisessä 
jäsenvaltiossa 2,5 Celsius-astetta alle 
yhteisön keskiarvon.”

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksen teksti on liian laaja-alainen. Jos tätä määritelmää sovellettaisiin 
kuuluisi sen piiriin valtava määrä maita ja alueita. EU:n kaikkien pääkaupunkien 
keskilämpötila talvella on 4.9 Celsius-astetta. Kaikista 27:stä jäsenvaltiosta 17:ssä 
keskilämpötila on alle tuon 4,9 asteen. Tähän joukkoon kuuluu jopa Alankomaat, jossa ei 
todella yleensä ole ankaraa talvea. Siksi on tarpeen tiukentaa määritelmää. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 60
1 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

2 artiklan 1 kohdan 5 a alakohta (uusi) (direktiivi N:o 98/70/EY)
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1 a. Lisätään 2 artiklan ensimmäiseen 
kohtaan seuraava 5 a alakohta:
5 a. "kestävällä biopolttoaineella
a) vain sellaisia biopolttoaineita, joita 
käyttämällä kasvihuonekaasupäästöjä 
voidaan vähentää yli 50 prosenttia 
enemmän kuin käyttämällä fossiilisia 
polttoaineita, ja
b) vain sellaisia biopolttoaineita, joiden 
avulla koko tuotantoketjun aikana 
vähennettyjen kasvihuonekaasupäästöjen 
määrä fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna 
on suurempi kuin ero yhtäällä kyseisen 
biopolttoaineen ja toisaalla vaihtoehtoisen 
luonnonmukaisen "vertailuviljelyn" (niitty, 
metsä) kyvyn varastoida 
kasvihuonekaasuja maanpäällisiin ja -
alaisiin orgaanisiin yhdisteisiin välillä". 

Or. en

Perustelu

For combating climate change society should choose the best and most efficient way of 
reducing greenhouse gas emissions. All options should be taken into consideration. Not only 
biofuels should be compared to each other and ranked on their reduction performance, but 
also against a reference scenario in which the area planned to use for biofuels is grown with 
other crops like grass and trees. In a recent article in “New Scientist” (C.Brahic, 16-8-2007) 
several agricultural sources perform worse than a reference situation. In case that growing 
biofuel crop directly or indirectly leads to deforestation, the original forest should be the 
reference. Comparing biofuels with a reference prevents an inefficient way of using land. (See 
also AM on recital 6 (Blokland)

Tarkistuksen esittäjä(t): Claude Turmes ja Umberto Guidoni

Tarkistus 61
1 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

2 artiklan 1 kohdan 5 a alakohta (uusi) (direktiivi N:o 98/70/EY)

1 a. Lisätään 2 artiklan ensimmäiseen 
kohtaan seuraava 5 a alakohta:
"5 a kasvihuonekaasuarvoilla 
hiilidioksidiekvivalentteina mitattua 
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polttoaineen kasvihuonekaasujen määrää, 
johon on lisätty saanti- ja 
tuotantoprosessista, kuljetuksesta, jakelusta 
ja maankäyttöä koskevista muutoksista 
peräisin olevien hiilidioksidiekvivalenttien 
määrä." 

Or. en

Perustelu

Hiilidioksidin todennetun talteenoton ja varastoinnin mahdollinen tuleva huomioon 
ottaminen, mikäli se sallitaan, voidaan määrittää teknisissä asetuksissa tulevan asiaa 
koskevan, yhteispäätösmenettelyä noudattaen annettavan asetuksen mukaisesti. Kun on kyse 
polttoainekäyttöön tarkoitetusta biomassasta, ei pitäisi hyväksyä tuotantovaiheeseen 
mahdollisesti liittyvän hiilinieluihin turvautumisen vähentämistä. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Martin Callanan + Karl-Heinz Florenz

Tarkistus 62
1 ARTIKLAN 2 KOHDAN B ALAKOHTA

3 artiklan 2 kohdan c alakohta (direktiivi N:o 98/70/EY)

b) Lisätään 2 kohdan c alakohtaan sanat 
”tai liitteessä V”.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

(Justification Callanan)
Maintaining the CEN standardised EN228 gasoline holds significant advantages, for EU 
consumers, businesses, and the automotive industry, in terms of avoiding confusion at the 
pump, supply security, minimising costs, and ensuring that vehicles can be supplied with the 
same standard of fuel irrespective of where they are across the EU. The current limits should 
be increased commensurate with vehicle requirements/compatibility rather than allowing a
proliferation of additional specifications. The proposed additional grade of petrol should be 
removed and the necessary changes made to the existing petrol specification. 

(Justification Florenz)
Article 3 (b) 14 relates to the creation of a new fuel grade defined in Annex V. It would be 
better both for the environment and the promotion of biofuels if a single petrol grade was 
defined. The replacement of Annex III by Annex V with suitable labelling is considered to be 
the best way to accomplish this.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Martin Callanan

Tarkistus 63
1 ARTIKLAN 2 KOHDAN B A ALAKOHTA (uusi)

3 artiklan 2 kohdan c a alakohta (uusi) (direktiivi N:o 98/70/EY)

b a) Lisätään 2 kohtaan uusi c a alakohta:
c a) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden alueella markkinoille saatettu 
bensiini täyttää liitteessä III vahvistetut 
eritelmät Euroopan standardointikomitean 
(CEN) kehittämän standardin 
julkistamispäivänä. 

Or. en

Perustelu

Etanolipitoisuuden enimmäistason nostaminen viidestä kymmeneen prosenttiin v/v bensiinin 
eritelmissä edellyttää eritelmien ja EN 228 -standardin muiden parametrien muuttamista, 
joista parametreista tärkein on happipitoisuuden enimmäistaso, joka on nostettava 3,7 
prosenttiin m/m. Tämä voisi mahdollistaa etanolin ja muiden hapetettujen johdannaisten 
enimmäismäärien nostamisen bensiinin eritelmissä. Nämä muutokset voivat vaikuttaa 
moottoreiden tehokkuuteen ja päästöihin, ja moottorit on testattava uudella viitebensiinillä. 
standardi EN 228 on näin ollen arvioitava kokonaan uudelleen ja siksi ei uusia eritelmiä 
pitäisi ottaa käyttöön, ennen kuin EN 228 -standardi on tarkistettu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Martin Callanan

Tarkistus 64
1 ARTIKLAN 2 KOHDAN C ALAKOHTA
3 artiklan 3 kohta (direktiivi N:o 98/70/EY)

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

Poistetaan.

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

Perustelu

CEN-standardoidun EN 228 -bensiinin säilyttämiseen liittyy merkittäviä etuja EU:n 
kuluttajille ja yrityksille sekä autoteollisuudelle, kuten sekaannusten välttäminen 
huoltoasemilla, toimitusvarmuus, kustannusten leikkaaminen ja varmuus siitä, että 
ajoneuvoille voidaan toimittaa saman standardin mukaista polttoainetta riippumatta siitä, 
missä niillä ajetaan EU:ssa. Nykyisiä enimmäismääriä olisi korotettava ajoneuvojen 
asettamien vaatimusten ja yhteensopivuuden huomioon ottamiseksi, sen sijaan, että sallitaan 
lukuisten uusien eritelmien käyttöönotto. Ehdotettu uusi bensiinilaatu olisi poistettava ja 
bensiinin nykyisiin eritelmiin olisi tehtävä asian vaatimat muutokset. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Karl-Heinz Florenz

Tarkistus 65
1 ARTIKLAN 2 KOHDAN C ALAKOHTA

3 artiklan 3 kohdan 2 alakohta (direktiivi N:o 98/70/EY)

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

3 artiklan 3 kohta koskee uuden, liitteessä V määritellyn polttoainelaadun luomista. Sekä 
ympäristön että biopolttoaineiden edistämisen kannalta on suositeltavampaa määritellä yksi 
ainoa bensiinilaatu. Liitteen III korvaamista liitteellä V asianmukaisten merkintöjen kera 
pidetään parhaana keinona tämän toteuttamiseksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Claude Turmes ja Umberto Guidoni

Tarkistus 66
1 ARTIKLAN 2 KOHDAN C ALAKOHTA
3 artiklan 3 kohta (direktiivi N:o 98/70/EY)

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

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

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

Or. en

Perustelu

Käsite "biopolttoaine" johtaa harhaan kuluttajia, jotka kuvittelevat kyseisen polttoainelaadun 
olevan ympäristöystävällisen. Ilmausta ”paljon biopolttoainetta sisältävä bensiini" olisi joka 
tapauksessa käytettävä vain bensiinistä, joka todella sisältää paljon biokomponentteja. 
Bensiiniä, joka sisältää 0-5 tilavuusprosenttia etanolia, olisi siksi kutsuttava "bensiiniksi" ja 
sellaista bensiinilaatua, jonka happipitoisuus voi olla korkeampi ja joka voi sisältää enintään 
10 tilavuusprosenttia etanolia, olisi kutsuttava "paljon hapetettuja johdannaisia sisältäväksi 
bensiiniksi".

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey

Tarkistus 67
1 ARTIKLAN 2 KOHDAN C ALAKOHTA

3 artiklan 3 kohdan 2 alakohta (direktiivi N:o 98/70/EY)

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

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

Or. en

Perustelu

Jotta asia ilmaistaisiin selvästi kuluttajalle, ilmausta ”paljon biopolttoainetta sisältävä 
bensiini" olisi käytettävä vain bensiinistä, joka todella sisältää paljon biopolttoainetta.
Bensiiniä, joka sisältää 0-5 prosenttia biopolttoainetta, olisi siksi kutsuttava "vähän 
biopolttoainetta sisältäväksi bensiiniksi "bensiiniksi" ja bensiiniä, joka sisältää enemmän kuin 
5 tilavuusprosenttia biopolttoainetta, olisi kutsuttava "biopolttoainetta sisältäväksi 
bensiiniksi". 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Claude Turmes ja Umberto Guidoni

Tarkistus 68
1 ARTIKLAN 3 KOHDAN C ALAKOHTA
4 artiklan 5 kohta (direktiivi N:o 98/70/EY)

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden alueella 1 päivän tammikuuta 2008 
jälkeen markkinoille saatettavissa 
liikkuvissa työkoneissa sekä maatalous- ja 
metsätraktoreissa käytettävät kaasuöljyt 
sisältävät rikkiä alle 1000 mg/kg. Joulukuun 
31 päivään 2009 mennessä liikkuvissa 
työkoneissa sekä maatalous- ja 
metsätraktoreissa, sisävesialuksia lukuun 
ottamatta, käytettävä kaasuöljy saa sisältää 
rikkiä enintään 10 mg/kg.

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden alueella 1 päivän tammikuuta 2008 
jälkeen markkinoille saatettavissa 
liikkuvissa työkoneissa sekä maatalous- ja 
metsätraktoreissa käytettävät kaasuöljyt 
sisältävät rikkiä alle 1000 mg/kg. Joulukuun 
31 päivään 2009 mennessä liikkuvissa 
työkoneissa sekä maatalous- ja 
metsätraktoreissa, sisävesialukset mukaan 
lukien, käytettävä kaasuöljy saa sisältää 
rikkiä enintään 10 mg/kg.”

Tämä ei estä asettamasta alusten 
moottoreiden päästöjen vähentämistä 
koskevia lisävaatimuksia.
Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että 
liikkuvissa työkoneissa ja sisävesialuksissa 
käytettävää kaasuöljyä koskevat 
vaatimukset yhdenmukaistetaan 31. 
joulukuuta 2009 mennessä liitteen IV 
mukaisten tieliikenteessä käytettävää 
dieselpolttoainetta koskevien 
laatuvaatimusten kanssa.

Or. en

Perustelu

Komissio ehdottaa, että liikkuvien työkoneiden sekä maa- ja metsätalouskoneiden 
polttoaineen rikkipitoisuutta alennettaisiin. Näiden polttoaineiden olisi täytettävä kaikki 
liitteen IV mukaiset tieliikenteessä käytettäviin ajoneuvoihin sovellettavat vaatimukset.
Sisävesialuksissa käytettävät polttoaineet olisi myös otettava tämän vaatimuksen piiriin, 
sulkematta pois mahdollisuutta pyrkiä vähentämään päästöjä edelleen alusten 
moottoriteknologian kehittämisen kautta. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Pilar Ayuso + Martin Callanan

Tarkistus 69
1 ARTIKLAN 3 KOHDAN C ALAKOHTA
4 artiklan 5 kohta (direktiivi N:o 98/70/EY)
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5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden alueella 1 päivän tammikuuta 2008 
jälkeen markkinoille saatettavissa 
liikkuvissa työkoneissa sekä maatalous- ja 
metsätraktoreissa käytettävät kaasuöljyt 
sisältävät rikkiä alle 1000 mg/kg. Joulukuun 
31 päivään 2009 mennessä liikkuvissa 
työkoneissa sekä maatalous- ja 
metsätraktoreissa, sisävesialuksia lukuun 
ottamatta, käytettävä kaasuöljy saa sisältää 
rikkiä enintään 10 mg/kg.

