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Tarkistus 69
Peter Liese

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti Tarkistus

(1) Euroopan parlamentti ja Euroopan 
unionin neuvosto, jotka ottavat huomioon 
Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 
ja erityisesti sen 175 artiklan 1 kohdan ja 
95 artiklan,

(1) Euroopan parlamentti ja Euroopan 
unionin neuvosto, jotka ottavat huomioon 
Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 
ja erityisesti sen 175 artiklan 1 kohdan ja 
95 artiklan 12 artiklan 6 kohdan ja 15, 16 
ja 17 artiklan yhteydessä,

Or. en

Tarkistus 70
Christofer Fjellner

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Kuten komission työasiakirjassa 
SEK(2008)0057 esitettiin, jäsenvaltioiden 
ei tarvitse enää käyttää tukijärjestelmiä 
ympäristön suojelua koskevien toimien 
tukemiseksi. Koska energia- ja 
ilmastokysymykset liittyvät läheisesti 
toisiinsa, jäsenvaltioille pitää antaa 
kannustimia investoida 
ympäristöystävällisiin energian 
tuotantomuotoihin, jotka eivät lisää 
entisestään kasvihuonekaasupäästöjä. 
Osana näitä ponnisteluja, ja sen 
takaamiseksi, että jäsenvaltioiden yleiset 
tavoitteet saavutetaan, niiden on 
ryhdyttävä toimiin varmistaakseen, että 
energialähteitä, jotka eivät lisää 
hiilidioksidipäästöjen määrää, ei käsitellä 
epäedullisella tavalla.
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Or. sv

Perustelu

Kuten komission työasiakirja ”Uusiutuviin energialähteisiin perustuvan sähköntuotannon 
tukeminen” (SEK(2008)0057) osoittaa, taloudellisilla kannustimilla on tärkeä osa etsittäessä 
ratkaisua ilmastopolitiikkaan. Ympäristö- ja ilmastokysymykset liittyvät läheisesti toisiinsa. 
Näin ollen jäsenvaltioita olisi kannustettava investoimaan energiantuotantoon, jolla ei lisätä 
entisestään kasvihuonekaasupäästöjä, jotta Kioton sopimuksen tavoitteet voidaan saavuttaa 
ja jotta kyseisiä päästöjä voidaan vähentää. Ilmaston kannalta tarkasteltuna on selkeästi 
haitallista, että valtio tukee järjestelmiä, joissa kohdellaan epäedullisella tavalla 
tuotantolähteitä, jotka eivät lisää entisestään kasvihuonekaasupäästöjä. Valtiontuen muotoja 
vääristämällä saatetaan estää tulevan kestävän järjestelmän kehitys syrjimällä ratkaisuja, 
jotka ovat erityisen hyödyllisiä hiilidioksidin vähentämisen kannalta.

Tarkistus 71
Johannes Lebech

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Biopolttoaineiden käytön lisääminen 
liikenteessä on tehokkaimpia tapoja, joilla 
yhteisö voi vähentää riippuvuuttaan 
tuontiöljystä – jonka osalta 
toimitusvarmuusongelma on kaikkien 
ajankohtaisin – ja vaikuttaa liikenteen 
polttoainemarkkinoihin.

(2) Energiatehokkuuden parantamisen 
lisäksi biomassasta ja muista uusiutuvista 
lähteistä tuotetun energian käytön
lisääminen liikennealalla on eräitä
tehokkaimpia tapoja, joilla yhteisö voi 
vähentää riippuvuuttaan tuontiöljystä –
jonka osalta toimitusvarmuusongelma on 
kaikkien ajankohtaisin – ja ohjata alaa 
kestävämmälle tielle.

Or. en

Tarkistus 72
Matthias Groote

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Biopolttoaineiden käytön lisääminen 
liikenteessä on tehokkaimpia tapoja, joilla 

(2) Uusiutuvien energiamuotojen käytön 
lisääminen liikenteessä on tehokkaimpia 
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yhteisö voi vähentää riippuvuuttaan 
tuontiöljystä – jonka osalta 
toimitusvarmuusongelma on kaikkien 
ajankohtaisin – ja vaikuttaa liikenteen 
polttoainemarkkinoihin.

tapoja, joilla yhteisö voi vähentää 
riippuvuuttaan tuontiöljystä 
liikennealalla – jonka osalta 
toimitusvarmuusongelma on kaikkien 
ajankohtaisin – ja vaikuttaa liikenteen 
polttoainemarkkinoihin.

Or. de

Perustelu

Öljyriippuvuutta koskevaa ongelmaa liikennealalla ei voida ratkaista pelkästään 
biopolttoaineiden käytön avulla. Tavoite, joka koskee uusiutuvan energian 10 prosentin 
osuuden saavuttamista liikenteessä vuoteen 2020 mennessä, on pyrittävä saavuttamaan myös 
käyttämällä uusiutuvista energialähteistä tuotettua vetyä tai sähköä. Uusiutuvan energian 
käyttöä liikennealalla koskeva tavoite olisi mainittava tässä kohdassa, jotta asia tulisi 
selväksi.

Tarkistus 73
Johannes Lebech

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Uusiutuvien energialähteiden 
etenemissuunnitelma osoitti, että 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian 20 prosentin kokonaisosuus ja 
uusiutuvan energian 10 prosentin osuus 
liikenteessä olisivat tarkoituksenmukaisia 
ja saavutettavissa olevia tavoitteita, ja että 
pakollisia tavoitteita sisältävä järjestelmä 
tarjoaisi liike-elämälle pitkän aikavälin 
vakautta, jota se tarvitsee voidakseen tehdä 
uusiutuvan energian alalla järkeviä 
investointipäätöksiä. 

(4) Uusiutuvien energialähteiden 
etenemissuunnitelma osoitti, että 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian 20 prosentin kokonaisosuus ja 
uusiutuvan energian 10 prosentin osuus 
liikenteessä olisivat tarkoituksenmukaisia 
ja saavutettavissa olevia tavoitteita, ja että 
pakollisia tavoitteita sisältävä järjestelmä 
tarjoaisi liike-elämälle pitkän aikavälin 
vakautta, jota se tarvitsee voidakseen tehdä 
uusiutuvan energian alalla järkeviä 
investointipäätöksiä. Perustelut, joissa 
puolletaan uusiutuvista lähteistä peräisin 
olevan energian 20 prosentin 
kokonaisosuutta koskevaa tavoitetta, ovat 
vahvistuneet, mutta tavoitetta, joka koskee 
uusiutuvan energian 10 prosentin osuutta 
liikenteessä, on valvottava tiiviisti ja 
arvioitava säännöllisesti.
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Or. en

Tarkistus 74
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Uusiutuvien energialähteiden 
etenemissuunnitelma osoitti, että 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian 20 prosentin kokonaisosuus ja 
uusiutuvan energian 10 prosentin osuus 
liikenteessä olisivat tarkoituksenmukaisia 
ja saavutettavissa olevia tavoitteita, ja että 
pakollisia tavoitteita sisältävä järjestelmä 
tarjoaisi liike-elämälle pitkän aikavälin 
vakautta, jota se tarvitsee voidakseen tehdä 
uusiutuvan energian alalla järkeviä 
investointipäätöksiä.

(4) Uusiutuvien energialähteiden 
etenemissuunnitelma osoitti, että 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian 20 prosentin kokonaisosuus ja 
uusiutuvan energian 10 prosentin osuus 
liikenteessä voisivat olla
tarkoituksenmukaisia ja saavutettavissa 
olevia tavoitteita, mikäli uusia 
innovaatioita kehitetään ja saavutetaan 
teknologisia edistysaskelia, kestävyyttä 
koskevat huolenaiheet ratkaistaan ja 
asetetaan realistinen aikataulu. Lopulliset 
pakolliset tavoitteet tarjoaisivat liike-
elämälle pitkän aikavälin vakautta, jota se 
tarvitsee voidakseen tehdä uusiutuvan 
energian alalla järkeviä 
investointipäätöksiä.

Or. en

Perustelu

Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian kokonaisosuutta energiankulutuksesta on 
lisättävä pikaisesti, mutta meidän on vältettävä sitä, että kiirehdimme asettamaan pakollisia 
tavoitteita, joita ei voida toteuttaa kestävästi annetun aikataulun mukaisesti.
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Tarkistus 75
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Uusiutuvien energialähteiden 
etenemissuunnitelma osoitti, että 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian 20 prosentin kokonaisosuus ja 
uusiutuvan energian 10 prosentin osuus 
liikenteessä olisivat tarkoituksenmukaisia 
ja saavutettavissa olevia tavoitteita, ja että 
pakollisia tavoitteita sisältävä järjestelmä 
tarjoaisi liike-elämälle pitkän aikavälin 
vakautta, jota se tarvitsee voidakseen tehdä 
uusiutuvan energian alalla järkeviä 
investointipäätöksiä. 

(4) Uusiutuvien energialähteiden
etenemissuunnitelma osoitti, että 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian osalta vähintään 20 prosentin 
kokonaisosuus olisi saavutettavissa oleva 
tavoite, ja että pakollisia tavoitteita 
sisältävä järjestelmä tarjoaisi liike-elämälle 
pitkän aikavälin vakautta, jota se tarvitsee 
pyrkiessään muuttamaan 
talousjärjestelmää uusiutuvaan energiaan 
perustuvaksi.

Or. en

Perustelu

Neuvosto ja jäsenvaltiot ovat arvioineet komission uusiutuvien energialähteiden 
etenemissuunnitelman. Komission on otettava kyseinen seikka huomioon, kun se laatii 
tällaista johdanto-osan kappaletta. Asiaa selvitetään tässä tarkistuksessa.

Tarkistus 76
Roberto Musacchio

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Uusiutuvien energialähteiden 
etenemissuunnitelma osoitti, että 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian 20 prosentin kokonaisosuus ja 
uusiutuvan energian 10 prosentin osuus 
liikenteessä olisivat tarkoituksenmukaisia 
ja saavutettavissa olevia tavoitteita, ja että
pakollisia tavoitteita sisältävä järjestelmä
tarjoaisi liike-elämälle pitkän aikavälin 

(4) Uusiutuvien energialähteiden 
etenemissuunnitelma osoitti, että 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian 20 prosentin kokonaisosuus 
pakollisia tavoitteita sisältävässä 
järjestelmässä tarjoaisi liike-elämälle 
pitkän aikavälin vakautta, jota se tarvitsee 
voidakseen tehdä uusiutuvan energian 
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vakautta, jota se tarvitsee voidakseen tehdä 
uusiutuvan energian alalla järkeviä 
investointipäätöksiä.

alalla järkeviä investointipäätöksiä.

Or. it

Perustelu

Uusiutuvista energialähteistä peräisin olevaa energiaa koskeva 20 prosentin tavoite yhdessä 
tehokkaiden energiasäästöjen kanssa kaikilla aloilla on uskottava ja saavutettavissa oleva 
tavoite, mutta liikennealaa koskeva 10 prosentin sitova tavoite on kyseenalainen erityisesti 
silloin, jos sillä pyritään kattamaan yksinomaan biopolttoaineet.

Tarkistus 77
Johannes Lebech

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Jäsenvaltioiden on erityisesti 
pyrittävä monipuolistamaan uusiutuvista 
energiamuodoista koostuvaa 
energiayhdistelmää liikennealalla. Näin 
ollen 10 prosentin uusiutuvaa energiaa 
liikennealalla koskevan tavoitteen osalta 
20 prosenttia kyseisen energian 
kokonaisosuudesta olisi koostuttava 
muista uusiutuvista lähteistä kuin 
biomassasta.

Or. en

Perustelu

On tärkeää korostaa ja tukea sitä seikkaa, että liikennettä koskeva 10 prosentin tavoite 
voidaan toteuttaa biomassan lisäksi muilla uusiutuvan energian muodoilla.
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Tarkistus 78
Johannes Lebech

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Eurooppa-neuvosto vahvisti Brysselissä 
maaliskuussa 2007 yhteisön sitoutumisen 
yhteisön laajuiseen uusiutuvan energian 
kehittämiseen vuoden 2010 jälkeenkin. Se 
hyväksyi pakolliseksi tavoitteeksi 
uusiutuvien energiamuotojen osuuden 
nostamisen 20 prosenttiin energian 
kokonaiskulutuksesta yhteisössä vuoteen 
2020 mennessä ja biopolttoaineiden 
osuuden nostamisen kustannustehokkaasti 
kaikissa jäsenvaltioissa vähintään 
10 prosenttiin liikenteen bensiinin ja 
dieselöljyn kulutuksesta vuoteen 2020 
mennessä. Se totesi, että 
biopolttoainetavoitteen sitovuus on 
perusteltua, kunhan tuotanto on kestävän 
kehityksen mukaista, toisen sukupolven 
biopolttoaineita tulee kaupallisesti 
saataville ja bensiinin ja 
dieselpolttoaineiden laadusta ja neuvoston 
direktiivin 93/12/ETY muuttamisesta 
13 päivänä lokakuuta 1998 annettua 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviä 98/70/EY muutetaan sopivien 
sekoitussuhteiden mahdollistamiseksi.

(5) Eurooppa-neuvosto vahvisti Brysselissä 
maaliskuussa 2007 yhteisön sitoutumisen 
yhteisön laajuiseen uusiutuvan energian 
kehittämiseen vuoden 2010 jälkeenkin. Se 
hyväksyi pakolliseksi tavoitteeksi 
uusiutuvien energiamuotojen osuuden 
nostamisen 20 prosenttiin energian 
kokonaiskulutuksesta yhteisössä vuoteen 
2020 mennessä ja biopolttoaineiden 
osuuden nostamisen kustannustehokkaasti 
kaikissa jäsenvaltioissa vähintään 
10 prosenttiin liikenteen bensiinin ja 
dieselöljyn kulutuksesta vuoteen 2020 
mennessä. Se totesi, että 
biopolttoainetavoitteen sitovuus on 
perusteltua, kunhan tuotanto on kestävän 
kehityksen mukaista, toisen sukupolven 
biopolttoaineita tulee kaupallisesti 
saataville ja bensiinin ja 
dieselpolttoaineiden laadusta ja neuvoston 
direktiivin 93/12/ETY muuttamisesta 
13 päivänä lokakuuta 1998 annettua 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviä 98/70/EY muutetaan sopivien 
sekoitussuhteiden mahdollistamiseksi. 
Koska vaikuttaa epätodennäköiseltä, että 
kaupallisia edistysaskelia otettaisiin ja 
niin kutsuttujen toisen sukupolven 
biopolttoaineiden käyttö lisääntyisi 
merkittävästi ennen vuotta 2020, on 
selvänä vaarana, että ensimmäisen 
sukupolven biopolttoaineet ovat 
täydellisessä valta-asemassa markkinoilla. 
Kyseinen kehitys saattaisi johtaa 
tahattomiin seurauksiin elintarvikkeiden
turvallisuuden, luonnon 
monimuotoisuuden, metsien 
tuhoutumisen jne. osalta. Näin ollen on 
otettava käyttöön tiukat kestävyyskriteerit 
ja olisi korostettava, että liikennealaa 
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koskeva 10 prosentin tavoite olisi 
saavutettava niin, että biopolttoaineiden 
sijaan käytetään muita uusiutuvan 
energian lähteitä.

Or. en

Tarkistus 79
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Tavoitteiden sitovuuden 
päätarkoituksena on luoda 
ennakoitavuutta investoijien 
näkökulmasta. Sitovuutta koskevan 
päätöksen lykkääminen johonkin 
tulevaan tapahtumaan saakka ei olisi 
tarkoituksenmukaista. Helmikuun 15. 
päivänä 2007 pidetyn neuvoston 
kokouksen pöytäkirjaan jättämässään 
lausumassa komissio toteaa vastustavansa 
vaihtoehtoa, jossa tavoite asetettaisiin 
sitovaksi vasta sitten, kun kaupallisesti 
saataville tulee toisen sukupolven 
biopolttoaineita.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 80
Riitta Myller

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Tavoitteiden sitovuuden 
päätarkoituksena on luoda ennakoitavuutta 
investoijien näkökulmasta. Sitovuutta 
koskevan päätöksen lykkääminen 

(6) Tavoitteiden sitovuuden 
päätarkoituksena on luoda ennakoitavuutta 
investoijien näkökulmasta. Uusiutuvista 
energialähteistä peräisin olevan energian 
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johonkin tulevaan tapahtumaan saakka ei 
olisi tarkoituksenmukaista. Helmikuun 
15. päivänä 2007 pidetyn neuvoston 
kokouksen pöytäkirjaan jättämässään 
lausumassa komissio toteaa vastustavansa 
vaihtoehtoa, jossa tavoite asetettaisiin 
sitovaksi vasta sitten, kun kaupallisesti 
saataville tulee toisen sukupolven 
biopolttoaineita.