"5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden alueella 1 päivän tammikuuta 2008 
jälkeen markkinoille saatettavissa 
liikkuvissa työkoneissa sekä maatalous- ja 
metsätraktoreissa käytettävät kaasuöljyt 
sisältävät rikkiä alle 1000 mg/kg. Joulukuun 
31 päivään 2009 mennessä liikkuvissa 
työkoneissa sekä maatalous- ja 
metsätraktoreissa, sisävesialuksia lukuun 
ottamatta, käytettävä kaasuöljy saa sisältää 
rikkiä enintään 50 mg/kg.”

Or. en

Perustelu

Tulevat liikkuvia työkoneita koskevat ajoneuvon päästönormit (31. joulukuuta 2009 voimaan 
tuleva vaihe IIIB) edellyttävät pakokaasun käsittelyjärjestelmien käyttöön ottamista kyseisissä 
laitteissa käytetyissä moottoreissa. Hiukkaspäästöjen ja typenoksidipäästöjen vähentämiseen 
pyrkivät pakokaasun käsittelyjärjestelmät toimivat täysin tehokkaasti, kun käytetään 
polttoainetta, jonka rikkipitoisuus on enintään 50 mg/kg, eikä10 mg/kg.

Jos rikkipitoisuus voi olla 50 mg/kg, on mahdollista kuljettaa liikkuvien työkoneiden 
polttoaine samoilla säiliöautoilla, joilla kuljetetaan lämmitysöljyä. Muuten olisi teknisesti ja 
käytännön syistä kohtuutonta asettaa liikkuvien työkoneiden polttoaineen rikkipitoisuus 
10:een mg/kg.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij + Johannes Blokland

Tarkistus 70
1 ARTIKLAN 3 KOHDAN C ALAKOHTA

4 artiklan 5 kohdan 1 a alakohta (uusi) (direktiivi N:o 98/70/EY)

Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että 
liikkuvissa työkoneissa ja sisävesialuksissa 
käytettävää kaasuöljyä koskevat 
vaatimukset yhdenmukaistetaan 31. 
joulukuuta 2009 mennessä liitteen IV ja IV 
a (uusi) mukaisten tieliikenteessä 
käytettävää dieselpolttoainetta koskevien 
laatuvaatimusten kanssa.

Or. en
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Perustelu

Komissio ehdottaa, että liikkuvien työkoneiden sekä maa- ja metsätalouskoneiden 
polttoaineen rikkipitoisuutta alennettaisiin. Komissio ei kuitenkaan esitä mitään muita 
epäpuhtauksia, kuten polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä, koskevia ehdotuksia. On tärkeää, 
että näissä koneissa käytettävät polttoaineet täyttävät kaikki liitteen IV ja liitteen IV a 
mukaiset tieliikenteessä käytettäviin ajoneuvoihin sovellettavat vaatimukset. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Claude Turmes ja Umberto Guidoni + Martin Callanan

Tarkistus 71
1 ARTIKLAN 3 KOHDAN D ALAKOHTA
4 artiklan 6 kohta (direktiivi N:o 98/70/EY)

d) Lisätään seuraava 6 kohta: Poistetaan.
”6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
31 päivään joulukuuta 2009 mennessä 
sisävesialuksissa käytettävien kaasuöljyjen 
enimmäisrikkipitoisuus on 300 mg/kg. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämä 
pienennetään 31 päivään joulukuuta 2011 
mennessä pitoisuuteen 10 mg/kg.”

Or. en

Perustelu

(Justification Claude Turmes and Umberto Guidoni)
Consistent with Tarkistuksen esittäjä(t): same authors to previous paragraph aligning fuels 
intended for inland waterway vessels to the specifications for fuels for non-road machinery 
and road vehicles, therefore introducing the 10 mg/kg requirement earlier.

(Justification Martin Callanan)
It is premature and unjustified to lower sulphur content of fuels used by inland waterway 
vessels. To fully benefit, it is necessary to have vessels equipped with Exhaust Gas Treatment 
(EGT) technologies. In the absence of such a requirement, a lowering of sulphur content will 
lead to a net increase of CO2 emissions at refinery level in comparison to the relative 
insignificant contribution of SO2 emissions from inland shipping. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 72
1 ARTIKLAN 3 KOHDAN D ALAKOHTA
4 artiklan 6 kohta (direktiivi N:o 98/70/EY)
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”6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 31 
päivään joulukuuta 2009 mennessä 
sisävesialuksissa käytettävien kaasuöljyjen
enimmäisrikkipitoisuus on 300 mg/kg.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämä 
pienennetään 31 päivään joulukuuta 2011 
mennessä pitoisuuteen 10 mg/kg.”

"6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 31 
päivään joulukuuta 2009 mennessä 
sisävesialuksissa käytettävät kaasuöljyt 
täyttävät liitteessä VI vahvistetut 
standardivaatimukset ja niiden 
enimmäisrikkipitoisuus on 10 mg/kg."

Or. en

Perustelu

Komission ehdotus, jolla matalarikkinen polttoaine tuodaan sisävesiliikenteen markkinoille 
kahdessa vaiheessa, 1000 - 300 ppm vuoden 2009 loppuun mennessä ja 10 ppm:ään 
myöhemmin, on merkityksetön useasta teknisestä, taloudellisesta ja ympäristöä koskevasta 
syystä johtuen. Teknisesti ei ole tarpeen määrätä siirtymävaihetta kaasuöljyille, joiden 
rikkipitoisuus on 300 ppm, koska nykyisistä moottoreista 98 prosenttia kykenee käyttämään 
ongelmitta polttoainetta, jonka rikkipitoisuus on 10 ppm (EN 590). Siksi EU:n olisi
alennettava kaasuöljyjen rikkipitoisuus kerralla 10 ppm:ään (laatustandardi EN 590).

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland + Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 73
1 ARTIKLAN 3 KOHDAN D ALAKOHTA
4 artiklan 6 kohta (direktiivi N:o 98/70/EY)

”6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 31 
päivään joulukuuta 2009 mennessä 
sisävesialuksissa käytettävien kaasuöljyjen 
enimmäisrikkipitoisuus on 300 mg/kg. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämä 
pienennetään 31 päivään joulukuuta 2011 
mennessä pitoisuuteen 10 mg/kg.”

6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 31 
päivään joulukuuta 2009 mennessä 
sisävesialuksissa käytettävien kaasuöljyjen 
enimmäisrikkipitoisuus on 10 mg/kg. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
liikkuvissa työkoneissa ja sisävesialuksissa 
käytettävää kaasuöljyä koskevat 
vaatimukset yhdenmukaistetaan 31. 
joulukuuta 2009 mennessä liitteen IV ja 
liitteen IV a mukaisten tieliikenteessä 
käytettävää dieselpolttoainetta koskevien
laatuvaatimusten kanssa.

Or. en
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Perustelu

Modern, clean ships' engines with advanced filtering techniques to combat air pollution are 
only compatible with fuels with a very low sulphur content. The Commission proposes 
reducing the sulphur content of fuels used in inland shipping in two stages. However, it would 
be better to accelerate the introduction of low-sulphur fuel and combine the two stages. The 
extra CO2 emissions which would result from this at the refinery would be amply 
compensated by the more efficient engines, which emit less CO2. In addition, it is important 
that the fuels used in inland shipping should meet all the requirements which apply to road 
vehicles, as laid down in Annex IV and Annex IV bis.

Tarkistuksen esittäjä(t): Karl-Heinz Florenz

Tarkistus 74
1 ARTIKLAN 4 KOHDAN B ALAKOHTA
6 artiklan 1 a kohta (direktiivi N:o 98/70/EY)

”1a. Jäsenvaltio voi poiketa liitteen III 
määräyksistä varmistaakseen, että koko sen 
alueella tai tietyillä alueilla, joilla esiintyy 
erityisen kylmiä talvilämpötilojen 
keskiarvoja, sallitaan höyrynpaine, joka on 
korkeampi kuin kesäkaudelle liitteen III 
alaviitteessä 5 ja liitteen V alaviitteessä 4
määrätty enimmäisarvo.”

"la. Jäsenvaltio voi poiketa liitteen III 
määräyksistä varmistaakseen, että koko sen 
alueella tai tietyillä alueilla, joilla esiintyy 
erityisen kylmiä talvilämpötilojen 
keskiarvoja, sallitaan höyrynpaine, joka on 
korkeampi kuin kesäkaudelle liitteen III 
alaviitteessä 5 määrätty enimmäisarvo.”

Or. en

Perustelu

6 artikla koskee uuden, liitteessä V määritellyn polttoainelaadun luomista. Sekä ympäristön 
että biopolttoaineiden edistämisen kannalta on suositeltavampaa määritellä yksi ainoa 
bensiinilaatu. Liitteen III korvaamista liitteellä V asianmukaisten merkintöjen kera pidetään 
parhaana keinona tämän toteuttamiseksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Martin Callanan

Tarkistus 75
1 ARTIKLAN 4 KOHDAN B ALAKOHTA
6 artiklan 1 a kohta (direktiivi N:o 98/70/EY)

”1a. Jäsenvaltio voi poiketa liitteen III 
määräyksistä varmistaakseen, että koko sen 
alueella tai tietyillä alueilla, joilla esiintyy 

"1a. Jäsenvaltio voi poiketa liitteen III 
määräyksistä varmistaakseen, että koko sen 
alueella tai tietyillä alueilla, joilla esiintyy 
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erityisen kylmiä talvilämpötilojen 
keskiarvoja, sallitaan höyrynpaine, joka on 
korkeampi kuin kesäkaudelle liitteen III 
alaviitteessä 5 ja liitteen V alaviitteessä 4 
määrätty enimmäisarvo.”

matalia ympäristön kesälämpötiloja, 
sallitaan höyrynpaine, joka on korkeampi 
kuin kesäkaudelle liitteen III alaviitteessä 5 
ja liitteen V alaviitteessä 4 määrätty 
enimmäisarvo.”

Or. en

Perustelu

The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a 
higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure 
vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires 
during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as 
Scandinavia and the parts of the UK. The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also 
recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the 
lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with 
the rest of Europe.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Laperrouze + Martin Callanan + Johannes Blokland

Tarkistus 76
1 ARTIKLAN 5 KOHTA

7 a artikla (direktiivi N:o 98/70/EY)

"7 a artikla Poistetaan.
Kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset

1. Jäsenvaltioiden on 1 päivästä 
tammikuuta 2009 alkaen vaadittava, että 
markkinoille saatettavien 
tieliikennepolttoaineiden ja liikkuvien 
työkoneiden polttoaineiden toimittajat 
seuraavat kyseisistä polttoaineista 
muodostuvia kasvihuonekaasujen 
elinkaaripäästöjä ja raportoivat niistä. 
2. Jäsenvaltioiden on 1 päivästä 
tammikuuta 2011 alkaen vaadittava, että 
markkinoille saatettavien 
tieliikennepolttoaineiden ja liikkuvien 
työkoneiden polttoaineiden toimittajat 
vähentävät kyseisistä polttoaineista 
muodostuvia kasvihuonekaasupäästöjä. 
Vuosittain on vähennettävä aina 1 prosentti 
enemmän vuoden 2010 päästöistä 
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jokaisena kalenterivuonna vuoteen 2020 
asti. Vuonna 2020 raportoidut 
kasvihuonekaasujen elinkaaripäästöt 
energiayksikköä kohti eivät saa olla 
suuremmat kuin 90 prosenttia vuonna 2010 
raportoidusta tasosta.
3. Tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitettujen velvoitteiden täyttämiseksi 
kasvihuonekaasujen elinkaaripäästöjen 
seuraamisen, niistä raportoinnin ja niiden 
todentamisen toteuttamiseksi tarvittavien 
toimenpiteiden on perustuttava niiden 
seikkojen täsmälliseen määrittelyyn, jotka 
kyseisten päästöjen laskennassa on otettava 
huomioon. Toimenpiteillä pyritään 
muuttamaan direktiivin muita kuin 
olennaisia osia ja täydentämään sitä, ja 
niistä on säädettävä 11 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Vaikka onkin toivottavaa ottaa käyttöön tieliikenteen polttoaineiden elinkaaren kattavien 
kasvihuonekaasupäästöjen ilmoitus- ja seurantamekanismi, ensiksi on tarpeen kehittää yhteen 
sovitettu 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, 
joita ei ole vielä ratkaistu tulevassa lainsäädännössä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 77
1 ARTIKLAN 5 KOHTA

7 a artiklan 1 kohta (direktiivi N:o 98/70/EY)

1. Jäsenvaltioiden on 1 päivästä tammikuuta 
2009 alkaen vaadittava, että markkinoille 
saatettavien tieliikennepolttoaineiden ja 
liikkuvien työkoneiden polttoaineiden 
toimittajat seuraavat kyseisistä polttoaineista 
muodostuvia kasvihuonekaasujen 
elinkaaripäästöjä ja raportoivat niistä.

1. Jäsenvaltioiden on 1 päivästä tammikuuta 
2015 alkaen vaadittava, että markkinoille 
saatettavien tieliikennepolttoaineiden ja 
liikkuvien työkoneiden polttoaineiden 
toimittajat seuraavat kyseisistä polttoaineista 
muodostuvia kasvihuonekaasujen 
elinkaaripäästöjä ja raportoivat niistä.
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Or. pl

Perustelu

Polttoainemarkkinat kasvavat edelleen, mikä tarkoittaa, että Keski- ja Itä-Euroopan maissa 
ensisijaista on turvata energiavarmuus huolehtimalla polttoainevarastojen turvallisuudesta. 
Siksi on olennaista, että direktiivillä edistetään ympäristönsuojelua, mutta myös, ja ennen 
muuta, riippumattomuutta itäisistä toimittajista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 78
1 ARTIKLAN 5 KOHTA

7 a artiklan 1 kohta (direktiivi N:o 98/70/EY)

1. Jäsenvaltioiden on 1 päivästä tammikuuta 
2009 alkaen vaadittava, että markkinoille 
saatettavien tieliikennepolttoaineiden ja 
liikkuvien työkoneiden polttoaineiden 
toimittajat seuraavat kyseisistä polttoaineista 
muodostuvia kasvihuonekaasujen 
elinkaaripäästöjä ja raportoivat niistä.

1. Jäsenvaltioiden on 1 päivästä tammikuuta 
2009 alkaen vaadittava, että markkinoille 
saatettavien tieliikennepolttoaineiden ja 
liikkuvien työkoneiden polttoaineiden 
toimittajat seuraavat kyseisistä polttoaineista 
muodostuvia kasvihuonekaasujen 
elinkaaripäästöjä ja raportoivat niistä.
Niiden on myös osoitettava, että kestävyyttä 
koskevat kriteerit täyttyvät tuotantoketjun 
kaikissa osissa. Komissio julkistaa kaikki 
polttoaineiden toimittajien ilmoittamat 
tiedot. 

Or. en

Perustelu

Sen ohella, että polttoaineiden toimittajien on raportoitava kasvihuonekaasujen 
elinkaaripäästöistä, niiden on myös osoitettava noudattavansa liitteessä VI B annettuja 
kestävyyttä koskevia yhteisön kriteerejä. Kestävyyskriteereiden noudattaminen on hyvin 
tärkeää, kun otetaan huomioon biopolttoaineiden tuottamiseen liittyvät lukuisat kielteiset 
sivuvaikutukset (metsien häviäminen, sosiaaliset ongelmat ja niin edelleen). Tietojen 
julkistamisella edesautetaan kriteereiden soveltamista ja lujitetaan sidosryhmien 
osallistumista kriteereiden noudattamisen varmistamiseen.
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Tarkistuksen esittäjä(t):  Adriana Poli Bortone ja Alessandro Foglietta

Tarkistus 79
1 ARTIKLAN 5 KOHTA

7 a artiklan 1 kohta (direktiivi N:o 98/70/EY)

1. Jäsenvaltioiden on 1 päivästä 
tammikuuta 2009 alkaen vaadittava, että 
markkinoille saatettavien 
tieliikennepolttoaineiden ja liikkuvien 
työkoneiden polttoaineiden toimittajat 
seuraavat kyseisistä polttoaineista 
muodostuvia kasvihuonekaasujen 
elinkaaripäästöjä ja raportoivat niistä.

1. Yhden vuoden kuluttua 9 a artiklassa 
tarkoitetun komission kertomuksen 
julkistamisesta jäsenvaltioiden on 
vaadittava, että markkinoille saatettavien 
tieliikennepolttoaineiden ja liikkuvien 
työkoneiden polttoaineiden toimittajat 
seuraavat kyseisistä polttoaineista 
muodostuvia kasvihuonekaasujen 
elinkaaripäästöjä ja raportoivat niistä.

Or. en

Perustelu

Jotta tieliikenteen polttoaineiden elinkaaren kattavien kasvihuonekaasupäästöjen ilmoitus- ja 
seurantamekanismin käyttöönotolle on riittävästi aikaa, on ensiksi tarpeen kehittää yhteen 
sovitettu ja konkreettinen metodologia näiden päästöjen tehokasta laskentaa varten.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij + Pilar Ayuso

Tarkistus 80
1 ARTIKLAN 5 KOHTA

7 a artiklan 1 kohta (direktiivi N:o 98/70/EY)

1. Jäsenvaltioiden on 1 päivästä tammikuuta 
2009 alkaen vaadittava, että markkinoille 
saatettavien tieliikennepolttoaineiden ja 
liikkuvien työkoneiden polttoaineiden 
toimittajat seuraavat kyseisistä polttoaineista 
muodostuvia kasvihuonekaasujen 
elinkaaripäästöjä ja raportoivat niistä.

1. Jäsenvaltioiden on 1 päivästä tammikuuta 
2009 alkaen vaadittava, että markkinoille 
saatettavien fossiiliperäisten 
tieliikennepolttoaineiden ja liikkuvien 
työkoneiden polttoaineiden toimittajat 
seuraavat kyseisistä polttoaineista 
muodostuvia kasvihuonekaasujen 
elinkaaripäästöjä ja raportoivat niistä 
energiayksiköittäin. 

Or. en

Perustelu

(Justification Lambert van Nistelrooij)
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Existing European biofuel production achieves reductions in greenhouse gas emissions which 
it will be obliged to demonstrate in the forthcoming renewable energies Directive. Therefore I 
propose to limit this directive solely tofossil derived fuels.

(Justification Pilar Ayuso)
Existing European biofuel production achieves demonstrable reductions in greenhouse gas 
emissions. Life-cycle analyses suggest that imported biofuel can achieve higher reduction. 
The inclusion of biofuels would drive the European fuel market to import all biofuels. This 
would result in a loss of energy and food security, jobs and socio-economic development in 
Europe. It would stop industry R&D investment necessary for second-generation European 
biofuels that are expected to be able to match both the greenhouse gas emissions reductions 
and production costs of imported biofuel.

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 81
1 ARTIKLAN 5 KOHTA

7 a artiklan 2 kohta (direktiivi N:o 98/70/EY)

2. Jäsenvaltioiden on 1 päivästä tammikuuta 
2011 alkaen vaadittava, että markkinoille 
saatettavien tieliikennepolttoaineiden ja 
liikkuvien työkoneiden polttoaineiden 
toimittajat vähentävät kyseisistä 
polttoaineista muodostuvia 
kasvihuonekaasupäästöjä. Vuosittain on 
vähennettävä aina 1 prosentti enemmän 
vuoden 2010 päästöistä jokaisena 
kalenterivuonna vuoteen 2020 asti. Vuonna 
2020 raportoidut kasvihuonekaasujen 
elinkaaripäästöt energiayksikköä kohti eivät 
saa olla suuremmat kuin 90 prosenttia 
vuonna 2 010 raportoidusta tasosta.

2. Jäsenvaltioiden on 1 päivästä tammikuuta 
2018 alkaen vaadittava, että markkinoille 
saatettavien tieliikennepolttoaineiden ja 
liikkuvien työkoneiden polttoaineiden 
toimittajat vähentävät kyseisistä 
polttoaineista muodostuvia 
kasvihuonekaasupäästöjä. Vuosittain on 
vähennettävä aina 0,5 prosenttia enemmän 
vuoden 2018 päästöistä jokaisena 
kalenterivuonna vuoteen 2025 asti. Vuonna 
2025 raportoidut kasvihuonekaasujen 
elinkaaripäästöt energiayksikköä kohti eivät 
saa olla suuremmat kuin 90 prosenttia 
vuonna 2 015 raportoidusta tasosta.

Or. pl

Perustelu

Polttoainemarkkinat kasvavat edelleen, mikä tarkoittaa, että Keski- ja Itä-Euroopan maissa 
ensisijaista on turvata energiavarmuus huolehtimalla polttoainevarastojen turvallisuudesta. 
Siksi on olennaista, että direktiivillä edistetään ympäristönsuojelua, mutta myös, ja ennen 
muuta, riippumattomuutta itäisistä toimittajista.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Adriana Poli Bortone ja Alessandro Foglietta

Tarkistus 82
1 ARTIKLAN 5 KOHTA

7 a artiklan 2 kohta (direktiivi N:o 98/70/EY)

2. Jäsenvaltioiden on 1 päivästä tammikuuta 
2011 alkaen vaadittava, että markkinoille 
saatettavien tieliikennepolttoaineiden ja 
liikkuvien työkoneiden polttoaineiden 
toimittajat vähentävät kyseisistä 
polttoaineista muodostuvia 
kasvihuonekaasupäästöjä. Vuosittain on
vähennettävä aina 1 prosentti enemmän 
vuoden 2010 päästöistä jokaisena 
kalenterivuonna vuoteen 2020 asti. Vuonna 
2020 raportoidut kasvihuonekaasujen 
elinkaaripäästöt energiayksikköä kohti eivät 
saa olla suuremmat kuin 90 prosenttia 
vuonna 2 010 raportoidusta tasosta.

2. Jäsenvaltioiden on 1 päivästä tammikuuta 
2014 alkaen vaadittava, että markkinoille 
saatettavien tieliikennepolttoaineiden ja 
liikkuvien työkoneiden polttoaineiden 
toimittajat vähentävät kyseisistä 
polttoaineista muodostuvia 
kasvihuonekaasupäästöjä. Vuosittain on 
vähennettävä aina 1 prosentti enemmän 
vuoden 2013 päästöistä jokaisena 
kalenterivuonna vuoteen 2023 asti. Vuonna 
2023 raportoidut kasvihuonekaasujen 
elinkaaripäästöt energiayksikköä kohti eivät 
saa olla suuremmat kuin 90 prosenttia 
vuonna 2013 raportoidusta tasosta.

Or. en

Perustelu

Jotta tieliikenteen polttoaineiden elinkaaren kattavien kasvihuonekaasupäästöjen ilmoitus- ja 
seurantamekanismin käyttöönotolle on riittävästi aikaa, on ensiksi tarpeen kehittää yhteen 
sovitettu ja konkreettinen metodologia näiden päästöjen tehokasta laskentaa varten.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij + Pilar Ayuso

Tarkistus 83
1 ARTIKLAN 5 KOHTA

7 a artiklan 2 kohta (direktiivi N:o 98/70/EY)

2. Jäsenvaltioiden on 1 päivästä tammikuuta 
2011 alkaen vaadittava, että markkinoille 
saatettavien tieliikennepolttoaineiden ja 
liikkuvien työkoneiden polttoaineiden 
toimittajat vähentävät kyseisistä 
polttoaineista muodostuvia 
kasvihuonekaasupäästöjä. Vuosittain on 
vähennettävä aina 1 prosentti enemmän 
vuoden 2010 päästöistä jokaisena 
kalenterivuonna vuoteen 2020 asti. Vuonna 
2020 raportoidut kasvihuonekaasujen 

2. Jäsenvaltioiden on 1 päivästä tammikuuta 
2011 alkaen vaadittava, että markkinoille 
saatettavien fossiiliperäisten
tieliikennepolttoaineiden ja liikkuvien 
työkoneiden polttoaineiden toimittajat 
vähentävät kyseisistä polttoaineista 
muodostuvia kasvihuonekaasupäästöjä. 
Vuosittain on vähennettävä aina 2 prosenttia
enemmän vuoden 2010 päästöistä kutakin 
kahta kalenterivuotta kohti vuoteen 2020 
asti. Vuonna 2020 raportoidut 
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elinkaaripäästöt energiayksikköä kohti eivät 
saa olla suuremmat kuin 90 prosenttia 
vuonna 2 010 raportoidusta tasosta.

kasvihuonekaasujen elinkaaripäästöt 
energiayksikköä kohti eivät saa olla 
suuremmat kuin 90 prosenttia vuonna 2 010 
raportoidusta tasosta.