10 prosentin sitovaa tavoitetta liikenteen 
osalta on kuitenkin jatkuvasti arvioitava 
tieteellisesti todennettavissa olevien sekä 
ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti 
kestävien kriteerien pohjalta. 

Or. fi

Tarkistus 81
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Tavoitteiden sitovuuden 
päätarkoituksena on luoda ennakoitavuutta 
investoijien näkökulmasta. Sitovuutta 
koskevan päätöksen lykkääminen 
johonkin tulevaan tapahtumaan saakka ei 
olisi tarkoituksenmukaista. Helmikuun 
15. päivänä 2007 pidetyn neuvoston 
kokouksen pöytäkirjaan jättämässään 
lausumassa komissio toteaa vastustavansa 
vaihtoehtoa, jossa tavoite asetettaisiin 
sitovaksi vasta sitten, kun kaupallisesti 
saataville tulee toisen sukupolven 
biopolttoaineita.

(6) Tavoitteiden sitovuuden 
päätarkoituksena on luoda ennakoitavuutta 
investoijien näkökulmasta. Uusiutuviin 
energialähteisiin ja biopolttoaineiden 
tuotantoon nykyisin liittyvien monien 
tuntemattomien seikkojen vuoksi 
tarvitaan kuitenkin varovaisempaa 
lähestymistapaa kuin mitä tähän 
mennessä on suunniteltu. Näin ollen 
20 prosentin ja 10 prosentin sitovia 
tavoitteita pitäisi harkita uudelleen.

Or. en

Perustelu

Perustuu esittelijän neljänteen tarkistukseen. Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian 
kokonaisosuutta energiankulutuksesta on lisättävä pikaisesti, mutta meidän on vältettävä sitä, 
että kiirehdimme asettamaan pakollisia tavoitteita, joita ei voida toteuttaa kestävästi annetun 
aikataulun mukaisesti.
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Tarkistus 82
Johannes Lebech

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Tavoitteiden sitovuuden 
päätarkoituksena on luoda ennakoitavuutta 
investoijien näkökulmasta. Sitovuutta 
koskevan päätöksen lykkääminen johonkin 
tulevaan tapahtumaan saakka ei olisi 
tarkoituksenmukaista. Helmikuun 
15. päivänä 2007 pidetyn neuvoston 
kokouksen pöytäkirjaan jättämässään 
lausumassa komissio toteaa vastustavansa 
vaihtoehtoa, jossa tavoite asetettaisiin 
sitovaksi vasta sitten, kun kaupallisesti 
saataville tulee toisen sukupolven 
biopolttoaineita.

(6) Tavoitteiden sitovuuden 
päätarkoituksena on luoda ennakoitavuutta 
investoijien näkökulmasta ja edistää 
kaikenlaisista uusiutuvista lähteistä 
energiaa tuottavien teknologioiden 
jatkuvaa kehittämistä. Sitovuutta 
koskevan päätöksen lykkääminen johonkin 
tulevaan tapahtumaan saakka ei olisi 
tarkoituksenmukaista. Helmikuun 
15. päivänä 2007 pidetyn neuvoston 
kokouksen pöytäkirjaan jättämässään 
lausumassa komissio toteaa vastustavansa 
vaihtoehtoa, jossa tavoite asetettaisiin 
sitovaksi vasta sitten, kun kaupallisesti 
saataville tulee toisen sukupolven 
biopolttoaineita.

Or. en

Tarkistus 83
Matthias Groote

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Euroopan parlamentti pyytää uusiutuvia 
energialähteitä koskevasta EU:n 
etenemissuunnitelmasta antamassaan 
päätöslauselmassa komissiolta 
vuoden 2007 loppuun mennessä ehdotusta 
uusiutuvan energian sääntelypuitteista ja 
viittaa siihen, miten tärkeää on asettaa 
tavoitteet uusiutuvista lähteistä peräisin 
olevan energian osuudelle yhteisön ja 
jäsenvaltioiden tasolla.

(7) Euroopan parlamentti pyytää uusiutuvia 
energialähteitä koskevasta EU:n 
etenemissuunnitelmasta antamassaan 
päätöslauselmassa komissiolta 
vuoden 2007 loppuun mennessä ehdotusta 
uusiutuvan energian sääntelypuitteista ja 
viittaa siihen, miten tärkeää on asettaa 
sitovat tavoitteet sähköä, liikennettä ja 
lämmitystä ja jäähdytystä koskevan 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian osuudelle sekä sitovat tavoitteet 
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yhteisön ja jäsenvaltioiden tasolla.

Or. en

Tarkistus 84
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Komission, neuvoston ja Euroopan 
parlamentin kantojen valossa on 
asianmukaista asettaa pakollisiksi 
tavoitteiksi uusiutuvan energian 
20 prosentin osuus kokonaiskulutuksesta
ja 10 prosentin osuus liikenteen 
kulutuksesta Euroopan unionissa
vuoteen 2020 mennessä.

(8) Komission, neuvoston ja Euroopan 
parlamentin kantojen valossa on 
asianmukaista asettaa pakollisiksi 
tavoitteiksi uusiutuvan energian 
väliaikainen vähimmäisosuus ja
20 prosentin osuus Euroopan unionin 
loppukulutuksesta vuoteen 2020 
mennessä.

Or. en

Perustelu

Euroopan parlamentti kannattaa sitä, että uusiutuvan energian osuus loppukulutuksesta olisi 
ainakin 25 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Viimeisimpien tieteellisten ja poliittisten 
tietojen mukaan sitovaa tavoitetta, jossa 10 prosenttia liikennealan käyttämistä polttoaineista 
olisi biomassapohjaista, ei voida saavuttaa kestävällä tavalla. Näin ollen kyseisestä 
tavoitteesta on luovuttava. Kestävää biomassaa voidaan hyödyntää tehokkaammin muissa 
energiatarkoituksissa, kuten sähkön ja lämmön (jäähdytyksen) yhteistuotannossa.

Tarkistus 85
Riitta Myller

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Komission, neuvoston ja Euroopan 
parlamentin kantojen valossa on 
asianmukaista asettaa pakollisiksi 
tavoitteiksi uusiutuvan energian 

(8) Komission, neuvoston ja Euroopan 
parlamentin kantojen valossa on 
asianmukaista asettaa pakollisiksi 
tavoitteiksi uusiutuvan energian 



PE407.817v01-00 14/163 AM\727647FI.doc

FI

20 prosentin osuus kokonaiskulutuksesta ja 
10 prosentin osuus liikenteen kulutuksesta 
Euroopan unionissa vuoteen 2020 
mennessä. 

20 prosentin osuus kokonaiskulutuksesta ja 
10 prosentin osuus liikenteen kulutuksesta 
Euroopan unionissa vuoteen 2020 
mennessä. Tavoitteita ja yleisiä poliittisia 
puitteita, etenkin 
kasvihuonekaasusäästöjen 
laskumenetelmää, olisi tarkistettava 
säännöllisesti.

Or. fi

Tarkistus 86
Dorette Corbey

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Komission, neuvoston ja Euroopan 
parlamentin kantojen valossa on 
asianmukaista asettaa pakollisiksi 
tavoitteiksi uusiutuvan energian 
20 prosentin osuus kokonaiskulutuksesta ja 
10 prosentin osuus liikenteen kulutuksesta 
Euroopan unionissa vuoteen 2020 
mennessä.

(8) Komission, neuvoston ja Euroopan 
parlamentin kantojen valossa on 
asianmukaista asettaa pakollisiksi 
tavoitteiksi uusiutuvan energian 
20 prosentin osuus kokonaiskulutuksesta ja 
10 prosentin osuus liikenteen kulutuksesta 
Euroopan unionissa vuoteen 2020 
mennessä. Viimeksi mainittu tavoite 
toteutetaan niin, että 30 prosenttia 
käytetystä sähköstä, vedystä tai energiasta 
tuotetaan lignoselluloosasta tai levästä.

Or. en

Perustelu

Uusiutuvan energian käyttöä liikennealalla koskeva 10 prosentin tavoite voidaan saavuttaa 
käyttämällä biomassan, sähkön tai vedyn kaltaisia energialähteitä. Täydellisillä markkinoilla 
valinta teknologioiden välillä voidaan jättää markkina-osapuolien tehtäväksi. Markkinoilla 
kuitenkin valitaan niitä vaihtoehtoja, joiden osalta investointien tuottavuus on nopeinta. 
Välitavoitteiden asettaminen on välttämätöntä sähkön ja vedyn kaltaisten lupaavien 
vaihtoehtojen markkinoimiseksi. Lisäksi tavoite aiheuttaa edelleen laajaa huolta. Esimerkiksi 
ETA kehotti hiljattain ilmestyneessä raportissaan säilyttämään niin kutsuttujen ensimmäisen 
sukupolven biopolttoaineiden kulutuksen 10 prosentin alapuolella.
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Tarkistus 87
Roberto Musacchio

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Komission, neuvoston ja Euroopan 
parlamentin kantojen valossa on 
asianmukaista asettaa pakollisiksi 
tavoitteiksi uusiutuvan energian 
20 prosentin osuus kokonaiskulutuksesta ja 
10 prosentin osuus liikenteen kulutuksesta 
Euroopan unionissa vuoteen 2020 
mennessä.

(8) Komission, neuvoston ja Euroopan 
parlamentin kantojen valossa on 
asianmukaista asettaa pakollisiksi 
tavoitteiksi uusiutuvan energian 
20 prosentin osuus kokonaiskulutuksesta ja 
harkita, että asetetaan uusiutuvan 
energian osuutta liikenteen kulutuksesta 
koskeva 8 prosentin tavoite, joka 
saavutetaan sitovien vuotuisten 
tavoitteiden perusteella Euroopan 
unionissa vuoteen 2020 mennessä.

Or. en

Perustelu

Jotta kyseinen kunnianhimoinen tavoite liikennealalla voidaan tehdä helpommin 
saavutettavaksi ja uskottavammaksi, kokonaistavoite pitäisi saavuttaa vuotuisissa jaksoissa 
jotka ovat todennettavissa ja jotka sisältäisivät muuttuvia korotuksia.

Tarkistus 88
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Komission, neuvoston ja Euroopan 
parlamentin kantojen valossa on 
asianmukaista asettaa pakollisiksi 
tavoitteiksi uusiutuvan energian 
20 prosentin osuus kokonaiskulutuksesta ja 
10 prosentin osuus liikenteen kulutuksesta 
Euroopan unionissa vuoteen 2020 
mennessä.

(8) Komission, neuvoston ja Euroopan 
parlamentin kantojen valossa on 
asianmukaista asettaa ohjeellisiksi
tavoitteiksi uusiutuvan energian 
20 prosentin osuus kokonaiskulutuksesta ja 
10 prosentin osuus liikenteen kulutuksesta 
Euroopan unionissa vuoteen 2020 
mennessä.
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Or. en

Perustelu

Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian kokonaisosuutta energiankulutuksesta on 
lisättävä pikaisesti, mutta meidän on vältettävä sitä, että kiirehdimme asettamaan pakollisia
tavoitteita, joita ei voida toteuttaa kestävästi annetun aikataulun mukaisesti.

Tarkistus 89
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Uusiutuvalle energialle liikenteessä 
asetettava 10 prosentin tavoite taas on 
tarkoituksenmukaista asettaa 
samansuuruisena jokaiselle jäsenvaltiolle, 
jotta voidaan varmistaa yhdenmukaisuus 
liikenteen polttoaineiden saatavuudessa ja 
teknisissä eritelmissä. Koska 
liikennepolttoaineilla on helppo käydä 
kauppaa, sellaiset jäsenvaltiot, joilla on 
heikot mahdollisuudet hyödyntää 
tarvittavia luonnonvaroja, voivat helposti 
hankkia liikenteen uusiutuvia 
polttoaineita muualta. Vaikka yhteisö 
teknisesti pystyisikin saavuttamaan 
biopolttoainetavoitteensa pelkästään 
oman tuotannon turvin, on sekä
todennäköistä että toivottavaa että 
tavoitteeseen päästään oman tuotannon ja 
tuonnin yhdistelmällä. Tätä varten
komission olisi tarkkailtava 
biopolttoaineiden tarjontaa yhteisön 
markkinoilla ja tarpeen mukaan 
ehdotettava toimenpiteitä tasapainon 
saavuttamiseksi oman tuotannon ja 
tuonnin välillä niin, että otetaan huomioon 
monenvälisten ja kahdenvälisten 
kauppaneuvottelujen edistyminen sekä 
ympäristö-, kustannus-, energiavarmuus- ja 
muut tekijät.

(10) On todennäköistä, että uusiutuvaa 
energiaa koskeviin tavoitteisiin päästään 
oman tuotannon ja tuonnin yhdistelmällä. 
Tässä yhteydessä komission olisi 
tarkkailtava uusiutuvan energian, 
biomassan energiankäyttö mukaan 
lukien, tarjontaa yhteisön markkinoilla 
niin, että otetaan huomioon monenvälisten 
ja kahdenvälisten kauppaneuvottelujen 
edistyminen, sosiaaliset tekijät sekä 
ympäristö-, kustannus-, energiavarmuus- ja 
muut tekijät.
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Or. en

Perustelu

Komission on valvottava kaikenlaisen energiatarjonnan tuontia ja vientiä riippumatta siitä, 
onko energia kotimaisesti tuotettua (ja kotimaassa kulutettua) tai tuotu kolmansista maista tai 
viety kyseisiin maihin. Erityisesti biomassan energiakäyttöä on valvottava tarkasti. 
Viimeisimpien tieteellisten ja poliittisten tietojen mukaan sitovaa tavoitetta, jossa 
10 prosenttia liikennealan käyttämistä polttoaineista olisi biomassapohjaista, ei voida 
saavuttaa kestävällä tavalla. Näin ollen kyseisestä tavoitteesta on luovuttava.

Tarkistus 90
Roberto Musacchio

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Uusiutuvalle energialle liikenteessä 
asetettava 10 prosentin tavoite taas on 
tarkoituksenmukaista asettaa 
samansuuruisena jokaiselle jäsenvaltiolle, 
jotta voidaan varmistaa yhdenmukaisuus 
liikenteen polttoaineiden saatavuudessa ja 
teknisissä eritelmissä. Koska
liikennepolttoaineilla on helppo käydä 
kauppaa, sellaiset jäsenvaltiot, joilla on 
heikot mahdollisuudet hyödyntää 
tarvittavia luonnonvaroja, voivat helposti 
hankkia liikenteen uusiutuvia polttoaineita 
muualta. Vaikka yhteisö teknisesti 
pystyisikin saavuttamaan 
biopolttoainetavoitteensa pelkästään oman 
tuotannon turvin, on sekä todennäköistä 
että toivottavaa että tavoitteeseen päästään 
oman tuotannon ja tuonnin yhdistelmällä. 
Tätä varten komission olisi tarkkailtava 
biopolttoaineiden tarjontaa yhteisön 
markkinoilla ja tarpeen mukaan 
ehdotettava toimenpiteitä tasapainon 
saavuttamiseksi oman tuotannon ja tuonnin 
välillä niin, että otetaan huomioon 
monenvälisten ja kahdenvälisten 
kauppaneuvottelujen edistyminen sekä 
ympäristö-, kustannus-, energiavarmuus- ja 

(10) Uusiutuvalle energialle liikenteessä 
asetettava kahdeksan prosentin tavoite 
taas on tarkoituksenmukaista asettaa 
samansuuruisena jokaiselle jäsenvaltiolle, 
jotta voidaan varmistaa yhdenmukaisuus 
liikenteen polttoaineiden saatavuudessa ja 
teknisissä eritelmissä. Siitä huolimatta, 
että liikennepolttoaineilla on helppo käydä 
kauppaa, sellaisten jäsenvaltioiden, joilla 
on heikot mahdollisuudet hyödyntää 
tarvittavia luonnonvaroja, pitäisi keskittää 
investointeja energiasäästöihin ja muihin 
uusiutuviin lähteisiin sen sijaan, että ne 
pelkästään hankkivat helposti uusiutuvia 
polttoaineita muualta. Vaikka yhteisö 
teknisesti pystyisikin saavuttamaan 
biopolttoainetavoitteensa pelkästään oman 
tuotannon turvin, on sekä todennäköistä 
että toivottavaa että tavoitteeseen päästään 
oman tuotannon ja tuonnin yhdistelmällä, 
jossa jäsenvaltioiden ja/tai yhteisön 
tavoiteosuudeksi asetetaan 80 prosenttia 
tuotannosta. Tätä varten komission olisi 
tarkkailtava biopolttoaineiden tarjontaa 
yhteisön markkinoilla ja tarpeen mukaan 
ehdotettava toimenpiteitä tasapainon 
saavuttamiseksi oman tuotannon ja tuonnin 
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muut tekijät. välillä niin, että otetaan huomioon 
monenvälisten ja kahdenvälisten 
kauppaneuvottelujen edistyminen sekä 
ympäristö-, kustannus-, energiavarmuus- ja 
muut tekijät.