Or. en

Perustelu

(Justification Lambert van Nistelrooij)
Existing European biofuel production achieves reductions in greenhouse gas emissions, 
which it will be obliged to demonstrate in the forthcoming Renewable Energy Directive. 
However, life-cycle analyses suggest that imported biofuel can achieve even higher 
reductions. Consequently, the inclusion of biofuels in this measure would drive the European 
fuel market to import all biofuels. This would result in a significant loss of energy security, 
food security, jobs and socio-economic development in Europe, as well as raising major 
concerns over the environmental and social sustainability of the imported produce.

(Justification Pilar Ayuso)
Existing European biofuel production achieves demonstrable reductions in greenhouse gas 
emissions. Life-cycle analyses suggest that imported biofuel can achieve higher reduction. 
The inclusion of biofuels would drive the European fuel market to import all biofuels. This 
would result in a loss of energy and food security, jobs and socio-economic development in 
Europe. It would stop industry R&D investment necessary for second-generation European 
biofuels that are expected to be able to match both the greenhouse gas emissions reductions 
and production costs of imported biofuel.

Tarkistuksen esittäjä(t): Claude Turmes ja Umberto Guidoni

Tarkistus 84
1 ARTIKLAN 5 KOHTA

7 a artiklan 2 a kohta (uusi) (direktiivi N:o 98/70/EY)

2 a. Polttoaineiden toimittajien on 
huolehdittava siitä, että vähintään puolet 
jalostamoiden 
ulkopuolella/uuttamispaikoissa 
toteutetuista päästövähennyksistä 
saavutetaan dieselpolttoaineiden muiden 
kuin fossiilisten ainesosien avulla.

Or. en
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Perustelu

EU:n polttoainemarkkinoilla on pulaa dieselistä. Polttoainekuljetukset lisääntyvät 
entisestään, mikäli vaatimusten noudattamisessa turvaudutaan liiaksi muita kuin fossiilisia 
ainesosia sisältäviin bensiiniseoksiin. Ei pidä rohkaista etanolin tuonnin merkittävään 
lisäämiseen Etelä-Amerikasta, mikä kasvattaisi bensiinin vientiä EU:sta Pohjois-Amerikkaan 
ja Kaakkois-Aasiaan. Lainsäädännöllä olisi pyrittävä ohjaamaan investointeja dieselin 
korvaamiseen ratkaisuilla, joilla voidaan saavuttaa suurimmat kasvihuonekaasupäästöjen 
vähennykset.

Tarkistuksen esittäjä(t): Claude Turmes ja Umberto Guidoni

Tarkistus 85
1 ARTIKLAN 5 KOHTA

7 b artikla (direktiivi N:o 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.”

Or. en

Perustelu

Tarkistus liittyy saman tekijän tarkistuksiin, jotka koskevat johdanto-osan 15 ja 16 kohtaa. 

Ilman pilaantumista koskevasta teemakohtaisesta strategiasta 26. syyskuuta 2006 
antamassaan päätöslauselmassa Euroopan parlamentti kehotti komissiota vähentämään 
otsonia muodostavia VOC-päästöjä (haihtuvat orgaaniset yhdisteet) 55 prosentilla vuosien 
2010 ja 2020 välisenä aikana. Mikäli etanolipoikkeusta sovellettaisiin, VOC-päästöt 
lisääntyisivät, mikä olisi sekä vastoin Euroopan parlamentin kantaa että 
epätarkoituksenmukaista. Biopolttoaineiden ja tavanomaisten polttoaineiden sekoittamiseksi 
on olemassa muita keinoja, jotka eivät aiheuta höyrynpaineen nousua. Etanolia koskeva 
poikkeus ei siksi ole perusteltu ja olisi poistettava.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Pilar Ayuso

Tarkistus 86
1 ARTIKLAN 5 KOHTA

7 b artikla (direktiivi N:o 98/70/EY)

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.”

Tarkemmista toimenpiteistä, jotka koskevat 
etanolin lisäämistä bensiiniin ja erityisesti 
liitteessä VI määrättyä höyrynpainetta sekä 
mahdollisia vaihtoehtoja sekä muutoksia, 
joita on tehtävä standardissa EN 228 
vahvistettuihin muihin haihtuvuutta 
koskeviin parametreihin, ja joilla pyritään 
muuttamaan direktiivin muita kuin 
olennaisia osia muun muassa täydentämällä 
sitä, on säädettävä 11 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti.”

Or. en

Perustelu

Direktiivissä 2003/30/EY tunnustetaan, että nykyiset polttoaineille asetetut vaatimukset 
muodostavat esteen biopolttoaineille. 

Direktiivissä 2003/17/EY kiinnitetään huomiota samaan ongelmaan ja siinä Euroopan 
komissiota pyydetään harkitsemaan, 'onko tarpeen edistää vaihtoehtoisten polttoaineiden 
käyttöönottoa, biopolttoaineet mukaan lukien, ja onko tarpeen muuttaa polttoaineiden 
laatuvaatimusten muita parametreja sekä tavanomaisten että vaihtoehtoisten polttoaineiden 
osalta, esimerkiksi tässä direktiivissä tarkoitettujen bensiinien haihtuvuuden enimmäisraja-
arvoja, jotta niitä voitaisiin soveltaa bioetanolin seoksiin'. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey

Tarkistus 87
1 ARTIKLAN 5 KOHTA

7 b a artikla (uusi) (direktiivi N:o 98/70/EY)

7 b a artikla
Biopolttoaineiden kestävyyttä koskevat 

kriteerit
1. Vain niiden biopolttoaineiden, jotka 
täyttävät tuotannon kestävyyttä 
elinkaarensa aikana koskevat liitteen VI b 
mukaiset kriteerit, katsotaan edistävän 7 a 
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artiklassa tarkoitetun tavoitteen 
saavuttamista.
2. Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä yhteisön 
ja kolmansien maiden välisiä kahden- ja 
monenvälisiä sopimuksia osoitukseksi siitä, 
että liitteessä VI b eritellyt ehdot täyttyvät. 
3. Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä 
todisteita sellaisten vapaaehtoisten 
kansainvälisten järjestelyjen 
noudattamisesta, joissa vahvistetaan 
normeja maa- ja metsätaloustuotteiden 
kestävälle tuotannolle, osoitukseksi siitä, 
että liitteessä VI b eritellyt ehdot täyttyvät, 
edellyttäen että näiden järjestelyjen on 
vahvistettu täyttävän asianmukaiset 
luotettavuutta, avoimuutta ja puolueetonta 
kolmannen osapuolen kuulemista koskevat 
vaatimukset. Luettelo nämä kriteerit 
täyttävistä järjestelyistä julkaistaan ja sitä 
päivitetään säännöllisin väliajoin. 
Liitteen VI b 1 kohtaan sisältyvät 
kestävyyttä koskevat kriteerit hyväksytään 
11 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun, 
valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn 
mukaisesti. Näissä kriteereissä on kyse 
niiden vähimmäismäärästä, ja niitä 
voidaan täydentää direktiivin 2003/30/EY 
tarkistamisen yhteydessä.

Or. en

Perustelu

Biomassan tuotannosta voi aiheutua vakavia biologista monimuotoisuutta koskevia ja 
sosiaalisia ongelmia. Tarkistetussa polttoaineiden laatua koskevassa direktiivissä 
kannustetaan suhteellisen vähän kasvihuonekaasuja sisältävän biomassan tuotantoon, mutta 
tämän lisäksi on tarpeen kiinnittää huomiota biologista monimuotoisuutta koskeviin ja 
sosiaalisiin kysymyksiin. On tärkeää, että parlamentti laatii suuntaviivat näille kriteereille, 
sen sijaan että se jättäisi asian komitologiamenettelyssä päätettäväksi. Nämä kriteerit 
muodostavat perustan, jota voidaan laajentaa vuonna 2008 toteutettavan biopolttoaineita 
koskevan direktiivin uudelleenarvioinnin yhteydessä. On tärkeää, että EU:n kaikkea asiaan 
liittyvää lainsäädäntöä varten on olemassa tietty kestävyyskriteereiden joukko.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Claude Turmes ja Umberto Guidoni

Tarkistus 88
1 ARTIKLAN 5 KOHTA

7 b a artikla (uusi) (direktiivi N:o 98/70/EY)

7 b a artikla
Polttoaineiden kestävyyttä koskevat 

kriteerit
1. Vain niiden polttoaineiden ja muiden 
kuin fossiilisten polttoaineiden raaka-
aineiden, jotka täyttävät tuotannon 
kestävyyttä koskevat kriteerit ja joiden 
liitteen VI b mukaiset 
kasvihuonekaasuarvot niiden elinkaaren 
aikana voidaan näyttää toteen, katsotaan 
edistävän 7 a artiklassa tarkoitettujen 
vaatimusten noudattamista.
2. Jäsenvaltiot voivat hyväksyä yhteisön ja 
kolmansien maiden välisiä, kolmannen 
osapuolen tarkastamia ja varmentamia 
kahden- ja monenvälisiä sopimuksia 
osoitukseksi siitä, että liitteessä VI b 
eritellyt ehdot täyttyvät.
3. Jäsenvaltiot voivat hyväksyä todisteita 
sellaisten vapaaehtoisten kansainvälisten 
järjestelyjen noudattamisesta, joissa 
vahvistetaan normeja maa- ja 
metsätaloustuotteiden kestävälle 
tuotannolle, osoitukseksi siitä, että liitteessä 
VI b eritellyt asiaan liittyvät ehdot täyttyvät, 
edellyttäen että näiden järjestelyjen on 
vahvistettu täyttävän asianmukaiset 
luotettavuutta, avoimuutta ja puolueetonta 
kolmannen osapuolen kuulemista koskevat 
vaatimukset. Luettelo nämä kriteerit 
täyttävistä järjestelyistä julkaistaan ja sitä 
päivitetään säännöllisin väliajoin.
Liitteeseen VI b sisältyvät kestävyyttä 
koskevat kriteerit hyväksytään 11 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun, valvonnan 
käsittävän sääntelymenettelyn mukaisesti.

Or. en
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Perustelu

Komission ympäristöosasto on valtuutettava tekemään ehdotus pakollisista polttoaineiden 
kestävyyttä koskevista kriteereistä. Liikenteen polttoaineiden tai niiden raaka-aineiden 
tuotannosta voi aiheutua vakavia kielteisiä seurauksia biologisille monimuotoisuudelle ja 
sosiaalisia ongelmia. Tällä ehdotuksella edistetään tehokkuutta kasvihuonekaasupäästöjen 
alalla, mutta lisäksi on tarpeen soveltaa muita ympäristöä koskevia ja sosiaalisia kriteereitä. 
Kestävyyskriteereitä ei voi jättää tulevan lainsäädännön varaan, vaan tässä direktiivissä olisi 
luotava puitteet yksityiskohtaisten kriteereiden vahvistamiseksi 11 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetussa sääntelykomiteassa, jota EP voi valvoa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Andres Tarand ja Anders Wijkman

Tarkistus 89
1 ARTIKLAN 5 KOHTA

7 b a artikla (uusi) (direktiivi N:o 98/70/EY)

7 b a artikla
Biopolttoaineet, jotka saavuttavat tai 
ylittävät liitteessä VI c tarkoitetun 
kestävyysindeksin mukaisesti asetetun 
kynnysarvon, on luovutettava 
automaattisesti vapaaseen liikkeeseen 
yhtenäismarkkinoille tämän direktiivin 
voimaantulopäivästä lukien. Niiden 
biopolttoaineiden, jotka eivät saavuta tai 
ylitä kyseistä kynnysarvoa, asettaminen 
myyntiin yhtenäismarkkinoilla on 
kiellettävä 1 päivästä tammikuuta 2020 
lähtien.

Or. en

Perustelu

Polttoaineiden toimittajien ja maahantuojien on oltava selvillä ehdotetusta 
kestävyysindeksistä ja siihen liittyvistä täytäntöönpanon määräajoista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Pilar Ayuso, John Bowis, Vittorio Prodi ja Adriana Poli Bortone

Tarkistus 90
1 ARTIKLAN 6 KOHTA

8 a artikla (uusi) (direktiivi N:o 98/70/EY)
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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. 

Or. en

Perustelu

Euroopan komissio on pyytänyt YTK:ta arvioimaan metalleja sisältävien lisäaineiden 
vaikutuksia katalyytteihin ja päästöihin ja tätä tutkitaan edelleen. Komission ja YTK:n tulisi 
jatkaa tämän testimenetelmän kehittämistä ja ottaa siinä huomioon nykytietämys metalleja 
sisältävistä lisäaineista. Kun metalleja sisältävät lisäaineet on arvioitu, komissiolla on 
tieteellinen peruste, johon turvautua, kun se selvittää, Euroopan parlamenttia täysipainoisesti 
kuullen yhteispäätösmenettelyn mukaisesti, mitkä metalleja sisältävät lisäaineet voivat 
vaikuttaa saastumisen vähentämiseen tähtäävien teknologioiden tehokkaaseen toimintaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 91
1 ARTIKLAN 7 KOHTA

9 artikla 2 kohdan a alakohta (direktiivi N:o 98/70/EY)

(a) biopolttoaineiden käyttö tämän 
direktiivin soveltamisalalla sekä 
ajoneuvoteknologian käyttö ja 
kehittyminen. Tässä on otettava huomioon 
komission strategisessa 
energiakatsauksessa* asetettu tavoite, 
jonka mukaan biopolttoaineiden osuus 
liikennepolttoaineista pyritään saamaan 10 
prosenttiin vuoteen 2020 mennessä, sekä 
tavoite liikennepolttoaineiden sisältämän 
hiilen vähentämiseksi;

(a) liikennepolttoaineiden sisältämän hiilen 
vähentämistavoite ja biopolttoaineiden 
käyttö kyseisen tavoitteen saavuttamiseksi.
Komissio seuraa biopolttoaineiden 
tuotantoon liittyviä suoria tai epäsuoria 
kielteisiä vaikutuksia ympäristöön, 
luonnonsuojelualueisiin sekä sosiaalisiin 
oloihin ja elintarvikkeiden hintoihin 
kaikissa tuotantomaissa ja, mikäli kielteisiä 
vaikutuksia esiintyy, komissio ryhtyy 
toimiin niiden ehkäisemiseksi.

Or. en
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Perustelu

Monitoring progress of decarbonising transport fuel is important to be able to interfere if 
necessary. For biofuels a ‘Health Check’ is necessary given the many uncertainties around 
this product. Given the many potential negative effects the outcome of the Health Check 
should be used to revise the policy of biofuels fully if necessary. The recent OECD-report also 
raises serious questions on the policy of stimulating biofuels.
One of the most important check points is to assess if purchasing power of fuel buyers will 
push food buyers from the market in developing countries, and to assess if deforestation due 
to biofuels, whether directly or indirectly, has come to a halt after this Directive came into 
force. This assessment should be done in cooperation with FAO/UNEP.

Tarkistuksen esittäjä(t): Adriana Poli Bortone ja Alessandro Foglietta + Anne Laperrouze + 
Martin Callanan

Tarkistus 92
1 ARTIKLAN 7 A KOHTA (uusi)

9 a artikla (uusi) (direktiivi N:o 98/70/EY)

7 a. Lisätään 9 a artikla seuraavasti:
9 a artikla

Tarkistaminen
Auttaakseen EU:ta 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 Euroopan 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;
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(c) arvioida uudelleen täsmällisten 
kasvihuonekaasupäästöjen vaiheittaisten 
vähennystavoitteiden 
toteuttamiskelpoisuutta ja aikataulua;
(d) arvioida kyseisten tavoitteiden 
vaikutuksia elinkeinoelämään, talouteen ja 
yhteiskuntaan.
2. Tämän kertomuksen perusteella 
komissio antaa ehdotuksia Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle tämän 
direktiivin muuttamiseksi direktiivin 
2003/30/EY määräysten ja asiaa koskevien 
myöhempien säädösten mukaisesti.

Or. en

Perustelu

(Justification Adriana Poli Bortone and Alessandro Foglietta)
To ensure coherence, consistency and feasibility of EU climate and energy policies.

(Justification Anne Laperrouze+ Martin Callanan (identical))
Although it is desirable to establish a reporting and monitoring mechanism of life-cycle 
greenhouse gas emissions from road fuels, it is first necessary to develop a harmonised and 
concrete methodology for effectively calculating these emissions. Fixing a 10% greenhouse 
gas emissions target at this stage is premature because this has direct implications on the 
volume and sustainability of biofuels that will be available and promoted in the EU – issues 
yet to be discussed and addressed in upcoming legislation. To ensure coherence, consistency 
and feasibility of EU climate and energy policies, the Commission should propose to review 
the Directive once it has conducted all the necessary pre-conditions listed above. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 93
1 ARTIKLAN 7 A KOHTA (uusi)

9 a artikla (uusi) (direktiivi N:o 98/70/EY)

7 a. Lisätään 9 a artikla seuraavasti:
9 a artikla

Tarkistaminen
Auttaakseen EU:ta saavuttamaan 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 
koskevat tavoitteensa ja ottaakseen 
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käyttöön tieliikenteen polttoaineiden 
elinkaaren kattavan 
kasvihuonekaasupäästöjen ilmoitus- ja 
valvontamekanismin komissio aikoo 31 
päivään joulukuuta 2010 mennessä:
1. laatia Euroopan 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 vaiheittaisten 
vähennystavoitteiden 
toteuttamiskelpoisuutta ja aikataulua;
(d) arvioida kyseisten tavoitteiden 
vaikutuksia elinkeinoelämään, talouteen ja 
yhteiskuntaan.
2. Tämän kertomuksen perusteella 
komissio antaa ehdotuksia Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle tämän 
direktiivin muuttamiseksi direktiivin 
2003/30/EY määräysten ja asiaa koskevien 
myöhempien säädösten mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Although it is desirable to establish a reporting and monitoring mechanism of life-cycle 
greenhouse gas emissions from road fuels, it is first necessary to develop a harmonised and 
concrete methodology for effectively calculating these emissions. Fixing a 10% greenhouse 
gas emissions target at this stage is premature because this has direct implications on the 
volume and sustainability of biofuels that will be available and promoted in the EU – issues 
yet to be discussed and addressed in upcoming legislation. To ensure coherence, consistency 
and feasibility of EU climate and energy policies, the Commission should propose to review 
the Directive once it has conducted all the necessary pre-conditions listed above.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Pilar Ayuso

Tarkistus 94
1 ARTIKLAN 7 A KOHTA (uusi)

9 a artikla (uusi) (direktiivi N:o 98/70/EY)

7 a. Lisätään 9 a artikla seuraavasti:
9 a artikla

Tarkistaminen
Auttaakseen EU:ta 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 Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomuksen mahdollisista 
vähennysmekanismeista. Erityisesti 
komissio aikoo: 
(a) kehittää asianmukaisen metodologian 
tieliikenteen polttoaineiden elinkaaren 
kattavien kasvihuonekaasupäästöjen 
arvioimiseksi;
(b) arvioida uudelleen täsmällisten 
kasvihuonekaasupäästöjen vaiheittaisten 
vähennystavoitteiden 
toteuttamiskelpoisuutta ja aikataulua; 
2. Tämän kertomuksen perusteella 
komissio antaa ehdotuksia Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle tämän 
direktiivin muuttamiseksi direktiivin 
2003/30/EY määräysten ja asiaa koskevien 
myöhempien säädösten mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Vaikka onkin toivottavaa ottaa käyttöön tieliikenteen polttoaineiden elinkaaren kattavien 
kasvihuonekaasupäästöjen ilmoitus- ja seurantamekanismi, ensiksi on tarpeen kehittää yhteen 
sovitettu ja konkreettinen metodologia näiden päästöjen tehokasta laskentaa varten. 10 
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prosentin päästötavoitteen asettaminen on ennenaikaista, koska tällä on suoria vaikutuksia 
EU:n alueella saatavilla olevien ja edistettävien biopolttoaineiden määrään ja kestävyyteen, 
mistä kysymyksistä ei ole vielä ole keskusteltu ja jotka on määrä ratkaista tulevassa 
lainsäädännössä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Martin Callanan

Tarkistus 95
1 ARTIKLAN 12 KOHDAN -1 A ALAKOHTA (uusi)

Liite III, alaviite 4 (direktiivi N:o 98/70/EY)

Muutetaan alaviite 4 korvaamalla teksti 
"arktiset tai ankarat talviolosuhteet" 
tekstillä "matalien kesälämpötilojen 
olosuhteet" 

Or. en

Perustelu

The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a 
higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure 
vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires 
during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as 
Scandinavia and the parts of the UK. The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also 
recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the 
lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with 
the rest of Europe.

Tarkistuksen esittäjä(t): Claude Turmes ja Umberto Guidoni

Tarkistus 96
1 ARTIKLAN 12 KOHTA

Liite III, alaviite 5 (direktiivi N:o 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.”

Or. en
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Perustelu

Ilman pilaantumista koskevasta teemakohtaisesta strategiasta 26. syyskuuta 2006 
antamassaan päätöslauselmassa Euroopan parlamentti kehotti komissiota vähentämään 
otsonia muodostavia VOC-päästöjä (haihtuvat orgaaniset yhdisteet) 55 prosentilla vuosien 
2010 ja 2020 välisenä aikana. Mikäli etanolipoikkeusta sovellettaisiin, VOC-päästöt 
lisääntyisivät, mikä olisi sekä vastoin Euroopan parlamentin kantaa että 
epätarkoituksenmukaista. Biopolttoaineiden ja tavanomaisten polttoaineiden sekoittamiseksi 
on olemassa muita keinoja, jotka eivät aiheuta höyrynpaineen nousua. Etanolia koskeva 
poikkeus ei siksi ole perusteltu ja olisi poistettava. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey

Tarkistus 97
1 ARTIKLAN 12 KOHTA

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

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

Korvataan alaviite 5 seuraavasti: Niissä 
jäsenvaltioissa, joissa on arktiset tai 
ankarat talviolosuhteet, 
enimmäishöyrynpaine saa olla enintään 
66,0 kPa. Etanolia sisältävän polttoaineen 
sallittu enimmäishöyrynpaine saa kesällä 
ylittää arvon 56kPa neljällä kPa:lla (ks. liite 
VI), jos etanolipitoisuutta koskeva 3 
prosentin v/v vähimmäisvaatimus täyttyy."

Or. en

Perustelu

Etanolin sekoittaminen voi lisätä höyrynpainetta. On tärkeää varmistaa, että tämä säädös ei 
johda enimmäishöyrynpaineen lisäykseen.

Ehdotettu poikkeus johtaisi höyrynpaineen nousuun 68 kPa:han ja heikentäisi ilman laatua. 
Enimmäishöyrynpaine on siksi alennettava tasolle 56 kPa. Lisäksi voidaan sallia enintään 4 
kPa:n poikkeus. Näin menetellen enimmäishöyrynpaine ei poikkeustakaan sovellettaessa ylitä 
60 kPa:ta eikä ilmansaasteiden määrä kasva.

Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête

Tarkistus 98
1 ARTIKLAN 12 KOHTA
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Liite III, 5 alaviite (direktiivi N:o 98/70/EY)

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

Muutetaan alaviite 5 lisäämällä seuraava 
teksti: ”Etanolia sisältävän polttoaineen 
enimmäishöyrynpaine saa kesällä ylittää 
arvon 56kPa liitteessä VI olevassa 
taulukossa mainitulla määrällä ja 1 päivästä 
tammikuuta 2013 lähtien arvon 52kPa 
liitteessä VI olevassa taulukossa mainitulla 
määrällä.”

Or. fr

Perustelu

Jotta VOC-päästöjä voidaan vähentää on keskeisen tärkeää alentaa tavanomaisten 
bensiinilaatujen enimmäishöyrynpaineen arvoja. Tämä alentaminen tapahtuu kahdessa 
vaiheessa, jotta talouden toimijat voivat sopeutua uuteen määräykseen.

Ehdotetun poikkeuksen soveltamisen jälkeen höyrynpaine olisi enintään 64 kPa vuoteen 2012 
saakka ja 60 kPa 1. tammikuuta 2013 alkaen, mikä mahdollistaa VOC-yhdisteiden päästöjen 
lisääntymisestä johtuvan ilmanlaadun heikkenemisen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Martin Callanan

Tarkistus 99
1 ARTIKLAN 12 KOHTA

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

Muutetaan alaviite 5 korvaamalla teksti 
"arktiset tai ankarat talviolosuhteet" 
tekstillä "matalien kesälämpötilojen 
olosuhteet" 

Or. en

Perustelu

The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a 
higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure 
vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires 
during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as 
Scandinavia and the parts of the UK. The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also 
recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the 
lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with 
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the rest of Europe.