Or. it

Perustelu

Biopolttoaineiden tuomista yhteisön ulkopuolelta aikana, jolloin ruokapula aiheuttaa vakavaa 
huolta, ei voida käyttää pääasiallisena keinona päästötavoitteen saavuttamiseksi. 
Jäsenvaltioiden pitää näin ollen tuoda maahan pienempiä määriä biopolttoaineita ja 
keskittää ponnistuksensa uusia teknologioita koskevaan tutkimukseen ja investointeihin 
EU:ssa.

Tarkistus 91
Riitta Myller

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Uusiutuvalle energialle liikenteessä 
asetettava 10 prosentin tavoite taas on 
tarkoituksenmukaista asettaa 
samansuuruisena jokaiselle jäsenvaltiolle, 
jotta voidaan varmistaa yhdenmukaisuus 
liikenteen polttoaineiden saatavuudessa ja 
teknisissä eritelmissä. Koska 
liikennepolttoaineilla on helppo käydä 
kauppaa, sellaiset jäsenvaltiot, joilla on 
heikot mahdollisuudet hyödyntää 
tarvittavia luonnonvaroja, voivat helposti 
hankkia liikenteen uusiutuvia polttoaineita 
muualta. Vaikka yhteisö teknisesti 
pystyisikin saavuttamaan 
biopolttoainetavoitteensa pelkästään oman 
tuotannon turvin, on sekä todennäköistä 
että toivottavaa että tavoitteeseen päästään 
oman tuotannon ja tuonnin yhdistelmällä. 
Tätä varten komission olisi tarkkailtava 
biopolttoaineiden tarjontaa yhteisön 
markkinoilla ja tarpeen mukaan 

(10) Uusiutuvalle energialle liikenteessä 
asetettava 10 prosentin tavoite taas on 
tarkoituksenmukaista asettaa 
samansuuruisena jokaiselle jäsenvaltiolle, 
jotta voidaan varmistaa yhdenmukaisuus 
liikenteen polttoaineiden saatavuudessa ja 
teknisissä eritelmissä. Koska 
liikennepolttoaineilla on helppo käydä 
kauppaa, sellaiset jäsenvaltiot, joilla on 
heikot mahdollisuudet hyödyntää 
tarvittavia luonnonvaroja, voivat helposti 
hankkia liikenteen uusiutuvia polttoaineita 
muualta. Vaikka yhteisö teknisesti 
pystyisikin saavuttamaan uusiutuvan 
energian käyttöä liikenteessä koskevat 
tavoitteensa pelkästään oman tuotannon 
turvin, on sekä todennäköistä että 
toivottavaa että tavoitteeseen päästään 
oman tuotannon ja tuonnin yhdistelmällä. 
Tätä varten komission olisi tarkkailtava 
biopolttoaineiden tarjontaa yhteisön 
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ehdotettava toimenpiteitä tasapainon 
saavuttamiseksi oman tuotannon ja tuonnin 
välillä niin, että otetaan huomioon 
monenvälisten ja kahdenvälisten 
kauppaneuvottelujen edistyminen sekä 
ympäristö-, kustannus-, energiavarmuus- ja 
muut tekijät. 

markkinoilla ja tarpeen mukaan 
ehdotettava toimenpiteitä tasapainon 
saavuttamiseksi oman tuotannon ja tuonnin 
välillä niin, että otetaan huomioon 
monenvälisten ja kahdenvälisten 
kauppaneuvottelujen edistyminen sekä 
ympäristö-, kustannus-, energiavarmuus- ja 
muut tekijät.

Or. fi

Tarkistus 92
Gyula Hegyi

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Uusiutuvalle energialle liikenteessä 
asetettava 10 prosentin tavoite taas on 
tarkoituksenmukaista asettaa 
samansuuruisena jokaiselle jäsenvaltiolle, 
jotta voidaan varmistaa yhdenmukaisuus 
liikenteen polttoaineiden saatavuudessa ja 
teknisissä eritelmissä. Koska 
liikennepolttoaineilla on helppo käydä 
kauppaa, sellaiset jäsenvaltiot, joilla on 
heikot mahdollisuudet hyödyntää 
tarvittavia luonnonvaroja, voivat helposti 
hankkia liikenteen uusiutuvia polttoaineita 
muualta. Vaikka yhteisö teknisesti 
pystyisikin saavuttamaan 
biopolttoainetavoitteensa pelkästään oman 
tuotannon turvin, on sekä todennäköistä 
että toivottavaa että tavoitteeseen 
päästään oman tuotannon ja tuonnin 
yhdistelmällä. Tätä varten komission olisi 
tarkkailtava biopolttoaineiden tarjontaa 
yhteisön markkinoilla ja tarpeen mukaan 
ehdotettava toimenpiteitä tasapainon 
saavuttamiseksi oman tuotannon ja tuonnin 
välillä niin, että otetaan huomioon 
monenvälisten ja kahdenvälisten 
kauppaneuvottelujen edistyminen sekä 
ympäristö-, kustannus-, energiavarmuus- ja 

(10) Uusiutuvalle energialle liikenteessä 
asetettava 10 prosentin tavoite taas on 
tarkoituksenmukaista asettaa 
samansuuruisena jokaiselle jäsenvaltiolle, 
jotta voidaan varmistaa yhdenmukaisuus 
liikenteen polttoaineiden saatavuudessa ja 
teknisissä eritelmissä. Koska 
liikennepolttoaineilla on helppo käydä 
kauppaa, sellaiset jäsenvaltiot, joilla on 
heikot mahdollisuudet hyödyntää 
tarvittavia luonnonvaroja, voivat helposti 
hankkia liikenteen uusiutuvia polttoaineita 
muualta. Olisi suotuisaa ja teknisesti 
mahdollista, että yhteisö pystyisi
saavuttamaan biopolttoainetavoitteensa 
pelkästään oman tuotannon turvin 
vähentääkseen biopolttoaineiden tuontia. 
Tätä varten komission olisi tarkkailtava 
biopolttoaineiden tarjontaa yhteisön 
markkinoilla ja tarpeen mukaan 
ehdotettava toimenpiteitä tasapainon 
saavuttamiseksi oman tuotannon ja tuonnin 
välillä niin, että otetaan huomioon 
monenvälisten ja kahdenvälisten 
kauppaneuvottelujen edistyminen sekä 
ympäristö-, kustannus-, energiavarmuus- ja 
muut tekijät.
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muut tekijät. 

Or. en

Perustelu

Biopolttoaineita koskevat tavoitteet pitäisi saavuttaa pääasiallisesti EU:n maatalouden 
ylijäämäkapasiteettia käyttämällä.

Tarkistus 93
Matthias Groote

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Uusiutuvalle energialle liikenteessä 
asetettava 10 prosentin tavoite taas on 
tarkoituksenmukaista asettaa 
samansuuruisena jokaiselle jäsenvaltiolle, 
jotta voidaan varmistaa yhdenmukaisuus 
liikenteen polttoaineiden saatavuudessa ja 
teknisissä eritelmissä. Koska 
liikennepolttoaineilla on helppo käydä 
kauppaa, sellaiset jäsenvaltiot, joilla on 
heikot mahdollisuudet hyödyntää 
tarvittavia luonnonvaroja, voivat helposti 
hankkia liikenteen uusiutuvia polttoaineita
muualta. Vaikka yhteisö teknisesti 
pystyisikin saavuttamaan 
biopolttoainetavoitteensa pelkästään oman 
tuotannon turvin, on sekä todennäköistä 
että toivottavaa että tavoitteeseen päästään 
oman tuotannon ja tuonnin yhdistelmällä. 
Tätä varten komission olisi tarkkailtava 
biopolttoaineiden tarjontaa yhteisön 
markkinoilla ja tarpeen mukaan 
ehdotettava toimenpiteitä tasapainon 
saavuttamiseksi oman tuotannon ja tuonnin 
välillä niin, että otetaan huomioon 
monenvälisten ja kahdenvälisten 
kauppaneuvottelujen edistyminen sekä 
ympäristö-, kustannus-, energiavarmuus- ja 
muut tekijät. 

(10) Uusiutuvalle energialle liikenteessä 
asetettava 10 prosentin tavoite taas on 
tarkoituksenmukaista asettaa 
samansuuruisena jokaiselle jäsenvaltiolle, 
jotta voidaan varmistaa yhdenmukaisuus 
liikenteen polttoaineiden saatavuudessa ja 
teknisissä eritelmissä. Koska 
liikennepolttoaineilla on helppo käydä 
kauppaa, sellaiset jäsenvaltiot, joilla on 
heikot mahdollisuudet hyödyntää 
tarvittavia luonnonvaroja, voivat helposti 
hankkia liikenteen uusiutuvia polttoaineita 
muualta. Vaikka yhteisö teknisesti 
pystyisikin saavuttamaan uusiutuvaa 
energiaa liikenteessä koskevan 
tavoitteensa pelkästään oman tuotannon 
turvin, on sekä todennäköistä että 
toivottavaa että tavoitteeseen päästään 
oman tuotannon ja tuonnin yhdistelmällä. 
Tätä varten komission olisi tarkkailtava 
biopolttoaineiden tarjontaa yhteisön 
markkinoilla ja tarpeen mukaan 
ehdotettava toimenpiteitä tasapainon 
saavuttamiseksi oman tuotannon ja tuonnin 
välillä niin, että otetaan huomioon 
monenvälisten ja kahdenvälisten 
kauppaneuvottelujen edistyminen sekä 
ympäristö-, kustannus-, energiavarmuus- ja 
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muut tekijät.

Or. el

Tarkistus 94
Johannes Lebech

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Jäsenvaltioiden on pyrittävä 
monipuolistamaan uusiutuvista 
energialähteistä koostuvaa 
energiayhdistelmää kaikilla 
liikennealoilla. Komission on esitettävä 
vuoteen 2011 mennessä ehdotuksia 
neuvostolle ja Euroopan parlamentille 
strategiasta, joka koskee uusiutuvan 
energian käytön lisäämistä kaikilla 
liikennealoilla. 

Or. en

Perustelu

Tähän mennessä on keskitytty voimakkaasti uusiutuvan energian käyttöön tieliikennealalla. 
On kuitenkin tärkeää edistää uusiutuvan energian käyttöä kaikilla liikennealoilla. Vuotta 
2011 ehdotetaan määräajaksi sen vuoksi, että ehdotukset voitaisiin sisällyttää seuraaviin 
rahoitusnäkymiin.

Tarkistus 95
Christofer Fjellner

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Kokonaistavoitteiden saavuttamisen 
varmistamiseksi jäsenvaltioiden olisi 
seurattava ohjeellista kehityspolkua kohti 
tavoitteitaan ja laatia muun muassa 

(11) Kokonaistavoitteiden saavuttamisen 
varmistamiseksi jäsenvaltioiden olisi 
seurattava ohjeellista kehityspolkua kohti 
tavoitteitaan ja laatia muun muassa 
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alakohtaiset tavoitteet sisältävä kansallinen 
toimintasuunnitelma pitäen mielessä, että 
biomassalla on monia eri käyttökohteita 
ja käyttöön olisi välttämätöntä saada 
uusia biomassavaroja.

alakohtaiset tavoitteet sisältävä kansallinen 
toimintasuunnitelma. Koska energia- ja 
ilmastokysymykset liittyvät läheisesti 
toisiinsa, jäsenvaltioille olisi annettava 
kannustimia investoida 
ympäristöystävällisiin energian 
tuotantomuotoihin, jotka eivät lisää 
entisestään kasvihuonekaasupäästöjä. 
Etsittäessä ratkaisua ilmastoa koskevaan 
ongelmaan on tärkeää korostaa, että 
ilmastoneutraaleja energialähteitä ei saa 
käsitellä verotuksessa epäedullisemmalla 
tavalla kuin muita tuotantolähteitä.

Or. sv

Tarkistus 96
Johannes Lebech

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Kokonaistavoitteiden saavuttamisen 
varmistamiseksi jäsenvaltioiden olisi 
seurattava ohjeellista kehityspolkua kohti 
tavoitteitaan ja laatia muun muassa 
alakohtaiset tavoitteet sisältävä 
kansallinen toimintasuunnitelma pitäen 
mielessä, että biomassalla on monia eri 
käyttökohteita ja käyttöön olisi 
välttämätöntä saada uusia 
biomassavaroja.

(11) Kokonaistavoitteiden saavuttamisen 
varmistamiseksi jäsenvaltioiden olisi 
seurattava ohjeellista kehityspolkua kohti 
tavoitteitaan ja laatia muun muassa 
alakohtaiset tavoitteet ja erityistoimia 
sisältävä kansallinen toimintasuunnitelma 
uusiutuvien energiateknologioiden 
kysynnän ja tarjonnan edistämiseksi.

Or. en
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Tarkistus 97
Johannes Lebech

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Yhteisön ja jäsenvaltioiden olisi 
osoitettava huomattava määrä 
taloudellisia varoja uusiutuvien 
energiateknologioiden tutkimukseen ja 
kehitykseen. Päästökauppajärjestelmästä 
saadut tulot ovat eräs ilmeinen 
rahoituksen lähde. Lisäksi Euroopan 
teknologiainstituutin olisi asetettava 
etusijalle uusiutuvien 
energiateknologioiden kehitys ja 
tutkimus.

Or. en

Tarkistus 98
Johannes Lebech

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian osuuden laskemiseksi on tarpeen 
määrittää yksiselitteiset säännöt.

(14) Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian osuuden laskemiseksi on tarpeen 
määrittää avoimet ja yksiselitteiset säännöt.

Or. en
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Tarkistus 99
Roberto Musacchio

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 a kappale(uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) On otettava käyttöön täsmällinen 
arviointitapa, jolla tarkastellaan, 
millainen korvausvaikuttavuus on sillä, 
että biopolttoaineita edistetään 
öljypohjaisten polttoaineiden korvaajina. 
Tätä tarkoitusta varten on erittäin tärkeää 
ottaa käyttöön nettoenergian tai EROIn 
(energy return on energy invested, 
energiatuotto investoidusta energiasta) 
käsite sellaisena kuin se on määritelty 
energian elinkaarta käsittelevän analyysin 
perusteella.

Or. it

Perustelu

Kun biopolttoaineiden kokonaiskustannuksissa otetaan huomioon liikenteessä käytettyä 
energiaa koskevat tekijät, estetään muun muassa kehitysmaista tuotujen tuotteiden liiallinen 
hyödyntäminen. Kyseisellä tuonnilla on haitallisia vaikutuksia niiden elintarvikkeiden 
tuotantoon. Kyseisillä arvioinneilla edistetään myös paikallisesti tuotetun biomassan käyttöä, 
mikä on ainoa tapa taata todelliset ympäristöedut ja välttää eettisiä ongelmia.

Tarkistus 100
Johannes Lebech

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Vesivoiman osuutta laskettaessa olisi 
ilmasto-olosuhteiden vaihtelun vaikutukset 
tasattava käyttämällä normalisointisääntöä.

(15) Vesivoiman ja tuulivoiman osuutta 
laskettaessa olisi ilmasto-olosuhteiden 
vaihtelun vaikutukset tasattava käyttämällä 
normalisointisääntöä.

Or. en
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Perustelu

Tuulivoiman tuotanto vaihtelee huomattavasti sääolojen vaihtelun vuoksi, ja näin ollen siihen 
pitäisi soveltaa normalisointisääntöä. 