Tarkistuksen esittäjä(t): Martin Callanan

Tarkistus 100
1 ARTIKLAN 12 KOHDAN 1 A ALAKOHTA (uusi)
Liite III, alaviite 7 a (uusi) (direktiivi N:o 98/70/EY)

Lisätään seuraava 7 a alaviite:
(7 a) Tämä rajoitus tulee 1 artiklan 2 
kohdan mukaisesti voimaan Euroopan 
standardointikomitean (CEN) kehittämän 
standardin julkistamispäivänä.

Or. en

Perustelu

CEN-standardoidun EN 228 -bensiinin säilyttämiseen liittyy merkittäviä etuja EU:n 
kuluttajille ja yrityksille sekä autoteollisuudelle, kuten sekaannusten välttäminen 
huoltoasemilla, toimitusvarmuus, kustannusten leikkaaminen ja varmuus siitä, että 
ajoneuvoille voidaan toimittaa saman standardin mukaista polttoainetta riippumatta siitä, 
missä niillä ajetaan EU:ssa. Nykyisiä enimmäismääriä olisi korotettava ajoneuvojen 
asettamien vaatimusten ja yhteensopivuuden huomioon ottamiseksi, sen sijaan, että sallitaan 
lukuisten uusien eritelmien käyttöönotto. Ehdotettu uusi bensiinilaatu olisi poistettava ja 
bensiinin nykyisiin eritelmiin olisi tehtävä asian vaatimat muutokset.

Tarkistuksen esittäjä(t): Martin Callanan

Tarkistus 101
1 ARTIKLAN 12 KOHDAN 1 A ALAKOHTA (uusi)
Liite III, 7 b alakohta (uusi)(direktiivi N:o 98/70/EY)

Lisätään seuraava 7 a alaviite:
(7 b) Nämä rajoitukset tulevat 1 artiklan 2 
kohdan mukaisesti voimaan Euroopan 
standardointikomitean (CEN) kehittämän 
standardin julkistamispäivänä.

Or. en
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Perustelu

CEN-standardoidun EN 228 -bensiinin säilyttämiseen liittyy merkittäviä etuja EU:n 
kuluttajille ja yrityksille sekä autoteollisuudelle, kuten sekaannusten välttäminen 
huoltoasemilla, toimitusvarmuus, kustannusten leikkaaminen ja varmuus siitä, että 
ajoneuvoille voidaan toimittaa saman standardin mukaista polttoainetta riippumatta siitä, 
missä niillä ajetaan EU:ssa. Nykyisiä enimmäismääriä olisi korotettava ajoneuvojen 
asettamien vaatimusten ja yhteensopivuuden huomioon ottamiseksi, sen sijaan, että sallitaan 
lukuisten uusien eritelmien käyttöönotto. Ehdotettu uusi bensiinilaatu olisi poistettava ja 
bensiinin nykyisiin eritelmiin olisi tehtävä asian vaatimat muutokset.

Tarkistuksen esittäjä(t): Claude Turmes ja Umberto Guidoni

Tarkistus 102
1 ARTIKLAN 13 KOHDAN A ALAKOHTA
Liite IV, taulukko (direktiivi N:o 98/70/EY)

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

(a) korvataan rivillä ”Polysykliset 
aromaattiset hiilivedyt” sarakkeessa 
”Enintään” oleva luku luvulla ”3”.

Or. en

Perustelu

Monirenkaiset aromaattiset hiilivedyt heikentävät ilmanlaatua vakavasti päästämällä ilmaan 
hiukkasia ja typenoksideja. Monirenkaiset aromaattiset hiilivedyt (PAH) aiheuttavat syöpää 
ja vakavia terveysongelmia. Ruotsissa on ollut saatavilla vuodesta 1991 lähtien 
ympäristöluokkaan 1 kuuluvaa dieselpolttoainetta, jonka PAH-pitoisuus on alle 1 prosentti. 
Tämä osoittaa, että PAH-päästöjen roima vähentäminen on mahdollista ja toteutettavissa. 
Koska EU:n keskiarvo asettuu tällä hetkellä kolmen ja neljän prosentin väliin, on kolmen 
prosentin enimmäispitoisuus hyvä lähtökohta, jotta toimittajat voivat sopeutua muutokseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij + Johannes Blokland

Tarkistus 103
1 ARTIKLAN 13 KOHDAN A ALAKOHTA (uusi)

Liite IV a (uusi) (direktiivi N:o 98/70/EY)

1 3a. Lisätään seuraava liite IV a:

Sisävesialuksissa käytettäviä kaasuöljyjä koskevat standardivaatimukset 
EN-590:2004(B5) (10mg/kg)
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Parametri Yksikkö Raja-arvo

Setaaniluku Vähintään 51,0
Setaani-indeksi Vähintään 46,0
Tiheys 15°C:ssa kg/m³ 845 
Polyaromaattiset 
hiilivedyt

% (m/m) Enintään 8

Rikkipitoisuus mg/kg Enintään 10,0
Leimahduspiste °C Yli 55
Hiiltojäännös (10 % 
pohjasta)

% (m/m) Enintään 0,30

Tuhkapitoisuus % (m/m) Enintään 0,01
Vesipitoisuus mg/kg Enintään 200
Hiukkaset mg/kg Enintään 24
Kuparikorroosio (3 h 50 
C:ssa)

Luokitus Luokka 1

Hapetusstabiilisuus g/m³ Enintään 25
Voitelevuus (wsd 1,4) 60 
C:ssa

μm Enintään 460

Viskositeetti 40°C:ssa mm2/s 2,00-4,50 
Tislaus
tilavuusprosenttia saatu 
talteen 250 C:ssa
tilavuusprosenttia saatu 
talteen 350 C:ssa
95 prosenttia saatu talteen

% (V/V) 
% (V/V) 
°C:ssa 

<65 
Vähintään 85
Enintään 360

Samepiste
Kesällä
Talvella

°C Enintään 0
Enintään -15

suodatettavuus 
(kylmäkäyttöominaisuus, 
CFPP)
Kesällä
Talvella

°C Enintään -11
Enintään -24

Ulkonäkö kirkas
Rasvahapon 
metyyliestereiden (FAME) 
pitoisuus 

% (V/V) Enintään 5

*Korkeampi FAME-pitoisuus lisää 
polttoaineen kulutusta ja edellyttää 
kurinalaisempaa huoltoa 
(polttoainejärjestelmän likaantumisen 
ehkäisemiseksi, sakan kertymisen ja 
korroosion välttämiseksi). Se voi myös 
aiheuttaa ongelmia sisätilojen 
lämmitysjärjestelmille (turvaongelma).
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Or. en

Perustelu

(Justification Lambert van Nistelrooij)
The current annex IV gives no specifications for the Fatty Acid Methyl Esther (FAME) 
content. However, higher FAME content increases fuel consumption & requires additional 
maintenance discipline (prevent fuel system fouling, deposit formation and corrosion). It also 
might cause problems for on board heating systems (safety issue). Annex IVa therefore 
proposes a max. 5 % for FAME.

(Justification Johannes Blokland)
Recent research shows that a high amount of bioblend (more than 5%) in fuel increases fuel 
consumption and requires additional maintenance discipline (prevent fuel system fouling, 
deposit formation and corrosion). It also might cause problems for on board heating systems 
(safety issue). As long as the EN 590 grade remains unchanged, there is no possibility to 
blend a higher amount of biofuel yhan 5%. But in the case the grade will be reviewed (as 
happened about 5 years ago), this could be harmful for the inland waterway vessels. 
Therefore this new Annex is added to ensure the 5% maximum of bioblend.

Tarkistuksen esittäjä(t): Claude Turmes ja Umberto Guidoni

Tarkistus 104
LIITE

Liite V, alaotsikko (direktiivi N:o 98/70/EY)

Tyyppi: Paljon biopolttoainetta sisältävä 
bensiini

Tyyppi: Paljon hapetettuja johdannaisia
sisältävä bensiini

Or. en

Perustelu

Liite V sisältää määräykset, joita sovelletaan enintään 10 tilavuusprosenttia etanolia 
sisältävään bensiiniin. On harhaanjohtavaa nimittää tällaista bensiiniä "paljon 
biopolttoainetta sisältäväksi bensiiniksi". Käsite "biopolttoaine" johtaa harhaan kuluttajia, 
jotka kuvittelevat sen olevan ympäristöystävällistä. Teknisesti oikea nimitys laadulle, joka 
sisältää 5–10 prosenttia etanolia, on "paljon hapetettuja johdannaisia sisältävä bensiini". 

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey

Tarkistus 105
LIITE

Liite V, alaotsikko (direktiivi N:o 98/70/EY)
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Tyyppi: Paljon biopolttoainetta sisältävä 
bensiini

Tyyppi: Biopolttoainetta sisältävä bensiini

Or. en

Perustelu

Liite V sisältää määräykset, joita sovelletaan vähintään 5 tilavuusprosenttia biopolttoaineita 
sisältävään bensiiniin. On harhaanjohtavaa nimittää tällaisen määrän biopolttoaineita 
sisältävää bensiiniä "paljon biopolttoainetta sisältäväksi bensiiniksi". Tämä ilmaus olisi 
varattava bensiinille, joka sisältää huomattavasti enemmän biopolttoaineita; termi 
"biopolttoainetta sisältävä bensiini" on sopivampi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Claude Turmes ja Umberto Guidoni

Tarkistus 106
LIITE

Liite V, taulukko, 6 rivi, (Vähintään) (direktiivi N:o 98/70/EY)

Happipitoisuus Happipitoisuus

- vähintään 2,7 prosenttia v/v (5a)

(5a) Vähimmäisvaatimuksesta luovutaan, 
mikäli "bensiini"-laatu poistetaan 
markkinoilta.

Or. en

Perustelu

On tarpeen tehdä ero korkean happipitoisuuden omaavien polttoaineiden ja tavallisen 
bensiinin välillä, koska ajoneuvokannan vanhin osa ei pysty käyttämään polttoaineita, joiden 
etanolipitoisuus on korkeampi kuin 5 tilavuusprosenttia. Mikäli tulevaisuudessa tavallinen 
bensiinilaatu poistetaan markkinoilta olisi myös vähimmäisvaatimuksesta luovuttava. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Gintaras Didžiokas

Tarkistus 107
LIITE

Liite V, taulukko, 6 rivi (Enintään) (direktiivi N:o 98/70/EY)

Happipitoisuus massa-% 3,7 Happipitoisuus massa-% 4,0
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Or. en

Perustelu

Happipitoisuuden raja-arvo on asetettava riittävän korkealle, jotta varmistetaan, että 
etanolia, jonka tilavuus on kymmenen prosenttia, voidaan sekoittaa bensiiniin hyödyntäen 
sallitun tiheyden koko asteikkoa. Mikäli bensiini, johon etanoli lisätään, on tiheydeltään 720–
747 kg/m3, ei 10-prosenttinen etanoli täytä 3,7 massaprosentin happipitoisuusvaatimusta. 
Yhdysvaltain hallitus on jo vuosikymmenen ajan sallinut, että E10-bensiinin (10 prosenttia 
etanolia) happipitoisuus saa olla enintään 4 prosenttia massasta. Tämä olisi riittävän korkea 
arvo, jotta varmistetaan, että 10-prosenttista etanolia voidaan sekoittaa bensiiniin niin, että 
sen kaikki sallitut tiheydet hyödynnetään.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey

Tarkistus 108
LIITE

Liite V, taulukko, 7 rivi, (Enintään) (direktiivi N:o 98/70/EY)

– Etanoli (stabilointiaineet voivat olla 
välttämättömiä) til.-% 10

– Etanoli (stabilointiaineet voivat olla 
välttämättömiä) til.-% 5–10

Or. en

Perustelu

On parempi ottaa käyttöön kaksi luokkaa: yksi bensiinille, jossa on 0–5 tilavuusprosenttia 
etanolia ja toinen, jossa etanolia on 5–10 prosentti tilavuudesta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Martin Callanan

Tarkistus 109
LIITE

Liite V, alaviite 3 (direktiivi N:o 98/70/EY)

3) Kesäkausi alkaa viimeistään 1. 
toukokuuta ja päättyy aikaisintaan 30. 
syyskuuta. Niissä jäsenvaltioissa, joissa on 
arktiset tai ankarat talviolosuhteet, 
kesäkausi alkaa viimeistään 1. kesäkuuta ja 
päättyy aikaisintaan 31. elokuuta.

(3) Kesäkausi alkaa viimeistään 1. 
toukokuuta ja päättyy aikaisintaan 30. 
syyskuuta. Niissä jäsenvaltioissa, joissa on 
matalat kesälämpötilat, kesäkausi alkaa 
viimeistään 1. kesäkuuta ja päättyy 
aikaisintaan 31. elokuuta.

Or. en
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Perustelu

The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a 
higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure 
vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires
during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as 
Scandinavia and the parts of the UK. The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also 
recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the 
lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with 
the rest of Europe.

Tarkistuksen esittäjä(t): Claude Turmes ja Umberto Guidoni

Tarkistus 110
ANNEX

Liite V, alaviite 4 (direktiivi N:o 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. 

Or. en

Perustelu

Follows amendments on recital 15 and 16 and articles 1 point 5 (7 b artikla (direktiivi N:o 
98/70/EY) and article1 point 8 (Article 11 (direktiivi N:o 98/70/EY) by the same author.

In its resolution on the Thematic Strategy on air pollution of 26 September 2006 the 
European Parliament called upon the Commission to reduce the ozone-forming volatile 
organic compounds (VOC) with 55% between 2010 and 2020. An increase of VOC emissions, 
which would the result if an ethanol waiver is applied, is neither in line with the position of 
the European Parliament nor justified. There are other ways of blending biofuels with 
conventional fuels that don’t lead to increased vapour pressure. An exemption for ethanol is 
therefore unjustified and should be deleted.

Tarkistuksen esittäjä(t): Martin Callanan

Tarkistus 111
LIITE

Liite V, alaviite 4 (direktiivi N:o 98/70/EY)
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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 matalat 
kesälämpötilat, enimmäishöyrynpaine saa 
olla enintään 70,0 kPa. Etanolia sisältävän 
polttoaineen enimmäishöyrynpaine saa 
kesällä ylittää asianmukaisen 
kesähöyrynpaineen arvon 60kPa tai 70kPa 
liitteessä VI olevassa taulukossa mainitulla 
määrällä.

Or. en

Perustelu

The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a 
higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure 
vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires 
during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as 
Scandinavia and the parts of the UK. The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also 
recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the 
lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with 
the rest of Europe. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête

Tarkistus 112
LIITE

Liite V, alaviite 4 (direktiivi N:o 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. Etanolia sisältävän polttoaineen 
enimmäishöyrynpaine saa kesällä ylittää 
arvon 60kPa liitteessä VI olevassa 
taulukossa mainitulla määrällä määrällä ja 
arvon 52kPa liitteessä VI olevassa 
taulukossa mainitulla määrällä 1 päivästä 
tammikuuta 2013 lähtien.

Or. fr

Perustelu

Ehdotetun poikkeuksen soveltamisen jälkeen höyrynpaine olisi enintään 64 kPa vuoteen 2012 
saakka ja 60 kPa 1. tammikuuta 2013 alkaen, mikä mahdollistaa VOC-yhdisteiden päästöjen 



AM\688588FI.doc 63/74 PE396.443v01-00

FI

lisääntymisestä johtuvan ilmanlaadun heikkenemisen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey

Tarkistus 113
LIITE

Liite V, alaviite 4 (direktiivi N:o 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 
66,0 kPa. Etanolia sisältävän polttoaineen 
enimmäishöyrynpaine saa kesällä ylittää 
arvon 56 kPa liitteessä VI olevassa 
taulukossa mainitulla määrällä.

Or. en

Perustelu

Etanolin sekoittaminen voi lisätä höyrynpainetta. On tärkeää varmistaa, että tämä säädös ei 
johda enimmäishöyrynpaineen lisäykseen. Tämän johdosta ja jotta päästään 
yhdenmukaisuuteen kesän enimmäishöyrynpaineen kanssa olisi enimmäishöyrynpaine 
laskettava 70kPa:sta 66kPa:han silloin, kun olosuhteet ovat talvella arktiset tai ankarat.

Tarkistuksen esittäjä(t): Claude Turmes ja Umberto Guidoni

Tarkistus 114
LIITE

Liite VI (direktiivi N:o 98/70/EY)

Liite poistetaan.

Or. en

Perustelu

Follows amendments on recital 15 and 16 and articles 1 point 5 (7 b artikla (direktiivi N:o 
98/70/EY) and 1 point 8 (Article 11 (direktiivi N:o 98/70/EY) by the same author.

In its resolution on the Thematic Strategy on air pollution of 26 September 2006 the 
European Parliament called upon the Commission to reduce the ozone-forming volatile 
organic compounds (VOC) with 55% between 2010 and 2020. An increase of VOC emissions, 
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which would the result if an ethanol waiver is applied, is neither in line with the position of 
the European Parliament nor justified. There are other ways of blending biofuels with 
conventional fuels that don’t lead to increased vapour pressure. An exemption for ethanol is 
therefore unjustified and should be deleted. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey

Tarkistus 115
LIITE

Liite VI (direktiivi N:o 98/70/EY)

ETANOLIA SISÄLTÄVÄLLE 
BENSIINILLE SALLITTU 

HÖYRYNPAINETTA KOSKEVA 
POIKKEUSLUPA

ETANOLIA SISÄLTÄVÄLLE 
BENSIINILLE SALLITTU 

HÖYRYNPAINETTA KOSKEVA 
POIKKEUSLUPA

Etanolipitoisuus 
(til.%)

Höyrynpainetta 
koskeva 
poikkeuslupa 
(kPa)

0 0
1 3.65
2 5.95
3 7.20
4 7.80
5 8.0
6 8.0
7 7.94
8 7.88
9 7.82
10 7.76

Neljän kPa:n poikkeus myönnetään vain 
bensiinille, jonka etanolipitoisuus on 
vähintään 3 prosenttia v/v.

Höyrynpainetta koskeva poikkeus 
taulukossa mainittujen pitoisuuksien 
välillä olevalle etanolipitoisuudelle 
määritetään ekstrapoloimalla lineaarisesti 
taulukossa välittömästi ylempänä ja 
alempana olevasta etanolipitoisuudesta.

Or. en

Perustelu

Ehdotettu etanolia koskeva poikkeus johtaisi höyrynpaineen nousuun 68 kPa:han ja 
heikentäisi ilman laatua haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen lisääntymisen vuoksi. 
Jotta ilman laatu ei heikkenisi, enimmäishöyrynpaine on alennettava 56 kPa:ksi. Lisäksi 
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voidaan sallia enintään 4 kPa:n poikkeus, mikäli seoksessa on vähintään 3 tilavuusprosenttia 
etanolia. Näin menetellen enimmäishöyrynpaine ei poikkeustakaan sovellettaessa ylitä 60 
kPa:ta eikä ilmansaasteiden määrä kasva.

Tarkistuksen esittäjä(t): Horst Schnellhardt

Tarkistus 116
LIITE

Liite VI (direktiivi N:o 98/70/EY)

ETANOLIA SISÄLTÄVÄLLE BENSIINILLE 
SALLITTU HÖYRYNPAINETTA 

KOSKEVA POIKKEUSLUPA

BIOPOLTTOAINEITA SISÄLTÄVÄLLE 
BENSIINILLE SALLITTU 

HÖYRYNPAINETTA KOSKEVA 
POIKKEUSLUPA

Etanolipitoisuus 
(til.%)

Höyrynpainetta 
koskeva 
poikkeuslupa 
(kPa)

0 0
1 3,65
2 5,95
3 7,20
4 7,80
5 8,0
6 8,0
7 7,94
8 7,88
9 7,82
10 7,76
Höyrynpainetta koskeva poikkeus 
taulukossa mainittujen pitoisuuksien 
välillä olevalle etanolipitoisuudelle 
määritetään ekstrapoloimalla lineaarisesti 
taulukossa välittömästi ylempänä ja 
alempana olevasta etanolipitoisuudesta.

Kahdeksan kPa:n poikkeus myönnetään 
vain bensiinille, johon on sekoitettu 3–10 
prosenttia biopolttoaineita.

Or. de

Perustelu

Ehdotettuja poikkeuksia ei voida valvoa. Jotta olisi mahdollista sekoittaa etanolia ja muita 
biopolttoaineita bensiiniin, olisi käytännössä esiintyvä enimmäispoikkeama annettava 
suuntaviivaksi.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Claude Turmes ja Umberto Guidoni

Tarkistus 117
LIITE

Liite VI a (uusi) (direktiivi N:o 98/70/EY)

LIITE VI A
POLTTOAINEIDEN KOKO 
ELINKAAREN AIKANA 
MUODOSTUVIEN 
KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖJEN 
MITTAAMISEEN TARKOITETTU 
MENETELMÄ
1. Polttoaineiden koko elinkaaren aikana 
muodostuvien kasvihuonekaasupäästöjen 
raportoinnissa otetaan huomioon seuraavat 
seikat:
a) raaka-aineiden uuttaminen/tuottaminen, 
mukaan lukien
– uuttamistapa, uuttamispaikoittain 
mitattuna tai arvioituna;
– uuttamisen aikana käytetyn energian 
määrä, mukaan lukien polttamiseen ja 
vuotoihin kulunut energia sekä muu 
prosessiin liittyvä energiankäyttö;
– välittömässä ja välillisessä maankäytössä 
tapahtuvien muutosten vaikutus 
(maataloustoiminnan siirtäminen mukaan 
lukien); 
– maatalouskemikaalien tuotannossa ja 
käytössä käytetyn energian määrä 
energiayksiköittäin;
– maatalouskäytäntöihin, erityisesti 
typpilannoitteiden käyttöön, liitetyt 
vaikutukset maaperän hiilipitoisuuteen ja 
päästöihin; 
– sivutuotteiden vaikutus;
– tuotantokoneiston polttoaineen käyttö 
yksiköittäin;
b) Kuljetus ja jakelu, mukaan lukien
– kuljetus raaka-aineen lähteeltä 
ensimmäiseen jalostus- tai siirtopaikkaan 
keskimääräisten hiilidioksidiekvivalenttien 
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perusteella energiayksiköittäin;
– kuljetuskilometrien määrä raaka-aineen 
lähteeltä jalostus- tai siirtopaikkaan;
– kuljetuskilometrien määrä jalostus- tai 
siirtopaikasta myyntipaikkaan 
keskimääräisten hiilidioksidiekvivalenttien 
perusteella energiayksiköittäin;
c) Muuntaminen/jalostus, mukaan lukien
– muuntamis- tai jalostusprosessissa 
käytetyn energian määrä 
energiayksiköittäin;
– hiilidioksidiekvivalenttipäästöjen määrä 
energiayksiköittäin;
d) Lopputuote:
– hiilipitoisuus energiayksiköittäin;
2. Komissio kehittää tarvittaessa 
uuttamispaikkakohtaiset tai polttoaineen 
muuta kuin fossiilista ainesosaa koskevat 
oletusarvot, joita sovelletaan koko 
tuotantoketjun arvioinnin tiettyihin osiin. 
Kyseiset oletusarvot on asetettava 
varovaisesti arvioitaessa 
kasvihuonekaasupäästöjen säästöjä ja 
niissä on otettava lähtökohdaksi 
prosessipäästöt, jotka ovat keskimääräisiä 
päästöjä huomattavasti korkeammat. 
Polttoaineiden toimittajat voivat pyytää 
soveltamaan edullisempaa päästökerrointa, 
jos he voivat osoittaa, että heidän 
tuotteensa kasvihuonekaasuarvo on 
alhaisempi kuin oletusarvo.