Tarkistus 101
Peter Liese

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Koulutusta on kehitettävä 
koordinoidusti ja uusiutuvaa energiaa 
käyttävien pienen mittakaavan laitteiden 
asentajille olisi luotava sopiva 
pätevyystodistusjärjestelmä 
markkinavääristymien välttämiseksi sekä 
laadukkaiden tuotteiden ja palvelujen 
varmistamiseksi kuluttajille. Kansallisten 
pätevyystodistusjärjestelmien olisi oltava 
jäsenvaltioiden vastavuoroisesti 
tunnustamia ja perustua tietyille 
yhdenmukaistetuille 
vähimmäisperiaatteille, joissa otetaan 
huomioon alan teknologian eurooppalaiset 
standardit sekä uusiutuvan energian 
laiteasentajien olemassa olevat koulutus- ja 
tutkintojärjestelmät. Ammattipätevyyden 
tunnustamisesta 7 päivänä syyskuuta 2005 
annettua direktiiviä 2005/36/EY olisi 
jatkossakin sovellettava tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuulumattomiin 
kysymyksiin, kuten tietyssä jäsenvaltiossa 
sertifioimattomien asentajien 
pätevyystodistusten tunnustamiseen.

(28) Koulutusta on kehitettävä
koordinoidusti ja uusiutuvaa energiaa 
käyttävien pienen mittakaavan laitteiden 
asentajille olisi luotava sopiva 
pätevyystodistusjärjestelmä 
markkinavääristymien välttämiseksi sekä 
laadukkaiden tuotteiden ja palvelujen 
varmistamiseksi kuluttajille. Kansallisten 
pätevyystodistusjärjestelmien olisi oltava 
jäsenvaltioiden vastavuoroisesti 
tunnustamia ja perustua tietyille 
yhdenmukaistetuille 
vähimmäisperiaatteille, joissa otetaan 
huomioon alan teknologian eurooppalaiset 
standardit sekä uusiutuvan energian 
laiteasentajien olemassa olevat koulutus- ja 
tutkintojärjestelmät. Ammattipätevyyden 
tunnustamisesta 7 päivänä syyskuuta 2005 
annetulla direktiivillä 2005/36/EY olisi 
jatkossakin säänneltävä säänneltyjen 
ammattien pätevyystodistusten 
tunnustamista. Sikäli kuin asentajan 
ammattiin ryhtymistä tai ammatin 
harjoittamista säännellään, 
pätevyystodistusten tunnustamiseen 
liittyvät ehdot esitetään 
direktiivissä 2005/36/EY. Kyseisiä ehtoja 
pitää soveltaa myös asentajiin, jotka on 
sertifioitu jossain jäsenmaassa.

Or. de
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Perustelu

Direktiivillä 2005/36/EY säännellään säänneltyjen ammattien pätevyystodistusten 
tunnustamista. Direktiivi sisältää kokonaisvaltaiset ja lopulliset määräykset tunnustamisesta. 
Sitä on edelleen sovellettava asentajiin, jotka ovat vapaaehtoisesti antaneet sertifioida itsensä 
uusiutuvia energiamuotoja koskevan direktiivin mukaisesti. Uusiutuvia energiamuotoja 
käyttävän laitteiston asentaminen muodostaa vain osan esimerkiksi lämpöinsinöörien tai 
katontekijöiden työstä.

Tarkistus 102
Vittorio Prodi

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Kustannusten, joita aiheutuu 
uusiutuvia energialähteitä käyttävien 
uusien sähköntuottajien liittymisestä 
sähköverkkoon, tulisi olla objektiivisia, 
läpinäkyviä ja syrjimättömiä, ja verkkoon 
liitettyjen tuottajien verkolle tuottama 
hyöty olisi asianmukaisesti otettava 
huomioon.

(30) Kustannusten, joita aiheutuu 
uusiutuvia energialähteitä käyttävien 
uusien sähköntuottajien liittymisestä 
sähköverkkoon, tulisi olla objektiivisia, 
läpinäkyviä ja syrjimättömiä, ja verkkoon 
liitettyjen tuottajien verkolle tuottama 
hyöty olisi asianmukaisesti otettava 
huomioon. Kustannusten, joita aiheutuu 
uusiutuvia energialähteitä käyttävien 
kaasuntuottajien liittymisestä 
kaasuverkkoon, on oltava objektiivisia, 
läpinäkyviä ja syrjimättömiä.

Or. en

Perustelu

Kaasuntuotantoa koskevia määräyksiä on suunniteltava sähköntuotantoa koskevien 
määräysten lisäksi.
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Tarkistus 103
Roberto Musacchio

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Biopolttoaineiden tuotannon olisi 
oltava ympäristön kannalta kestävää. Tässä 
direktiivissä asetettujen tavoitteiden 
saavuttamiseen käytettyjen 
biopolttoaineiden ja kansallisten 
tukijärjestelmien piiriin kuuluvien 
biopolttoaineiden olisikin täytettävä 
ympäristökestävyyden kriteerit.

(34) Biopolttoaineiden tuotannon olisi 
oltava ympäristön kannalta kestävää, ja 
siinä olisi noudatettava työlainsäädäntöä. 
Tässä direktiivissä asetettujen tavoitteiden 
saavuttamiseen käytettyjen 
biopolttoaineiden ja kansallisten 
tukijärjestelmien piiriin kuuluvien 
biopolttoaineiden olisikin täytettävä 
ympäristökestävyyden kriteerit, ja niiden 
olisi noudatettava Kansanvälisen 
työjärjestön yleissopimuksia 
työntekijöiden oikeuksista ja 
työolosuhteista.

Or. it

Perustelu

Työlainsäädännön noudattamisen olisi oltava keskeinen peruste yhdessä ympäristön 
kestävyyden kanssa, ja ILOn määräämien keskeisten työnormien ratifiointi ja täytäntöönpano 
pitäisi varmistaa.

Tarkistus 104
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Jotta talouden toimijat välttyisivät
tekemästä turhaan työlästä tutkimustyötä 
ja jotta energiakäyttöön ei otettaisi hyvin 
hiilipitoista maata, joka jälkikäteen 
saattaisi osoittautua biopolttoaineiden ja 
muiden bionesteiden raaka-aineiden 
tuotantoon kelpaamattomaksi, 
biopolttoaineiden ja muiden bionesteiden 

(38) Jotta vältettäisiin kilpailu 
elintarvikkeista ja rehusta ja kun otetaan 
huomioon ilmastonmuutoksen vastaisten 
toimien kiireellisyys ja mahdolliset 
huomattavat maankäytön välillisestä 
muutoksesta johtuvat kielteiset 
kasvihuonekaasupäästöjä koskevat
vaikutukset, maata, jota käytetään 
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tuotantokäyttöön ei pitäisi muuntaa sen 
tyyppisiä maita, joiden muuntamisen 
yhteydessä tapahtuvaa hiilivarannon 
pienentymistä ei voida ilmastonmuutoksen 
vastaisten toimien kiireellisyys huomioon 
ottaen kohtuullisessa ajassa kompensoida 
tuotettavien biopolttoaineiden ja muiden 
bionesteiden aikaansaamilla 
kasvihuonekaasusäästöillä. Maailman 
hiilivarantojen kartoitusten perusteella 
näyttäisi siltä, että tällaisia maita ovat
kosteikot ja pysyväisluonteinen metsämaa.

elintarvikkeiden tai rehujen tuotantoon, ei 
pitäisi muuntaa liikenteen polttoaineiden 
tuotantoon. Biomassasta valmistettavien 
liikenteen polttoaineiden tuotantoa pitäisi 
rajata joutomaalle, syrjäiselle maalle tai 
pilaantuneelle maalle, jolla ei ole arvoa 
luonnon monimuotoisuuden kannalta, jos 
maankäytön suoralla muuntamisella 
saadaan nettohiilivoittoja ja jos siitä ei 
aiheudu huomattavia kielteisiä paikallisia 
ympäristövaikutuksia tai muita 
vaikutuksia. Maailman hiilivarantojen 
kartoitusten perusteella näyttäisi siltä, että 
kosteikoilla ja pysyväisluonteisella 
metsämaalla ei pitäisi tuottaa biomassaa.

Or. en

Tarkistus 105
Struan Stevenson

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 38 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(38 a) Maata, jonka maaperän tai 
kasvillisuuden hiilipitoisuus on korkea, ei 
niin ikään pidä käyttää muiden 
uusiutuvaa energiaa koskevien 
hankkeiden kehittämiseen, kuten 
tuuliturbiinien ja niihin liittyvien teiden 
rakentamiseen, mukaan lukien niin 
kutsutut kelluvat tiet ja muu 
infrastruktuuri. Kyseisellä kehityksellä on 
turvesuohon vaikutuksia, jotka johtavat 
väistämättömästi turvesuon kuivumiseen 
laajoilla alueilla ja aiheuttavat sen, että 
maaperään varastoitunut hiili pääsee 
vapautumaan ilmakehään, mistä seuraa 
hiilidioksidin muodostuminen. 

Or. en
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Perustelu

Turvesuo nielee hiiltä. Tuulivoimaloiden, niin kutsuttujen kelluvien teiden ja muun 
infrastruktuurin rakentaminen häiritsee luonnollista suodattumista ja kuivattaa turvetta, 
mistä seuraa laajojen hiilidioksidimäärien vapautuminen ilmakehään. Se aiheuttaa enemmän 
hiilipäästöjä kuin mitä tuulivoimaloilla voidaan koskaan torjua.

Tarkistus 106
Pilar Ayuso

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 44 kappale

Komission teksti Tarkistus

(44) Polttoaineiden tuotannon ja käytön 
kasvihuonekaasupäästöjä laskettaessa olisi 
otettava huomioon myös sivutuotteet. 
Politiikan analysoinnissa voidaan käyttää 
korvausmenetelmää. Yksittäisten 
toimijoiden ja yksittäisten liikenteen 
polttoaine-erien sääntelyyn 
korvausmenetelmä ei sovellu. Näissä 
tapauksissa tarkoituksenmukaisin 
menetelmä on energia-
allokointimenetelmä, koska sitä on helppo 
soveltaa, se toimii ennakoitavasti, se 
minimoi ei-toivotut kannustimet ja antaa 
tuloksia, jotka ovat yleisesti 
vertailukelpoisia monenlaisten 
korvausmenetelmän tuottamien tulosten 
kanssa. Politiikan analysoimiseksi 
komission olisi myös raportoinnissaan 
ilmaistava tulokset korvausmenetelmää 
käyttäen.

(44) Polttoaineiden tuotannon ja käytön 
kasvihuonekaasupäästöjä laskettaessa olisi 
otettava huomioon myös sivutuotteet. 
Politiikan analysoinnissa voidaan käyttää 
korvausmenetelmää. Yksittäisten 
toimijoiden ja yksittäisten liikenteen 
polttoaine-erien sääntelyyn 
korvausmenetelmä ei sovellu. Näissä 
tapauksissa tarkoituksenmukaisin 
menetelmä on energia-
allokointimenetelmä, koska sitä on helppo 
soveltaa, se toimii ennakoitavasti, se 
minimoi ei-toivotut kannustimet ja antaa 
tuloksia, jotka ovat yleisesti 
vertailukelpoisia monenlaisten 
korvausmenetelmän tuottamien tulosten 
kanssa. Jos energia-allokointimenetelmä 
ei kuitenkaan ole kaikista 
tarkoituksenmukaisin keino, se olisi 
korvattava kuiva-ainepitoisuuteen 
perustuvalla 
yhteisallokointimenetelmällä. Politiikan 
analysoimiseksi komission olisi myös 
raportoinnissaan ilmaistava tulokset 
korvausmenetelmää käyttäen.

Or. fr

Perustelu

Energia-allokointimenetelmässä ei ole mahdollista ottaa huomioon proteiinia runsaasti 
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sisältäviä sivutuotteita, joita ei ole tarkoitettu poltettaviksi. Siksi käytössä oleviin menetelmiin 
on lisättävä joustonvaraa niin, että jos energia-allokointimenetelmä ei osoittaudu kaikista 
tarkoituksenmukaisimmaksi keinoksi, se voidaan korvata kuiva-ainepitoisuuteen perustuvalla 
yhteisallokointimenetelmällä. Tämä on tärkeää, koska biopolttoaineiden tuotannon ohessa 
saatavat proteiinia runsaasti sisältävät sivutuotteet ovat merkittävässä osassa 
maahantuotujen valkuaiskasvien korvaajina.

Tarkistus 107
Gyula Hegyi

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 46 kappale

Komission teksti Tarkistus

(46) Jotta ei edistettäisi biopolttoaineiden 
ja muiden bionesteiden raaka-aineiden 
viljelyä sellaisilla alueilla, joilla se johtaisi 
suuriin kasvihuonekaasupäästöihin, 
viljelyn oletusarvojen käyttö olisi rajattava 
sellaisille alueille, joilla tällainen vaikutus 
voidaan luotettavasti ehkäistä.

(46) Jotta ei edistettäisi biopolttoaineiden 
ja muiden bionesteiden raaka-aineiden 
viljelyä sellaisilla alueilla, joilla se johtaisi 
suuriin kasvihuonekaasupäästöihin, 
viljelyn oletusarvojen käyttö olisi rajattava 
sellaisille alueille, joilla tällainen vaikutus 
voidaan luotettavasti ehkäistä. EU:n olisi 
turvauduttava pääasiallisesti sisäiseen 
biopolttoaineiden tuotantoon 
maatalouden ylijäämästään, koska yhtenä 
biopolttoaineiden tuotannon tavoitteena 
on vähentää riippuvuutta tuoduista 
fossiilisista polttoaineista.

Or. en

Perustelu

Jotta vähennettäisiin maahantuotujen fossiilisten polttoaineiden määrää ja taattaisiin 
ympäristötavoitteiden saavuttaminen, Euroopassa tuotettua biopolttoainetta pitäisi 
pääasiallisesti käyttää EU:ssa.
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Tarkistus 108
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 48 kappale

Komission teksti Tarkistus

(48) Biopolttoaineiden 10 prosentin 
osuuden saavuttaminen edellyttää, että 
markkinoille saatetaan dieselpolttoainetta, 
jossa biodieseliä on enemmän kuin 
standardissa EN590/2004 määritellään.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä ehdotus kuuluu polttoaineen laatua koskevan direktiivin soveltamisalaan.

Tarkistus 109
Roberto Musacchio

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 48 kappale

Komission teksti Tarkistus

(48) Biopolttoaineiden 10 prosentin 
osuuden saavuttaminen edellyttää, että 
markkinoille saatetaan dieselpolttoainetta, 
jossa biodieseliä on enemmän kuin 
standardissa EN590/2004 määritellään.

Poistetaan.

Or. xm

Perustelu

Teksti vastaa aiempaa tekstiä, jonka mukaan biopolttoaineiden yksinomaista käyttöä on 
vältettävä ja laajempi joukko uusiutuvien energialähteiden muotoja on asetettava etusijalle.
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Tarkistus 110
Gyula Hegyi

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 48 kappale

Komission teksti Tarkistus

(48) Biopolttoaineiden 10 prosentin 
osuuden saavuttaminen edellyttää, että 
markkinoille saatetaan dieselpolttoainetta, 
jossa biodieseliä on enemmän kuin 
standardissa EN590/2004 määritellään.

(48) Biopolttoaineiden 10 prosentin 
osuuden saavuttaminen edellyttää toisen 
sukupolven biopolttoaineiden 
saatavuuden varmistamista ja sitä, että
markkinoille saatetaan dieselpolttoainetta, 
jossa biodieseliä on enemmän kuin 
standardissa EN590/2004 määritellään.

Or. en

Perustelu

Biopolttoaineiden 10 prosentin tavoite voidaan saavuttaa vain, jos toisen sukupolven 
biopolttoaineita on laajasti saatavilla.

Tarkistus 111
Matthias Groote

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 48 kappale

Komission teksti Tarkistus

(48) Biopolttoaineiden 10 prosentin 
osuuden saavuttaminen edellyttää, että 
markkinoille saatetaan dieselpolttoainetta, 
jossa biodieseliä on enemmän kuin 
standardissa EN590/2004 määritellään.

(48) Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian 10 prosentin osuuden 
saavuttaminen vuoteen 2020 mennessä 
edellyttää, että markkinoille saatetaan 
dieselpolttoainetta, jossa biodieseliä on 
enemmän kuin standardissa EN590/2004 
määritellään.

Or. en
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Tarkistus 112
Johannes Lebech

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 52 kappale

Komission teksti Tarkistus

(52) Tukijärjestelmissään jäsenvaltiot 
voivat edistää sellaisten biopolttoaineiden 
käyttöä, jotka tarjoavat lisähyötyjä –
esimerkiksi monimuotoistamishyötyjä, 
joita saadaan siitä, että biopolttoaineita 
tuotetaan jätteistä, tähteistä, muista kuin 
elintarviketuotannon selluloosasta tai 
lignoselluloosasta, ja ottaa asianmukaisesti 
huomioon yhtäältä perinteisistä 
biopolttoaineista tuotetun energian ja 
toisaalta näiden lisähyötyjä tarjoavien 
biopolttoaineiden erilaiset kustannukset. 
Jäsenvaltiot voivat edistää investointeja 
sellaisten uusiutuvan energian 
teknologioiden kehittämiseen, joilta vie 
kauan tulla kilpailukykyisiksi.

(52) Tukijärjestelmissään jäsenvaltiot 
voivat edistää sellaisten biopolttoaineiden 
käyttöä, jotka tarjoavat lisähyötyjä –
esimerkiksi monimuotoistamishyötyjä, 
joita saadaan siitä, että biopolttoaineita 
tuotetaan jätteistä, tähteistä, muista kuin 
elintarviketuotannon selluloosasta tai 
lignoselluloosasta, ja ottaa asianmukaisesti 
huomioon yhtäältä perinteisistä 
biopolttoaineista tuotetun energian ja 
toisaalta näiden lisähyötyjä tarjoavien 
biopolttoaineiden erilaiset kustannukset. 
Jäsenvaltioiden on myös edistettävä 
investointeja sellaisten muiden uusiutuvan 
energian teknologioiden tutkimiseen ja 
kehittämiseen, joilta vie kauan tulla 
kilpailukykyisiksi. 

Or. en

Tarkistus 113
Roberto Musacchio

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 53 kappale

Komission teksti Tarkistus

(53) Koska tämän direktiivin 15–
17 artiklassa säädettyjen toimenpiteiden 
päätarkoituksena on varmistaa 
sisämarkkinoiden asianmukainen toiminta 
yhdenmukaistamalla ehdot, jotka 
biopolttoaineiden ja muiden bionesteiden 
on tiettyä tarkoitusta varten täytettävä, sekä
helpottaa näin näiden ehtojen mukaisilla 
biopolttoaineilla ja muilla bionesteillä 
käytävää kauppaa jäsenvaltioiden välillä, 

(53) Koska tämän direktiivin 15–
17 artiklassa säädettyjen toimenpiteiden 
päätarkoituksena on varmistaa 
sisämarkkinoiden asianmukainen toiminta 
ja nykyisen ympäristö- ja 
työlainsäädännön täytäntöönpano 
yhdenmukaistamalla ehdot, jotka 
biopolttoaineiden ja muiden bionesteiden 
on tiettyä tarkoitusta varten täytettävä, sekä 
edellyttämällä jäsenvaltioiden välisen 
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toimenpiteet perustuvat yhteisön 
perustamissopimuksen 95 artiklaan. Koska 
kaikkien muiden tässä direktiivissä 
säädettyjen toimenpiteiden 
päätarkoituksena on ympäristön suojelu, ne 
perustuvat yhteisön perustamissopimuksen 
175 artiklan 1 kohtaan.

kaupankäynnin tapahtuvan tiettyjen 
ehtojen mukaisesti, toimenpiteet 
perustuvat yhteisön perustamissopimuksen 
95 artiklaan. Koska kaikkien muiden tässä 
direktiivissä säädettyjen toimenpiteiden 
päätarkoituksena on ympäristön suojelu, ne 
perustuvat yhteisön perustamissopimuksen 
175 artiklan 1 kohtaan.

Or. it

Perustelu

Viittauksella, joka koskee markkinaehtojen noudattamista ja yhdenmukaistamista 
perustamissopimuksen 95 artiklan mukaisesti, on katettava myös yhteisön ympäristö- ja 
työlainsäädännön noudattaminen. 175 artikla sisältää kokonaisuudessaan yksityiskohtaisen 
oikeusperustan direktiivin ympäristönäkökohdille.

Tarkistus 114
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 57 kappale

Komission teksti Tarkistus

(57) Koska yleisiä tavoitteita, eli 
uusiutuvien energiamuotojen osuuden 
nostamista 20 prosenttiin energian 
kokonaiskulutuksesta yhteisössä ja 
biopolttoaineiden osuuden nostamista 
kaikissa jäsenvaltioissa 10 prosenttiin 
liikenteen bensiinin ja dieselöljyn 
kulutuksesta vuoteen 2020 mennessä ei 
voida riittävällä tavalla saavuttaa 
jäsenvaltioiden toimin vaan ne voidaan 
toiminnan laajuuden takia saavuttaa 
paremmin yhteisön tasolla, yhteisö voi 
toteuttaa toimenpiteitä 
perustamissopimuksen 5 artiklassa 
vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti. Kyseisessä artiklassa 
vahvistetun suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, 
mikä on näiden tavoitteiden 

(57) Koska yleisiä tavoitteita, eli 
uusiutuvien energiamuotojen osuuden 
nostamista 20 prosenttiin energian 
kokonaiskulutuksesta yhteisössä 
vuoteen 2020 mennessä ei voida riittävällä 
tavalla saavuttaa jäsenvaltioiden toimin 
vaan ne voidaan toiminnan laajuuden takia 
saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, 
yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä 
perustamissopimuksen 5 artiklassa 
vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti. Kyseisessä artiklassa 
vahvistetun suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, 
mikä on näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi tarpeen,
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saavuttamiseksi tarpeen,

Or. en

Perustelu

Maaliskuussa 2007 kokoontunut Eurooppa-neuvosto ehdotti uusiutuvia energialähteitä 
koskevassa direktiivissä, että biopolttoaineiden osalta päämääräksi asetetaan 10 prosentin 
tavoite vuoteen 2020 mennessä. Valtionpäämiehet ja hallitukset asettivat kuitenkin erityisiä 
täytettäviä ehtoja. Toisin sanoen a) tuotannon on oltava kestävää ja b) toisen sukupolven 
polttoaineiden on oltava kaupallisesti saatavilla. Maaliskuun 2007 jälkeen on saatu yhä 
enemmän näyttöä siitä, että kyseisiä ehtoja ei täytetä. Näin ollen 10 prosentin tavoite on 
hylättävä.

Tarkistus 115
Roberto Musacchio

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 57 kappale

Komission teksti Tarkistus

(57) Koska yleisiä tavoitteita, eli 
uusiutuvien energiamuotojen osuuden 
nostamista 20 prosenttiin energian 
kokonaiskulutuksesta yhteisössä ja 
biopolttoaineiden osuuden nostamista 
kaikissa jäsenvaltioissa 10 prosenttiin
liikenteen bensiinin ja dieselöljyn 
kulutuksesta vuoteen 2020 mennessä ei 
voida riittävällä tavalla saavuttaa 
jäsenvaltioiden toimin vaan ne voidaan 
toiminnan laajuuden takia saavuttaa 
paremmin yhteisön tasolla, yhteisö voi 
toteuttaa toimenpiteitä 
perustamissopimuksen 5 artiklassa 
vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti. Kyseisessä artiklassa 
vahvistetun suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, 
mikä on näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi tarpeen,

(57) Koska yleisiä tavoitteita, eli 
uusiutuvien energiamuotojen osuuden 
nostamista 20 prosenttiin energian 
kokonaiskulutuksesta yhteisössä ja 
uusiutuvien energiamuotojen osuuden
nostamista kahdeksaan prosenttiin 
liikenteen alalla vuoteen 2020 mennessä ei 
voida riittävällä tavalla saavuttaa 
jäsenvaltioiden toimin vaan ne voidaan 
toiminnan laajuuden takia saavuttaa 
paremmin yhteisön tasolla, yhteisö voi 
toteuttaa toimenpiteitä 
perustamissopimuksen 5 artiklassa 
vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti. Kyseisessä artiklassa 
vahvistetun suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, 
mikä on näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi tarpeen,
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Or. it

Perustelu

Pitäydytään periaatteessa, jonka mukaan vältetään biopolttoaineiden yksinomaista käyttöä ja 
edistetään monien uusiutuvien energialähteiden käyttöä.

Tarkistus 116
Matthias Groote

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 57 kappale

Komission teksti Tarkistus

(57) Koska yleisiä tavoitteita, eli 
uusiutuvien energiamuotojen osuuden 
nostamista 20 prosenttiin energian 
kokonaiskulutuksesta yhteisössä ja 
biopolttoaineiden osuuden nostamista 
kaikissa jäsenvaltioissa 10 prosenttiin 
liikenteen bensiinin ja dieselöljyn 
kulutuksesta vuoteen 2020 mennessä ei 
voida riittävällä tavalla saavuttaa 
jäsenvaltioiden toimin vaan ne voidaan 
toiminnan laajuuden takia saavuttaa 
paremmin yhteisön tasolla, yhteisö voi 
toteuttaa toimenpiteitä 
perustamissopimuksen 5 artiklassa 
vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti. Kyseisessä artiklassa 
vahvistetun suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, 
mikä on näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi tarpeen,

(57) Koska yleisiä tavoitteita, eli 
uusiutuvien energiamuotojen osuuden 
nostamista sitovaan 20 prosenttiin energian 
loppukulutuksesta yhteisössä ja 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian osuuden nostamista kaikissa 
jäsenvaltioissa sitovaan 10 prosenttiin 
niiden liikenteen aloilla vuoteen 2020 
mennessä ei voida riittävällä tavalla 
saavuttaa jäsenvaltioiden toimin vaan ne 
voidaan toiminnan laajuuden takia 
saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, 
yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä 
perustamissopimuksen 5 artiklassa 
vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti. Kyseisessä artiklassa 
vahvistetun suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, 
mikä on näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi tarpeen,

Or. en
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Tarkistus 117
Riitta Myller

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 57 kappale

Komission teksti Tarkistus

(57) Koska yleisiä tavoitteita, eli 
uusiutuvien energiamuotojen osuuden 
nostamista 20 prosenttiin energian 
kokonaiskulutuksesta yhteisössä ja 
biopolttoaineiden osuuden nostamista 
kaikissa jäsenvaltioissa 10 prosenttiin 
liikenteen bensiinin ja dieselöljyn 
kulutuksesta vuoteen 2020 mennessä ei 
voida riittävällä tavalla saavuttaa 
jäsenvaltioiden toimin vaan ne voidaan 
toiminnan laajuuden takia saavuttaa 
paremmin yhteisön tasolla, yhteisö voi 
toteuttaa toimenpiteitä 
perustamissopimuksen 5 artiklassa 
vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti. Kyseisessä artiklassa 
vahvistetun suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, 
mikä on näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi tarpeen,

(57) Koska yleisiä tavoitteita, eli 
uusiutuvien energiamuotojen osuuden 
nostamista 20 prosenttiin energian 
kokonaiskulutuksesta yhteisössä ja 
uusiutuvan energian käyttöä liikenteessä 
koskevan osuuden nostamista kaikissa 
jäsenvaltioissa 10 prosenttiin vuoteen 2020 
mennessä ei voida riittävällä tavalla 
saavuttaa jäsenvaltioiden toimin vaan ne 
voidaan toiminnan laajuuden takia 
saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, 
yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä 
perustamissopimuksen 5 artiklassa 
vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti. Kyseisessä artiklassa 
vahvistetun suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, 
mikä on näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi tarpeen,

Or. fi

Tarkistus 118
John Bowis, Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 57 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(57 a) Uusiutuvista lähteistä peräisin 
olevan energian 
tuotantoinfrastruktuurissa käytettävien 
apuvälineiden kehittämisen edistämiseksi 
on tärkeää, että taataan direktiivien 
2000/60/EY, 79/409/ETY ja 92/43/ETY 
täysimääräinen noudattaminen. 
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Or. en

Perustelu

Uusiutuvista lähteistä peräisin olevaa energiaa koskevaa kehitystä pitää edistää 
mahdollisimman nopeasti ja yhdenmukaisesti. Uusiutuvista lähteistä peräisin olevaa energiaa 
koskevien teknologioiden valinta määräytyy usein paikallisten luonnonolosuhteiden 
perusteella, ja näin ollen on tärkeää, että tuotantolaitokset sijoitetaan tarkoituksenmukaisesti
paikallistasolla.

Tarkistus 119
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tällä direktiivillä luodaan yhteiset puitteet 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian edistämiselle. Siinä asetetaan 
sitovat tavoitteet, jotka koskevat 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian kokonaisosuutta 
energiankulutuksesta ja uusiutuvista 
lähteistä peräisin olevan energian osuutta 
liikenteessä. Direktiivi sisältää uusiutuvista 
lähteistä peräisin olevaan energiaan 
liittyviä sääntöjä alkuperätakuista, 
hallinnollisista menettelyistä ja 
sähköverkkoon liittymisestä. Lisäksi siinä 
vahvistetaan ympäristökestävyyskriteerit 
biopolttoaineille ja muille bionesteille.

Tällä direktiivillä luodaan yhteiset puitteet 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian edistämiselle, millä vahvistetaan 
jäsenvaltioiden nykyisiä kansallisia 
tukijärjestelmiä ja mahdollistetaan se, että 
ne voivat saavuttaa kehitystä koskevat 
tavoitteet. Siinä asetetaan sitovat tavoitteet, 
jotka koskevat uusiutuvista lähteistä 
peräisin olevan energian kokonaisosuutta 
energiankulutuksesta ja uusiutuvista 
lähteistä peräisin olevan energian osuutta 
liikenteessä. Direktiivi sisältää uusiutuvista 
lähteistä peräisin olevaan energiaan 
liittyviä sääntöjä alkuperätakuista, 
hallinnollisista menettelyistä ja 
sähköverkkoon liittymisestä. Lisäksi siinä 
vahvistetaan ympäristökestävyyskriteerit 
biopolttoaineille ja muille bionesteille ja 
mahdollistetaan se, että yksi tai useampi 
jäsenvaltio voi saavuttaa yhdessä sitovat 
kehitystavoitteet.

Or. de

Perustelu

Jäsenvaltiot ovat vastuussa kansallisten kehitystavoitteidensa saavuttamisesta. Direktiivissä 
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on näin ollen sallittava se, että ne saavuttavat kyseiset tavoitteet tarkoituksenmukaisten 
kannustimien avulla, kuten tähän mennessä on tapahtunut.

Tarkistus 120
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tällä direktiivillä luodaan yhteiset puitteet 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian edistämiselle. Siinä asetetaan 
sitovat tavoitteet, jotka koskevat 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian kokonaisosuutta 
energiankulutuksesta ja uusiutuvista 
lähteistä peräisin olevan energian osuutta 
liikenteessä. Direktiivi sisältää uusiutuvista 
lähteistä peräisin olevaan energiaan 
liittyviä sääntöjä alkuperätakuista, 
hallinnollisista menettelyistä ja 
sähköverkkoon liittymisestä. Lisäksi siinä 
vahvistetaan ympäristökestävyyskriteerit 
biopolttoaineille ja muille bionesteille.

Tällä direktiivillä luodaan yhteiset puitteet 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian edistämiselle. Siinä asetetaan 
sitovat EU:ta koskevat ja kansalliset 
tavoitteet, jotka koskevat uusiutuvista 
lähteistä peräisin olevan energian 
kokonaisosuutta energiankulutuksesta ja 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian osuutta liikenteessä. Direktiivi 
sisältää uusiutuvista lähteistä peräisin 
olevaan energiaan liittyviä sääntöjä 
alkuperätakuista, hallinnollisista 
menettelyistä ja sähköverkkoon 
liittymisestä. Lisäksi siinä vahvistetaan 
kestävyyskriteerit biomassasta tuotetulle 
energialle.

Or. en

Perustelu

Kestävyyskriteereillä on myös katettava sosiaaliset edellytykset.