Or. en

Perustelu

Polttoaineiden perusvaatimukset olisi asetettava kestävyyskriteereissä, kun taas tässä 
liitteessä olisi käsiteltävä ainoastaan kasvihuonekaasujen laskentaa koskevia kriteereitä. 
Mahdolliset oletusarvot olisi asetettava "varman päälle" ja niiden olisi vastattava 
keskimääräistä merkittävästi heikompia kasvihuonekaasuarvoja kaikkien polttoaineiden ja 
vaiheiden osalta, jotta polttoaineiden toimittajille tarjotaan kannustin liittyä järjestelmään ja 
toimittaa tiedot, jotka ovat tarpeen edullisemman kertoimen soveltamisen sallimiselle. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 118
LIITE

Liite VI a (uusi) (direktiivi N:o 98/70/EY)

LIITE VI A
FOSSIILISTEN POLTTOAINEIDEN 
KOKO ELINKAAREN AIKANA 
MUODOSTUVIEN 
KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖJEN 
MITTAAMISEEN TARKOITETTU 
MENETELMÄ
1. Fossiilisten polttoaineiden koko 
elinkaaren aikana muodostuvien 
kasvihuonekaasupäästöjen raportoinnissa 
otetaan huomioon seuraavat seikat:
a) raaka-aineiden uuttaminen/tuottaminen, 
mukaan lukien
– uuttamistapa, uuttamispaikoittain 
mitattuna tai arvioituna;
– arvio uuttamisen aikana käytetyn 
energian määrästä, mukaan lukien 
polttamiseen ja vuotoihin kulunut energia 
sekä muu prosessiin liittyvä 
energiankäyttö;
– maankäytössä tapahtuvien muutosten 
vaikutus, maataloustoiminnan siirtäminen 
mukaan lukien;
– maatalouskemikaalien tuotannossa ja 
käytössä käytetyn energian määrä 
energiayksiköittäin;
– sivutuotteiden vaikutus;
– tuotantokoneiston polttoaineen käyttö 
yksiköittäin;
b) Kuljetus ja jakelu, mukaan lukien
– kuljetus raaka-aineen lähteeltä 
ensimmäiseen jalostus- tai siirtopaikkaan 
keskimääräisten hiilidioksidiekvivalenttien 
perusteella energiayksiköittäin;
– kuljetuskilometrien määrä raaka-aineen 
lähteeltä jalostus- tai siirtopaikkaan;
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– kuljetuskilometrien määrä jalostus- tai 
siirtopaikasta myyntipaikkaan 
keskimääräisten hiilidioksidiekvivalenttien 
perusteella energiayksiköittäin;
c) Muuntaminen/jalostus, mukaan lukien
– muuntamis- tai jalostusprosessissa 
käytetyn energian määrä 
energiayksiköittäin;
– hiilidioksidiekvivalenttipäästöjen määrä 
energiayksiköittäin;
d) Lopputuote:
– hiilipitoisuus energiayksiköittäin;
2. Polttoaineita koskevat 
vähittäisvaatimukset määritellään 1. 
päivään tammikuuta 2011 mennessä tämän 
liitteen 1 kohdan mukaisesti mitattujen, 
polttoaineiden koko elinkaaren aikana 
tapahtuvien kasvihuonekaasupäästöjen 
perusteella. Vaatimukset perustuvat 
polttoaineen toimittajan suorittamien 
mittausten tuloksiin, siten että otetaan 
huomioon paras arvo tai kolmen parhaan 
toimittajan keskiarvo. Tarvittaessa voidaan 
tehdä ero perinteisen kevyen ja raskaan 
raakaöljyn välillä.
3. Edellä 7 a artiklan 2 kohdassa tarkoitettu 
hiilidioksidiekvivalenttien vähentäminen 
voisi 1. päivästä tammikuuta 2011 lähtien 
perustua uuttamispaikkakohtaisiin 
oletusarvoihin tai kiinteään 
hiilidioksidiekvalenttien määrään koko 
tuotantoketjussa. Polttoaineiden toimittajat 
voivat poiketa oletusarvosta myönteisellä 
tavalla, jos he voivat osoittaa, että heidän 
tuotteensa kasvihuonekaasuarvo on 
alhaisempi kuin oletusarvo.

Or. en

Perustelu

Biopolttoaineiden kasvihuonekaasupäästöjä tarkastellaan ja on tarkasteltava uusiutuvaa 
energiaa koskevassa direktiivissä, sillä tässä on kyse fossiilisia polttoaineita koskevasta 
direktiivistä. Komissio antaa joulukuussa ehdotuksen uusiutuvaa energiaa koskevaksi 
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direktiiviksi, johon sisältyy myös väline biopolttoaineiden kasvihuonekaasuarvojen 
laskemiseksi niiden koko elinkaaren perusteella. Kestävyyskriteereiden esittäminen kahdessa 
eri direktiivissä luo oikeudellista epäselvyyttä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Claude Turmes

Tarkistus 119
LIITE

Liite VI b (uusi) (direktiivi N:o 98/70/EY)

LIITE VI B
POLTTOAINEIDEN KESTÄVYYTTÄ 
KOSKEVAT KRITEERIT
Kestävyyttä koskevien kriteerien perustana 
käytetään järjestelmää, jossa polttoaineen 
raaka-aine voidaan jäljittää ja joka sisältää 
kaikkien kestävän kehityksen mukaisessa 
biomassan tuotantoketjussa osallisina 
olevien yritysten sertifioinnin.
Kriteereillä varmistetaan muun muassa, 
että:
– biologiseen monimuotoisuuteen ei 
kohdistu merkittäviä kielteisiä vaikutuksia 
ja erityisesti, että raaka-aineita ei tuoteta 
tai uuteta arvokkaiden luontoalueiden tai 
suojeltujen alueiden läheisyydessä, paitsi 
jos kyse on jätevirroista tai puujätteestä; 
– polttoaineiden raaka-aineiden tuotanto ei 
aiheuta metsien hävittämistä tai 
nettohävikkiä muissa hiilivarastoissa 
(kuten suoalueilla tai pysyvillä niityillä) 
maapinnan ylä- tai alapuolella;
– kansainvälisiä yleissopimuksia ja 
määräyksiä noudatetaan, erityisesti asiaan 
liittyviä ILO:n standardeja ja 
alkuperäisväestöjen suojelemista koskevia 
YK:n yleissopimuksia;
– vesivaroihin ei kohdistu merkittäviä 
kielteisiä vaikutuksia;
– uuttaminen tai polttoaineiden raaka-
aineiden tuotanto ei vaikuta kielteisesti 
ilman, veden tai maaperän laatuun; 
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– bioraaka-aineiden tuotannon sosiaalisista 
vaikutuksista on raportoitava 
säännönmukaisesti, erityisesti sen 
vaikutuksista elintarvikkeiden hintoihin, 
jotta osoitetaan, että kielteisiä vaikutuksia 
ei ole esimerkiksi elintarvikkeiden 
turvallisuuteen;
– paikallisyhteisöjen / paikallisen väestön 
edustajat ovat antaneet suostumuksensa; 
– kansalaisilla on oikeus saada tietoa ja 
osallistua;
– saadaan pakollisia säännönmukaisia 
raportteja sen todentamiseksi, että 
välillisessä maankäytössä tapahtuvat 
muutokset eivät aiheuta merkittäviä 
kielteisiä vaikutuksia tai 
maataloustoiminnan siirtämistä;
– biomassasta saatujen muiden kuin 
fossiilisten polttoaineiden avulla saadaan 
vähintään 60 prosenttia enemmän 
välittömiä kasvihuonekaasujen 
päästösäästöjä verrattuna fossiilisiin 
polttoaineisiin.

Or. en

Perustelu

Kaikkien EU:n markkinoilla myytyjen polttoaineiden pitäisi noudattaa kestävyyskriteereitä. 
Mikäli biomassasta tuotettujen polttoaineiden odotetaan tarjoavan merkittävän keinon täyttää 
tässä säädöksessä asetetut vaatimukset, on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että 
samalla ei aiheuteta päinvastaisia seurauksia ympäristölle tai ilmastolle. Kyseisten 
kriteereiden avulla olisi taattava, että muun muassa biologiseen monimuotoisuuteen, 
vesivaroihin, ilman, veden ja maaperän laatuun tai elintarviketurvallisuuteen ei kohdistu 
kielteisiä vaikutuksia. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Umberto Guidoni

Tarkistus 120
LIITE

Liite VI b (uusi) (direktiivi N:o 98/70/EY)

LIITE VI B
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POLTTOAINEIDEN KESTÄVYYTTÄ 
KOSKEVAT KRITEERIT
Kestävyyttä koskevien kriteerien perustana 
käytetään järjestelmää, jossa polttoaineen 
raaka-aine voidaan jäljittää ja joka sisältää 
kaikkien kestävän kehityksen mukaisessa 
biomassan tuotantoketjussa osallisina 
olevien yritysten sertifioinnin.
Kriteereillä varmistetaan muun muassa, 
että:
– biologiseen monimuotoisuuteen ei 
kohdistu merkittäviä kielteisiä vaikutuksia 
ja erityisesti, että raaka-aineita ei tuoteta 
tai uuteta arvokkaiden luontoalueiden tai 
suojeltujen alueiden läheisyydessä, paitsi 
jos kyse on jätevirroista tai puujätteestä; 
– polttoaineiden raaka-aineiden tuotanto ei 
aiheuta metsien hävittämistä tai 
nettohävikkiä muissa hiilivarastoissa 
(kuten suoalueilla tai pysyvillä niityillä) 
maapinnan ylä- tai alapuolella;
– kansainvälisiä yleissopimuksia ja 
määräyksiä noudatetaan, erityisesti asiaan 
liittyviä ILO:n standardeja ja 
alkuperäisväestöjen suojelemista koskevia 
YK:n yleissopimuksia;
– vesivaroihin ei kohdistu merkittäviä 
kielteisiä vaikutuksia;
– uuttaminen tai polttoaineiden raaka-
aineiden tuotanto ei vaikuta kielteisesti 
ilman, veden tai maaperän laatuun; 
– bioraaka-aineiden tuotannon sosiaalisista 
vaikutuksista on raportoitava 
säännönmukaisesti, erityisesti sen 
vaikutuksista elintarvikkeiden hintoihin, 
jotta osoitetaan, että kielteisiä vaikutuksia 
ei ole esimerkiksi elintarvikkeiden 
turvallisuuteen;
– paikallisyhteisöjen / paikallisen väestön 
edustajat ovat antaneet suostumuksensa; 
– kansalaisilla on oikeus saada tietoa ja 
osallistua;
– saadaan pakollisia säännönmukaisia 
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raportteja sen todentamiseksi, että 
välillisessä maankäytössä tapahtuvat 
muutokset eivät aiheuta merkittäviä 
kielteisiä vaikutuksia tai 
maataloustoiminnan siirtämistä;
– biomassasta saatujen muiden kuin 
fossiilisten polttoaineiden avulla saadaan 
vähintään merkittävästi enemmän 
välittömiä kasvihuonekaasujen 
päästösäästöjä verrattuna fossiilisiin 
polttoaineisiin.

Or. en

Perustelu

Kaikkien EU:n markkinoilla myytyjen polttoaineiden pitäisi noudattaa kestävyyskriteereitä. 
Mikäli biomassasta tuotettujen polttoaineiden odotetaan tarjoavan merkittävän keinon täyttää 
tässä säädöksessä asetetut vaatimukset, on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että 
samalla ei aiheuteta päinvastaisia seurauksia ympäristölle tai ilmastolle. Kyseisten 
kriteereiden avulla olisi taattava, että muun muassa biologiseen monimuotoisuuteen, 
vesivaroihin, ilman, veden ja maaperän laatuun tai elintarviketurvallisuuteen ei kohdistu 
kielteisiä vaikutuksia. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Andres Tarand ja Anders Wijkman

Tarkistus 121
LIITE

Liite VI c (uusi) (direktiivi N:o 98/70/EY)

LIITE VI C
BIOPOLTTOAINEIDEN TUOTANNON 
JA KÄYTÖN KESTÄVYYSINDEKSI JA -
KYNNYS
Liitteissä VI A ja B annettujen säännösten 
lisäksi on jokaisen moottorin tai muun 
energian muuntamiseen tarkoitetun 
teknologian (kuten polttoainesolut) 
jokainen biopolttoaine arvioitava ja 
sertifioitava yhden ainoan, yhteisen ja 
tieteellisesti perustellun kestävyysindeksin 
perusteella ja asetettava 7 ba artiklan 4 
kohdassa tarkoitettu kynnys, jonka on 
vastattava vähintään 50 prosentin säästöä 
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kasvihuonekaasupäästöissä ja 
energiatehokkuuden 100 prosentin lisäystä, 
kun vertailukohteena on 95-oktaanisen 
Eurosuper-bensiinin käyttö tavanomaisessa 
polttomoottorissa; tapauksissa, joissa 
biomassa on tuotettu viljelysmaalla 
kasvatetuista kasveista, indeksiin on myös 
sisällytettävä 5 öljytonniekvivalenttia 
vastaava biomassan vähimmäistuotto 
hehtaarilta sekä kemikaalien ja kastelun 
käytön enimmäismäärät hehtaaria kohti.
Kestävyysindeksiä koskeva metodologia ja 
sen tarkat muotosäännöt hyväksytään 
11 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun, 
valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

On hyödyllistä, jos Euroopan parlamentti voi antaa metodologia koskevia ohjeita ennen 
keskustelujen aloittamista komitologiamenettelyssä.
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