Tarkistus 121
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tällä direktiivillä luodaan yhteiset puitteet 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 

Tällä direktiivillä luodaan yhteiset puitteet 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
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energian edistämiselle. Siinä asetetaan 
sitovat tavoitteet, jotka koskevat 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian kokonaisosuutta 
energiankulutuksesta ja uusiutuvista 
lähteistä peräisin olevan energian osuutta 
liikenteessä. Direktiivi sisältää uusiutuvista 
lähteistä peräisin olevaan energiaan 
liittyviä sääntöjä alkuperätakuista, 
hallinnollisista menettelyistä ja 
sähköverkkoon liittymisestä. Lisäksi siinä 
vahvistetaan ympäristökestävyyskriteerit 
biopolttoaineille ja muille bionesteille.

energian edistämiselle. Siinä asetetaan 
ohjeelliset tavoitteet, jotka koskevat 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian kokonaisosuutta 
energiankulutuksesta ja uusiutuvista 
lähteistä peräisin olevan energian osuutta 
liikenteessä. Direktiivi sisältää uusiutuvista 
lähteistä peräisin olevaan energiaan 
liittyviä sääntöjä alkuperätakuista, 
hallinnollisista menettelyistä ja 
sähköverkkoon liittymisestä. Lisäksi siinä 
vahvistetaan ympäristökestävyyskriteerit 
biopolttoaineille ja muille bionesteille.

Or. en

Perustelu

Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian kokonaisosuutta energiankulutuksesta on 
lisättävä pikaisesti, mutta meidän on vältettävä sitä, että kiirehdimme asettamaan pakollisia 
tavoitteita, joita ei voida saavuttaa kestävästi annetun aikataulun mukaisesti.

Tarkistus 122
Peter Liese

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – toinen kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) ”uusiutuvista lähteistä peräisin olevalla 
energialla” tarkoitetaan uusiutuvia, muita 
kuin fossiilisia energialähteitä: tuuli-, 
aurinko-, maalämpö-, aalto- ja 
vuorovesienergia, vesivoima, biomassa, 
kaatopaikoilla ja jätevedenpuhdistamoissa 
syntyvä kaasu ja biokaasu;

(a) ”uusiutuvista lähteistä peräisin olevalla 
energialla” tarkoitetaan uusiutuvia, muita 
kuin fossiilisia energialähteitä: tuuli-, 
aurinko-, maalämpö-, aalto- ja 
vuorovesienergia, vesivoima, biomassa, 
kaatopaikoilla ja jätevedenpuhdistamoissa 
syntyvä kaasu ja biokaasu, jota voidaan 
käyttää erityisesti lämmitykseen ja 
jäähdytykseen;

Or. en



AM\727647FI.doc 41/163 PE407.817v01-00

FI

Tarkistus 123
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – toinen kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) ”uusiutuvista lähteistä peräisin olevalla 
energialla” tarkoitetaan uusiutuvia, muita 
kuin fossiilisia energialähteitä: tuuli-, 
aurinko-, maalämpö-, aalto- ja 
vuorovesienergia, vesivoima, biomassa, 
kaatopaikoilla ja jätevedenpuhdistamoissa 
syntyvä kaasu ja biokaasu;

(a) ”uusiutuvista lähteistä peräisin olevalla 
energialla” tarkoitetaan uusiutuvia, muita 
kuin fossiilisia energialähteitä: tuuli-, 
aurinko-, maalämpö-, aalto- ja 
vuorovesienergia, vesivoima, biomassa, 
kaatopaikoilla ja jätevedenpuhdistamoissa 
syntyvä kaasu, jätevesilieju ja biokaasu;

Or. en

Perustelu

Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käsitteellä katetaan tosiasiallisesti 
kaatopaikkakaasu, jätevedenpuhdistamoissa syntyvä kaasu ja biokaasut, mutta sillä ei kateta 
jätevesiliejua, joka pitäisi myös katsoa uusiutuvaksi energialähteeksi.

Tarkistus 124
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – toinen kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) Komissio voi mukauttaa 
määritelmän tekniikan kehitykseen 
21 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun
menettelyn mukaisesti;

Or. en

Perustelu

Uusiutuvan energian määritelmässä, joka perustuu sähköntuotannon edistämisestä 
uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön sisämarkkinoilla annettuun 
direktiiviin 2001/77/EY, ei kateta useita lähteitä ja teknologioita, kuten jätevesiliejua. Jotta 
tuleva uusien teknologioiden kehitys voitaisiin ottaa huomioon, komissiolle olisi annettava 
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valtuutus muuttaa määritelmää komitologiamenettelyn avulla.

Tarkistus 125
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – toinen kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) ”biomassalla” tarkoitetaan 
maataloudesta (sekä kasvi- että 
eläinperäiset aineet mukaan lukien), 
metsätaloudesta ja niihin liittyviltä 
tuotannonaloilta peräisin olevien 
tuotteiden, jätteiden ja tähteiden 
biohajoavaa osaa sekä teollisuus- ja 
yhdyskuntajätteiden biohajoavaa osaa;

(b) ”biomassalla” tarkoitetaan biologista 
ainesta, joka ei ole hajonnut tai 
fossiloitunut täysimääräisesti;

Or. en

Perustelu

Biomassan määritelmä on liian kapea, ja sen ulkopuolelle jää eräitä/uusia uusiutuvista 
energialähteistä peräisin olevia energiamuotoja (kuten levät). Laajemmalla määritelmällä 
mahdollistettaisiin erilaisten biomassatyyppien tarkastelu. Ekologisen määritelmän mukaan 
biomassa koostuu orgaanisesta aineksesta.

Tarkistus 126
Vittorio Prodi

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – toinen kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) ”biomassalla” tarkoitetaan 
maataloudesta (sekä kasvi- että 
eläinperäiset aineet mukaan lukien), 
metsätaloudesta ja niihin liittyviltä 
tuotannonaloilta peräisin olevien 
tuotteiden, jätteiden ja tähteiden 
biohajoavaa osaa sekä teollisuus- ja 
yhdyskuntajätteiden biohajoavaa osaa;

(b) ”biomassalla” tarkoitetaan 
maataloudesta (sekä kasvi- että 
eläinperäiset aineet mukaan lukien), 
metsätaloudesta ja niihin liittyviltä 
tuotannonaloilta peräisin olevien 
tuotteiden, jätteiden ja tähteiden 
biohajoavaa osaa sekä teollisuus- ja 
yhdyskuntajätteiden biohajoavaa osaa ja 
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osaa, joka voidaan muuntaa kaasuksi 
korkeassa lämpötilassa tapahtuvan 
käsittelyn avulla; 

Or. en

Tarkistus 127
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – toinen kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) ”biomassalla” tarkoitetaan 
maataloudesta (sekä kasvi- että 
eläinperäiset aineet mukaan lukien),
metsätaloudesta ja niihin liittyviltä 
tuotannonaloilta peräisin olevien 
tuotteiden, jätteiden ja tähteiden 
biohajoavaa osaa sekä teollisuus- ja 
yhdyskuntajätteiden biohajoavaa osaa;

(b) ”biomassalla” tarkoitetaan 
maataloudesta(sekä kasvi- että 
eläinperäiset aineet mukaan lukien), 
vesiviljelystä ja metsätaloudesta ja niihin 
liittyviltä tuotannonaloilta peräisin olevien 
tuotteiden, jätteiden ja tähteiden 
biohajoavaa osaa sekä teollisuus- ja 
yhdyskuntajätteiden eroteltua ja kerättyä 
biohajoavaa osaa;

Or. en

Perustelu

Levien kaltaiset vesiviljelytuotteet eivät kuulu nykyiseen biomassan määritelmään. Lisäksi 
biohajoavien jätteiden kierrätettävyys ja kompostoitavuus on huomattavasti parempaa, ja 
prosessikaasuja voidaan tietenkin käyttää energian tuotantoon. Koska biohajoavan 
teollisuus- ja yhteiskuntajätteiden osan nettoenergiatuottavuus on yleensä myös alhainen, 
tällä direktiivillä pitäisi edistää kyseisen jätetyypin erottelua.

Tarkistus 128
Daciana Octavia Sârbu

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – toinen kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) ”energian loppukulutuksella” 
tarkoitetaan valmistusteollisuuden, 

(c) ”energian loppukulutuksella” 
tarkoitetaan valmistusteollisuuden, 
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liikenteen, kotitalouksien, palvelujen, 
maatalouden sekä metsä- ja kalatalouden 
energiakäyttöön toimitettuja 
energiahyödykkeitä, mukaan luettuina 
sähkön ja lämmön käyttö 
energiatoimialalla sähkön ja lämmön 
tuotantoon sekä sähkön ja lämmön 
jakeluhäviöt;

liikenteen, kotitalouksien, yksityisen 
kaupankäynnin ja palvelujen, 
maatalouden sekä metsä- ja kalatalouden 
energiakäyttöön toimitettuja 
energiahyödykkeitä, mukaan luettuina 
sähkön ja lämmön käyttö 
energiatoimialalla sähkön ja lämmön 
tuotantoon sekä sähkön ja lämmön 
jakeluhäviöt;

Or. en

Tarkistus 129
Peter Liese

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – toinen kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) ”kaukolämmityksellä tai 
-jäähdytyksellä” tarkoitetaan termisen 
energian jakelua höyryn, kuuman veden tai 
jäähdytetyn nesteen muodossa keskitetystä 
tuotantolähteestä verkoston välityksellä 
useisiin rakennuksiin käytettäväksi 
lämmitykseen tai -jäähdytykseen 
sisätiloissa tai prosesseissa;

(d) ”kaukolämmityksellä tai 
-jäähdytyksellä” tarkoitetaan uusiutuvista 
energialähteistä peräisin olevan termisen 
energian jakelua höyryn, kuuman veden tai 
jäähdytetyn nesteen muodossa keskitetystä 
tuotantolähteestä verkoston välityksellä 
useisiin rakennuksiin käytettäväksi 
lämmitykseen tai -jäähdytykseen 
sisätiloissa tai prosesseissa;

Or. en

Tarkistus 130
Daciana Octavia Sârbu

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – toinen kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) ”kaukolämmityksellä tai 
-jäähdytyksellä” tarkoitetaan termisen 
energian jakelua höyryn, kuuman veden tai 
jäähdytetyn nesteen muodossa keskitetystä 
tuotantolähteestä verkoston välityksellä 

(d) ”kaukolämmityksellä tai 
-jäähdytyksellä” tarkoitetaan termisen 
energian jakelua höyryn, kuuman veden tai 
jäähdytetyn nesteen muodossa keskitetystä 
tuotantolähteestä verkoston välityksellä 
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useisiin rakennuksiin käytettäväksi 
lämmitykseen tai -jäähdytykseen 
sisätiloissa tai prosesseissa;

useisiin rakennuksiin käytettäväksi tai 
teollisille kuluttajille lämmitykseen tai -
jäähdytykseen sisätiloissa tai prosesseissa;

Or. en

Tarkistus 131
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) ”bionesteillä" tarkoitetaan biomassasta 
energiakäyttöön tuotettuja nestemäisiä 
polttoaineita;

(e) ”energiantuotannossa käytetyllä 
biomassalla” tarkoitetaan biomassasta 
energiakäyttöön tuotettuja kiinteitä, 
kaasumaisia tai nestemäisiä polttoaineita;

Or. en

Perustelu

Lainsäädäntö kattaa kaiken biomassasta tuotetun energian eikä ainoastaan niitä 
energiamuotoja, joita käytetään polttoaineina liikennealalla tai joita käytetään 
nestepolttoaineina lämmön ja sähkön tuotannossa. Näin ollen on olennaista, että kyseinen 
kaikenkattava termi määritellään tarkemmin.

Tarkistus 132
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – toinen kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) ”biopolttoaineilla” tarkoitetaan 
nestemäisiä tai kaasumaisia liikenteessä 
käytettäviä polttoaineita, jotka tuotetaan 
biomassasta;

(f) ”biomassasta tuotetuilla liikenteen 
polttoaineilla” tarkoitetaan nestemäisiä tai 
kaasumaisia liikenteessä käytettäviä 
polttoaineita, jotka tuotetaan biomassasta;

Or. en
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Perustelu

Kyseisellä horisontaalisella tarkistuksella on tarkoitus vaihtaa ”biopolttoaine”-termi 
tarkoituksenmukaisempaan ja tarkempaan ilmaisuun, eli ”biomassasta tuotetut liikenteen 
polttoaineet” -termiin. ”Biopolttoaine”-termi johtaa kuluttajia harhaan, koska ”bio”-sana 
yhdistetään monissa maissa orgaaniseen tuotantoon ja ympäristöystävällisiin tuotteisiin.

Tarkistus 133
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – toinen kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f a) ”kosteikolla” tarkoitetaan maata, 
joka on veden peittämä tai kyllästämä 
jatkuvasti tai suuren osan vuodesta;

Or. en

Perustelu

Kosteikon käsite on määriteltävä tässä direktiivissä. Kosteikot ovat tärkeitä hiilen varastoijia,
ja jos ne muunnetaan polttoaineen tuotantoon, niistä voi vapautua huomattavia määriä 
kasvihuonekaasuja ilmakehään. Ojittamattomat turvesuot, kuten koskemattomat turvesuot, 
sisältyvät ehdottomasti tähän määritelmään.

Tarkistus 134
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – toinen kohta – f b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f b) ”joutomaalla, syrjäisellä maalla tai 
pilaantuneella maalla” tarkoitetaan 
maata, joka ei ole metsää tai kosteikkoa ja 
jota ei ole määritelty metsäksi tai 
kosteikoksi vuoden 1990 jälkeen, joka ei 
omaa korkeaa suojeluarvoa tai sijaitse 
kyseisen maatyypin välittömässä 
läheisyydessä, joka ei sijaitse arvokkaalla 
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luonnonsuojelualueella tai hallituksen 
suojelemilla alueilla ja jota ei ole käytetty 
maataloustarkoituksiin ainakaan 
10 vuoteen;

Or. en

Perustelu

Joutomaat, syrjäiset maat ja pilaantuneet maat on määriteltävä tässä direktiivissä. Kyseinen 
määritelmä on muotoiltava selkeästi sen takaamiseksi, että kyseistä maata ei käytetä 
elintarvikkeiden tuotantoon, jos sillä on suojeluarvoa, jos sen hiilipitoisuus on korkea tai jos 
sitä käytetään muuten elintarvikkeiden tuotannossa. Korkeasta suojeluarvosta on sovittu 
kansainvälisesti, ja sillä suojellaan luonnon monimuotoisuutta ja ekologista eheyttä.  Kioton 
pöytäkirjassa on sovittu, että vuosi 1990 on raja-aika metsien hakkuille.

Tarkistus 135
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – toinen kohta – f c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f c) ”maatalouspohjaisilla polttoaineilla” 
tarkoitetaan sellaisesta biomassasta 
valmistettuja polttoaineita, jota 
kasvatetaan viljelykelpoisella maalla ja 
joka kilpailee elintarvikkeiden tuotannon 
tai rehutuotannon kanssa 
viljelykelpoisesta maasta;

Or. en

Tarkistus 136
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – toinen kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(g a) ”siirtolaskentatodistuksella” 
tarkoitetaan erityisesti merkittyä sähköistä 
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asiakirjaa, jolla todistetaan, että jokin 
tietty energiamäärä on tuotettu 
uusiutuvista energialähteistä ja joka 
voidaan hyvittää sitovissa tavoitteissa 
määräyksen antaneessa jäsenvaltiossa tai 
muissa jäsenvaltioissa;

Or. de

Perustelu

Jäsenvaltiot ovat vastuussa kansallisten kehitystavoitteidensa saavuttamisesta. Direktiivissä 
on näin ollen sallittava se, että ne saavuttavat kyseiset tavoitteet tarkoituksenmukaisten 
kannustimien avulla, kuten tähän mennessä on tapahtunut. 

Tarkistus 137
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – h alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(h) ”tukijärjestelmällä” tarkoitetaan 
jäsenvaltion markkinainterventioon 
perustuvaa järjestelmää, joka auttaa 
löytämään uusiutuvista lähteistä peräisin 
olevalle energialle markkinat alentamalla 
tällaisen energian tuotantokustannuksia, 
korottamalla sen mahdollista 
myyntihintaa tai lisäämällä uusiutuvan 
energian velvoitteen avulla tai muulla 
tavalla tällaisen energian ostomääriä;

(h) tukijärjestelmällä” tarkoitetaan 
järjestelmää, jolla luodaan tai edistetään 
kannustimia uusiutuvista lähteistä 
peräisin olevan energian kehittämiseksi 
edelleen ja käyttämiseksi. Kyseiset 
kansalliset tukijärjestelmät koostuvat 
erityisesti vihreistä todistuksista, 
investointituista, verovapauksista tai 
verohelpotuksista, verovähennyksistä ja 
suorista hintatukijärjestelmistä ja niiden 
osalta erityisesti 
toimituskorvausjärjestelmistä ja 
toimituspalkkiojärjestelmistä;

Or. de

Perustelu

Jäsenvaltiot ovat vastuussa kansallisten kehitystavoitteidensa saavuttamisesta. Direktiivissä 
on näin ollen sallittava se, että ne saavuttavat kyseiset tavoitteet tarkoituksenmukaisten 
kannustimien avulla, kuten tähän mennessä on tapahtunut. 
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Tarkistus 138
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – toinen kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Ainakin seuraavien tuotteiden 
katsotaan sisältävän biopolttoaineita:
a) ”bioetanoli”: luokitellaan yhdistetyn 
nimikkeistön alanimikkeen 2207 10 00 
mukaisesti etanoliksi, jonka 
alkoholipitoisuus on ainakin 
99 prosenttia, jota tuotetaan biomassasta 
ja/tai jätteiden biohajoavasta osasta, joka 
täyttää ainakin European Standard EN 
15376 -standardin vaatimukset ja jota 
käytetään biopolttoaineena;
b) ”biodiesel”: diesellaatuinen kasvi- tai 
eläinöljystä valmistettu metyyliesteri, joka 
on tarkoitettu käytettäväksi 
biopolttoaineena;
c) ”biokaasu”: laadultaan maakaasua 
vastaavaksi puhdistettavissa oleva 
polttokaasu, joka tuotetaan biomassasta 
ja/tai jätteiden biohajoavasta osasta 
käytettäväksi biopolttoaineena, tai 
puukaasu;
d) ”biometanoli”: metanoli, joka 
tuotetaan biomassasta käytettäväksi 
biopolttoaineena
e) ”biometyylieetteri”: dimetyylieetteri, 
joka tuotetaan biomassasta käytettäväksi 
biopolttoaineena;
f) ” bioETBE” (etyyli-tert-butyylieetteri): 
bioetanolin pohjalta tuotettu ETBE. 
Biopolttoaineeksi laskettava bioETBE:n 
tilavuusprosenttiosuus on 47;
g) ”bioMTBE” (metyyli-tert-
butyylieetteri)”: biometanolin pohjalta 
tuotettu polttoaine. Biopolttoaineeksi 
laskettava bioMTBE:n 
tilavuusprosenttiosuus on 36;
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h) ”synteettiset biopolttoaineet”: 
biomassasta tuotetut synteettiset hiilivedyt 
tai synteettiset hiilivetyseokset;
i)” biovety”: vety, joka tuotetaan 
biomassasta ja/tai jätteiden biohajoavasta 
osasta käytettäväksi polttoaineena;
j) ”puhdas kasviöljy”: öljy, joka on 
tuotettu öljykasveista puristamalla, 
uuttamalla tai vastaavalla menetelmällä 
ja joka voi olla jalostamatonta tai 
jalostettua mutta ei kemiallisesti 
muunneltua, kun se soveltuu käytetyn 
moottorin tyyppiin ja täyttää päästöjä 
koskevat vaatimukset.

Or. de

Perustelu

Direktiivin 2003/30/EY toisen artiklan mukaiset määritelmät on sisällytettävä ehdotukseen 
jatkuvuuden ja oikeudellisen selkeyden takaamiseksi. Bioetanolin määritelmä on saatettava 
nykyisen nimikkeistön mukaiseksi.

Tarkistus 139
Matthias Groote

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – toinen kohta – ensimmäinen a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Biopolttoaineina pidetään ainakin 
seuraavia tuotteita:
(a) ”bioetanoli”: etanoli, joka tuotetaan 
biomassasta ja/tai jätteiden biohajoavasta 
osasta käytettäväksi biopolttoaineena;
(b) ”biodiesel”: laadultaan dieselöljyä 
vastaava metyyliesteri, joka tuotetaan 
kasvi- tai eläinöljystä käytettäväksi 
biopolttoaineena;
(c) ”biokaasu”: laadultaan maakaasua 
vastaavaksi puhdistettavissa oleva 
polttokaasu, joka tuotetaan biomassasta 
ja/tai jätteiden biohajoavasta osasta 
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käytettäväksi biopolttoaineena, tai 
puukaasu;
(d) ”biometanoli”: metanoli, joka 
tuotetaan biomassasta käytettäväksi 
biopolttoaineena;
(e) ”biodimetyylieetteri”: dimetyylieetteri, 
joka tuotetaan biomassasta käytettäväksi 
biopolttoaineena;
(f) ”bioETBE (etyyli-tert-butyylieetteri)”: 
bioetanolin pohjalta tuotettu ETBE. 
Biopolttoaineeksi laskettava bioETBE:n 
tilavuusprosenttiosuus on 47;
(g) ”bioMTBE (metyyli-tert-
butyylieetteri)”: biometanolin pohjalta 
tuotettu polttoaine. Biopolttoaineeksi 
laskettava bioMTBE:n 
tilavuusprosenttiosuus on 36;
(h) ”synteettiset biopolttoaineet”: 
biomassasta tuotetut synteettiset hiilivedyt 
tai synteettiset hiilivetyseokset;
(i) ”biovety”: vety, joka tuotetaan 
biomassasta ja/tai jätteiden biohajoavasta 
osasta käytettäväksi polttoaineena;
(j) ”puhdas kasviöljy”: öljy, joka on 
tuotettu öljykasveista puristamalla, 
uuttamalla tai vastaavalla menetelmällä 
ja joka voi olla jalostamatonta tai 
jalostettua mutta ei kemiallisesti 
muunneltua, kun se soveltuu käytetyn 
moottorin tyyppiin ja täyttää päästöjä 
koskevat vaatimukset; 
(k) ”selluloosa-aineesta valmistetut 
biopolttoaineet”: biopolttoaineet, jotka 
saadaan mistä tahansa selluloosasta, 
hemiselluloosasta tai ligniinistä ja jotka 
ovat peräisin uusiutuvasta biomassasta.

Or. en

Perustelu

Nämä määritelmät sisältyvät direktiiviin 2003/30/EY. Lisäämme ehdotukseen selluloosa-
aineista valmistettujen biopolttoaineiden määritelmän täydentääksemme direktiiviä.
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Tarkistus 140
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Yksi tai useampi jäsenmaa voi 
yhdessä toteuttaa liitteessä I olevassa 
A osassa esitetyt tavoitteet 
hyödyntääkseen yhteisvaikutuksia.
(a) Tätä tarkoitusta varten jäsenvaltiot 
voivat luoda järjestelmän, jossa käyttäjien 
sallitaan siirtää kolmansille osapuolille 
”siirtolaskentatodistuksia”, jotka 
10 artiklan nojalla voidaan hyvittää
kansallisten tavoitteiden osalta.
(b) Kaksi tai sitä suurempi määrä 
jäsenvaltioita voivat sopia uusiutuvista 
lähteistä peräisin olevan energian 
tilastollisesta siirtämisestä toistensa välillä 
hyvittääkseen kyseisen siirtämisen 
kansallisten tavoitteidensa osalta.
(c) Jäsenvaltiot voivat sopia, että ne 
toteuttavat yhteisiä hankkeita, joissa yksi 
tai useampi jäsenvaltio tukee hankkeita 
uusiutuvien energiamuotojen 
edistämiseksi toisessa jäsenvaltiossa, jotta 
ne saisivat suhteutetun hyvityksen näin 
ollen tuotetusta uusiutuvasta energiasta.
(d) Kaksi tai sitä suurempi määrä 
jäsenvaltioita voi sopia tavoitteiden 
saavuttamisesta yhdessä erityisesti 
luomalla yhteisiä rajatylittäviä 
tukijärjestelmiä tai avaamalla kansalliset 
järjestelmänsä muista jäsenvaltioista 
tuodulle energialle. Kyseisessä 
tapauksessa jäsenvaltioiden on yhdessä 
todistettava energian loppukulutuksensa 
uusiutuvan energian osuus, jonka ne 
saisivat kasautuvasti, jos niiden 
tarkoituksena olisi toteuttaa tavoitteensa 
erikseen.
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Or. de

Perustelu

Jäsenvaltiot ovat vastuussa kansallisten kehitystavoitteidensa saavuttamisesta. Direktiivissä 
on näin ollen sallittava se, että ne saavuttavat kyseiset tavoitteet tarkoituksenmukaisten 
kannustimien avulla, kuten tähän mennessä on tapahtunut. 

Tarkistus 141
Peter Liese

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että uusiutuvista lähteistä 
peräisin olevan energian osuus on sama tai 
suurempi kuin liitteessä I olevassa B osassa 
kuvatussa kehityspolussa esitetty osuus.

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että uusiutuvista lähteistä 
peräisin olevan energian osuus on sama tai 
suurempi kuin sitovat väliaikaiset 
vähimmäistavoitteet, jotka on kuvattu
liitteessä I olevassa B osassa.

Or. de

Perustelu

Jotta taattaisiin, että Euroopan komission ja jäsenvaltioiden vuodelle 2020 asetetut yleiset 
tavoitteet saavutetaan, on asetettava pakollisia väliaikaisia tavoitteita. Liitteessä I olevassa B 
osassa kuvattu kehityspolku alkaa hyvin matalalta tasolta, ja suurin uusiutuvien 
energialähteiden käyttöä koskeva lisäys tapahtuu sen mukaan vasta viimeisimpinä vuotta 
2020 edeltävinä vuosina. Jos jäsenvaltiot eivät noudata kyseisiä vaatimuksia, niiden on 
erittäin vaikeaa saavuttaa vuodeksi 2020 asetettu tavoite. Näin ollen tätä tavoitetta olisi 
pidettävä ehdottomana ja välttämättömänä vähimmäistavoitteena.
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Tarkistus 142
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, 
että uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian osuus liikenteessä on vuonna 
2020 vähintään 10 prosenttia liikenteen 
energian loppukulutuksesta kyseisessä 
jäsenvaltiossa.

Poistetaan.

Laskettaessa energian kokonaiskulutusta 
ensimmäisen alakohdan tarkoituksiin ei 
oteta huomioon muita öljytuotteita kuin 
bensiini ja dieselöljy.

Or. en

Perustelu

Maaliskuussa 2007 kokoontunut Eurooppa-neuvosto ehdotti uusiutuvia energialähteitä 
koskevassa direktiivissä, että biopolttoaineiden osalta päämääräksi asetetaan 10 prosentin 
tavoite vuoteen 2020 mennessä. Valtionpäämiehet ja hallitukset asettivat kuitenkin erityisiä 
täytettäviä ehtoja. Toisin sanoen a) tuotannon on oltava kestävää ja b) toisen sukupolven 
polttoaineiden on oltava kaupallisesti saatavilla. Maaliskuun 2007 jälkeen on saatu yhä 
enemmän näyttöä siitä, että kyseisiä ehtoja ei täytetä. Näin ollen 10 prosentin tavoite on 
hylättävä.

Tarkistus 143
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, 
että uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian osuus liikenteessä on vuonna 
2020 vähintään 10 prosenttia liikenteen 
energian loppukulutuksesta kyseisessä 
jäsenvaltiossa.

3. Jos eurooppalaista uusiutuvista 
lähteistä peräisin olevaa energiaa 
koskevaa tukijärjestelmää ei ole olemassa, 
on välttämätöntä, että useissa 
kansallisissa tukijärjestelmissä 
työskennellään tehokkaasti tämän 
direktiivin tavoitteiden saavuttamiseksi,
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erityisesti:
Laskettaessa energian kokonaiskulutusta 
ensimmäisen alakohdan tarkoituksiin ei 
oteta huomioon muita öljytuotteita kuin 
bensiini ja dieselöljy.

- kansallisten ja eurooppalaisten 
kehitystavoitteiden saavuttamiseksi,

- kansallisten tukijärjestelmien perustana 
olevien ympäristönsuojelutavoitteiden 
saavuttamiseksi tavalla, joka vastaa 
parhaiten kansallisia mahdollisuuksia ja 
kutakin kansallista tilannetta, ja
- turvatun ja vakaan energian saannin 
takaamiseksi.
Jotta jäsenvaltiot voivat tosiasiallisesti 
saavuttaa tässä direktiivissä säädetyt 
tavoitteet, niillä on oltava vapaus päättää 
siitä, tarjoavatko ne tukea kansallisista 
tukijärjestelmistään muissa 
jäsenvaltioissa uusiutuvista lähteistä 
tuotetulle energialle ja jos tarjoavat, missä 
määrin. Kyseinen toimi voi myös 
tarvittaessa johtaa kaupan rajoituksiin.

Or. de

Perustelu

Jäsenvaltiot ovat vastuussa kansallisten kehitystavoitteidensa saavuttamisesta. Direktiivillä 
on näin ollen sallittava se, että ne saavuttavat kyseiset tavoitteet tarkoituksenmukaisten 
kannustimien avulla, kuten tähän mennessä on tapahtunut. 

Tarkistus 144
Riitta Myller

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, 
että uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian osuus liikenteessä on vuonna 
2020 vähintään 10 prosenttia liikenteen 
energian loppukulutuksesta kyseisessä 

3. Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, 
että uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian osuus liikenteessä on vuonna 
2020 vähintään 10 prosenttia liikenteen 
energian loppukulutuksesta kyseisessä 
jäsenvaltiossa, mutta vain, mikäli 
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jäsenvaltiossa. liikenteen uusiutuvista energialähteistä 
peräisin oleva energia täyttää 
15 artiklassa asetetut ympäristöä koskevat 
kestävyyskriteerit sekä sosiaaliset kriteerit. 
Tavoitetta tarkistetaan säännöllisesti 
kolmen vuoden välein vuodesta 2012 
alkaen 20 artiklan mukaisen komission 
raportoinnin perusteella.

Laskettaessa energian kokonaiskulutusta 
ensimmäisen alakohdan tarkoituksiin ei 
oteta huomioon muita öljytuotteita kuin 
bensiini ja dieselöljy.

Or. fi

Tarkistus 145
Péter Olajos

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, 
että uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian osuus liikenteessä on vuonna 
2020 vähintään 10 prosenttia liikenteen 
energian loppukulutuksesta kyseisessä 
jäsenvaltiossa.

3. Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, 
että uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian osuuden määrä liikenteessä on 
ainakin seuraavien prosenttiyksiköiden 
verran liikenteen energian 
loppukulutuksesta kyseisessä 
jäsenvaltiossa:

- kuusi prosenttia vuonna 2012
- kahdeksan prosenttia vuonna 2016
- 10 prosenttia vuonna 2020.

Kun lasketaan energian kokonaiskulutus 
liikenteessä ensimmäistä alakohtaa 
varten, öljytuotteista otetaan huomioon 
ainoastaan bensiini ja diesel. 

Or. en

Perustelu

Pakollisilla ja väliaikaisilla uusiutuvan energian käyttöä liikenteessä kymmenen vuoden 
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aikavälillä vuoteen 2020 asti koskevilla tavoitteilla taataan, että jäsenvaltiot kannustavat 
Euroopan markkinoiden asteittaista kehitystä ja välttävät tarpeetonta markkinoiden 
häiriintymistä ajanjakson loppupuolella. Koska näiden pakollisten ja väliaikaisten 
tavoitteiden osalta taataan, että ne ovat virallisten 19 artiklassa säänneltyjen jäsenvaltioita 
koskevien raportointivaatimusten mukaisia, niillä tarjotaan komissiolle turvaverkko, jonka 
avulla se voi arvioida kaikki vuoden 2020 tavoitteen saavuttamiseen liittyvät haittavaikutukset 
ja ehdottaa tarvittaessa korjaustoimia.

Tarkistus 146
Matthias Groote

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 kohta – ensimmäinen alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, 
että uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian osuus liikenteessä on 
vuonna 2020 vähintään 10 prosenttia 
liikenteen energian loppukulutuksesta 
kyseisessä jäsenvaltiossa.

3. Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, 
että uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian osuus liikenteessä on 
vuonna 2020 vähintään 10 prosenttia 
liikenteen energian loppukulutuksesta 
kyseisessä jäsenvaltiossa, minkä 
yhteydessä biopolttoaineiden ja muiden 
bionesteiden, joiden avulla tavoitetta 
pyritään saavuttamaan, on täytettävä 15 
artiklassa säännellyt kestävyyskriteerit. 
Vuoden 2015 loppuun mennessä 
jäsenvaltiot voivat asettaa tavoitteen, 
jonka mukaan selluloosasta valmistetun 
biopolttoaineen osuus on ainakin yksi 
prosentti energian loppukulutuksesta 
liikenteessä.
Jokaisen jäsenvaltion on taattava, että 
selluloosasta valmistetun biopolttoaineen 
osuus liikenteen energian 
loppukulutuksesta vuonna 2020 on 
ainakin kaksi prosenttia kyseisessä 
jäsenvaltiossa.

Or. en
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Tarkistus 147
Johannes Lebech

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 kohta – ensimmäinen alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, 
että uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian osuus liikenteessä on 
vuonna 2020 vähintään 10 prosenttia 
liikenteen energian loppukulutuksesta 
kyseisessä jäsenvaltiossa.

3. Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, 
että uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian osuus liikenteessä on 
vuonna 2020 vähintään 10 prosenttia 
liikenteen energian loppukulutuksesta 
kyseisessä jäsenvaltiossa. Uusiutuvista 
lähteistä saadulla liikenteessä 
käytettävällä energialla edistetään 
tavoitteen saavuttamista vain, jos se 
täyttää 15 artiklalla säädetyt 
ympäristökestävyyskriteerit. 
Jäsenvaltioiden on pyrittävä täyttämään 
10 prosentin liikennettä koskevasta 
tavoitteesta 20 prosentin osuus muilla 
uusituvista lähteistä saaduilla 
energiamuodoilla kuin biomassalla. Koko 
10 prosentin tavoitetta on arvioitava 
säännöllisesti kolmen vuoden välein. 
Raportointi alkaa vuonna 2012 komission 
raportoinnin perusteella, kuten 
20 artiklalla on säädetty.

Or. en

Tarkistus 148
Dorette Corbey

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 kohta – ensimmäinen alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, 
että uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian osuus liikenteessä on vuonna 
2020 vähintään 10 prosenttia liikenteen 
energian loppukulutuksesta kyseisessä 
jäsenvaltiossa.

3. Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, 
että uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian osuus liikenteessä on vuonna 
2020 vähintään 10 prosenttia liikenteen 
energian loppukulutuksesta kyseisessä 
jäsenvaltiossa. Ainakin 30 prosenttia tästä 
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tavoitteesta on saavutettava käyttämällä 
uusiutuvista lähteistä tuotettua sähköä tai 
vetyä tai lignoselluloosabiomassasta tai 
levästä tuotettua energiaa.

Or. en

Perustelu

Uusiutuvan energian käyttöä liikennealalla koskeva 10 prosentin tavoite voidaan saavuttaa 
käyttämällä biomassan, sähkön tai vedyn kaltaisia energialähteitä. Täydellisillä markkinoilla 
valinta teknologioiden välillä voidaan jättää markkina-osapuolien tehtäväksi. Markkinoilla 
kuitenkin valitaan niitä vaihtoehtoja, joiden osalta investointien tuottavuus on nopeinta. 
Välitavoitteiden asettaminen on välttämätöntä sähkön ja vedyn kaltaisten lupaavien 
vaihtoehtojen markkinoimiseksi. Lisäksi tavoite aiheuttaa edelleen laajaa huolta. Esimerkiksi 
ETA kehotti hiljattain ilmestyneessä raportissaan säilyttämään niin kutsuttujen ensimmäisen 
sukupolven biopolttoaineiden kulutuksen 10 prosentin alapuolella.

Tarkistus 149
Gyula Hegyi

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 kohta – ensimmäinen alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, 
että uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian osuus liikenteessä on 
vuonna 2020 vähintään 10 prosenttia 
liikenteen energian loppukulutuksesta 
kyseisessä jäsenvaltiossa.

3. Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, 
että uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian osuus liikenteessä on 
vuonna 2020 vähintään 10 prosenttia 
liikenteen energian loppukulutuksesta 
kyseisessä jäsenvaltiossa, jos toisen 
sukupolven biopolttoaineita on laajasti 
saatavilla ja jos EU:n maatalouden 
ylijäämäkapasiteetti on riittävä.

Or. en

Perustelu

Taataksemme biopolttoaineita koskevien tavoitteiden ympäristöä koskevat hyödyt ja 
taloudelliset hyödyt Euroopalle, meidän on varmistettava, että Euroopassa on tarpeeksi 
maatalouden ylijäämäkapasiteettia ja että toisen sukupolven biopolttoaineet ovat laajasti 
saatavilla.
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Tarkistus 150
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 kohta – ensimmäinen alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, 
että uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian osuus liikenteessä on 
vuonna 2020 vähintään 10 prosenttia 
liikenteen energian loppukulutuksesta 
kyseisessä jäsenvaltiossa. 

3. Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, 
että uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian ja kestävyyskriteerit täyttävän 
turpeen osuus liikenteessä on vuonna 2020 
vähintään 10 prosenttia liikenteen energian 
loppukulutuksesta kyseisessä 
jäsenvaltiossa.

Or. en

Perustelu

Turve on hitaasti uusiutuva biomassa. Kestävyyskriteerit täyttävä turve (sertifioitu 
turpeentuotanto metsäksi kuivatuilla soilla ja soisilla pelloilla) on sisällytettävä 
biopolttoaineita koskevaan tavoitteeseen. Turpeen luokittelu osittain uusiutuvaksi 
energianlähteeksi auttaisi EU:ta saavuttamaan tavoitteensa.

Tarkistus 151
Henrik Lax, Kyösti Virrankoski

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 kohta – ensimmäinen alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, 
että uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian osuus liikenteessä on 
vuonna 2020 vähintään 10 prosenttia
liikenteen energian loppukulutuksesta 
kyseisessä jäsenvaltiossa.

3. Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, 
että uusiutuvista ja kestävistä 
turvelähteistä peräisin olevan energian 
osuus liikenteessä on vuonna 2020 
vähintään 8 prosenttia liikenteen energian 
loppukulutuksesta kyseisessä 
jäsenvaltiossa, mutta vain siinä 
tapauksessa, että uusiutuvista lähteistä 
peräisin oleva liikenteen energia täyttää 
15 artiklassa tarkoitetut 
ympäristökestävyyskriteerit. Tavoite 
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edellyttää säännöllisiä tarkistuksia, joita 
tehdään vuodesta 2012 alkaen joka 
kolmas vuosi 20 artiklassa tarkoitetun 
komission raportoinnin perusteella.

Or. en

Tarkistus 152
Dorette Corbey, Johannes Lebech

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Komissio perustaa ennen 1 päivää 
tammikuuta 2010 menetelmän, jolla 
voidaan laskea uusiutuvista 
energialähteistä peräisin olevan sähkön ja 
vedyn osuus kokonaispolttoaineseoksesta.
Tästä toimenpiteestä, jonka tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia, päätetään 21 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Kyseisen 10 prosentin tavoitteen tarkoituksenmukaisuus aiheuttaa laajasti huolta. Euroopan 
ympäristökeskuksen äskettäisessä raportissa neuvottiin pitämään niin kutsuttujen 
ensimmäisen sukupolven biopolttoaineiden kulutus alle 10 prosentissa. Sähkön ja vedyn 
pitäisi olla osa ratkaisua. Tällä hetkellä on kuitenkin vaikeaa mitata näiden polttoaineiden 
osuutta kokonaispolttoaineseoksessa. Jotta sähkön ja vedyn käyttöä voidaan edistää
liikenteen polttoaineissa, on otettava käyttöön laskumenetelmä.
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Tarkistus 153
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Mahdollisuus puun käyttöön 
teollisuuden raaka-aineena on turvattava 
edistettäessä uusiutuvaa energiaa. 
Jalostusteollisuuden ja energiasektorin 
välisten ristiriitojen välttämiseksi 
puuraaka-aineen käyttöä 
energiantuotannossa edistäviä tukia ei 
pitäisi soveltaa.

Or. en

Perustelu

Mahdollisuus puun käyttöön teollisuuden raaka-aineena on turvattava edistettäessä 
uusiutuvaa energiaa, koska puutuotteiden jalostus luo 13 kertaa enemmän työpaikkoja ja 
8 kertaa enemmän lisäarvoa kuin suora energiakäyttö. Tehokkuusperiaatetta olisi 
sovellettava luonnonvarojen käytössä ja bioenergian tuottamisessa (energian jalostaminen, 
kierrätys ja käyttö). Puuraaka-aineen käyttöä energiantuotannossa edistäviä tukia ei pitäisi 
soveltaa, jotta vältetään ristiriidat jalostusteollisuuden ja energiasektorin välillä. Puu- ja 
metsäjätteiden hyödyntämistä on myös edistettävä.

Tarkistus 154
Daciana Octavia Sârbu

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – ensimmäinen alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on vahvistettava 
kansallinen toimintasuunnitelma.

1. Kunkin jäsenvaltion on vahvistettava 
yhteistyössä kansallisten viranomaistensa
kanssa kansallinen toimintasuunnitelma.

Or. en
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Tarkistus 155
Peter Liese

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltion, jonka uusiutuvista 
energialähteistä peräisin olevan energian 
osuus on edeltävänä kaksivuotiskautena 
jäänyt pienemmäksi kuin liitteessä I 
olevassa B osassa kuvatussa ohjeellisessa 
kehityspolussa esitetään, on toimitettava 
viimeistään seuraavan vuoden 30 päivänä 
kesäkuuta komissiolle uusi kansallinen 
toimintasuunnitelma, jossa esitetään 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian osuus on jatkossa vähintään 
liitteessä I olevassa B osassa kuvatun 
ohjeellisen kehityspolun mukainen.

3. Jäsenvaltion, jonka uusiutuvista 
energialähteistä peräisin olevan energian 
osuus ei edeltävänä kaksivuotiskautena 
vastaa liitteessä I olevassa B osassa 
asetettuja sitovia väliaikaisia tavoitteita, 
on toimitettava viimeistään seuraavan 
vuoden 30 päivänä kesäkuuta komissiolle 
uusi kansallinen toimintasuunnitelma, jossa 
esitetään toimenpiteet sen varmistamiseksi, 
että uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian osuus on jatkossa vähintään 
liitteessä I olevassa B osassa kuvatun 
ohjeellisen kehityspolun mukainen.

Or. de

Tarkistus 156
Amalia Sartori

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltioiden on tarjottava 
kannustimia liikenteessä käytettävien 
kaasumaisten polttoaineiden 
tankkausinfrastruktuureille ja lyhyen ja 
pitkän aikavälin takuuseen liittyviä 
kannustimia kyseisten ajoneuvojen 
mahdollisille asiakkaille laajojen 
markkinoiden edistämiseksi ja laajaa ja 
kestävää liikennettä koskevien olojen 
luomiseksi.

Or. en
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Perustelu

Jokaisessa maassa, jossa vaihtoehtoisia kaasumaisia polttoaineita käyttäviä ajoneuvoja on 
otettu käyttöön menestyksekkäästi, maan kansallisen hallituksen ja useassa tapauksessa 
paikallisviranomaisten tuki on ollut ehdottoman välttämätöntä. Lyhyellä ja pitkällä 
aikavälillä on ilman hallituksen tukea vaikeaa onnistua edistämään kyseisten ajoneuvojen 
laajoja markkinoita.

Tarkistus 157
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – a–c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) uusiutuvista energialähteistä tuotetun 
sähkön loppukulutuksen määrä,

(a) uusiutuvista energialähteistä tuotetun 
sähkön fyysisen loppukulutuksen määrä,

(b) uusiutuvista energialähteistä tuotetun 
lämmitys- ja jäähdytysenergian 
loppukulutuksen määrä; ja

(b) uusiutuvista energialähteistä tuotetun 
lämmitys- ja jäähdytysenergian fyysisen 
loppukulutuksen määrä; ja

(c) uusiutuvista energialähteistä tuotetun 
energian loppukulutuksen määrä 
liikenteessä.

(c) uusiutuvista energialähteistä tuotetun 
energian fyysisen loppukulutuksen määrä 
liikenteessä.

Or. de

Perustelu

Jäsenvaltiot ovat vastuussa kansallisten kehitystavoitteidensa saavuttamisesta. Direktiivillä 
pitäisi siksi mahdollistaa se, että ne voisivat saavuttaa kyseiset tavoitteet asianmukaisten 
kannustimien avulla, kuten tähänkin asti.

Tarkistus 158
Daciana Octavia Sârbu

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 5 kohta – kolmas a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jätelämmöstä tai muista uusiutuvista 
energialähteistä peräisin olevasta 
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termisestä lämmöstä lämpöpumppujen 
avulla tuotettu terminen energia otetaan 
huomioon 1 kohdan b alakohdan 
tarkoituksessa.

Or. en

Perustelu

Lämpöpumppuja käytetään parantamaan energian talteenottoa poistokaasuista ja muusta 
jätelämmöstä, ja niillä tuotetaan termistä energiaa kaukolämmitykseen ja -jäähdytykseen.

Tarkistus 159
Matthias Groote

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Uusiutuvista energialähteistä 
kolmansissa maissa tuotettu sähkö otetaan 
huomioon tässä direktiivissä asetettujen 
kansallisia tavoitteita koskevien 
vaatimusten täyttymistä arvioitaessa 
ainoastaan jos:

9. Uusiutuvista energialähteistä 
kolmansissa maissa tuotettu sähkö ja 
liikenteen energia otetaan huomioon tässä 
direktiivissä asetettujen kansallisia 
tavoitteita koskevien vaatimusten 
täyttymistä arvioitaessa ainoastaan jos:

(a) se kulutetaan yhteisössä; (a) ne tuodaan yhteisöön ja kulutetaan 
siellä fyysisesti;

(b) sähkö on tuotettu laitoksessa, joka on 
otettu käyttöön tämän direktiivin 
voimaantulon jälkeen; ja

(b) ne on tuotettu laitoksessa, joka on 
otettu käyttöön tämän direktiivin 
voimaantulon jälkeen; ja

(c) sähkölle on myönnetty alkuperätakuu, 
joka on osa tässä direktiivissä säädettyä 
vastaavaa alkuperätakuujärjestelmää.

(c) niille on myönnetty alkuperätakuu, joka 
on osa tässä direktiivissä säädettyä 
vastaavaa alkuperätakuujärjestelmää.

Or. en
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Tarkistus 160
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Uusiutuvista energialähteistä 
kolmansissa maissa tuotettu sähkö otetaan 
huomioon tässä direktiivissä asetettujen 
kansallisia tavoitteita koskevien 
vaatimusten täyttymistä arvioitaessa 
ainoastaan jos:

9. Uusiutuvista energialähteistä 
kolmansissa maissa tuotettu sähkö ja 
liikenteen energia otetaan huomioon tässä 
direktiivissä asetettujen kansallisia 
tavoitteita koskevien vaatimusten 
täyttymistä arvioitaessa ainoastaan jos:

(a) se kulutetaan yhteisössä; (a) ne kulutetaan yhteisössä;
(b) sähkö on tuotettu laitoksessa, joka on 
otettu käyttöön tämän direktiivin 
voimaantulon jälkeen; ja

(b) ne on tuotettu laitoksessa, joka on 
otettu käyttöön tämän direktiivin 
voimaantulon jälkeen; ja

(c) sähkölle on myönnetty alkuperätakuu, 
joka on osa tässä direktiivissä säädettyä 
vastaavaa alkuperätakuujärjestelmää.

(c) niille on myönnetty alkuperätakuu, joka 
on osa tässä direktiivissä säädettyä 
vastaavaa alkuperätakuujärjestelmää.

Or. de

Perustelu

Biopolttoaineita varten tarvitaan sääntöjä, jotka ovat yhdenmukaisia kolmansista maista 
tuodun sähkön tunnustamista koskevien 5 artiklan 9 kohdan vaatimusten kanssa, jotta
voidaan varmistaa uusiutuvien energialähteiden kehitys kyseisissä maissa.

Tarkistus 161
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 9 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) uusiutuvista lähteistä peräisin 
olevan energian osuutta kolmannen maan 
energian kokonaiskulutuksesta ei 
vähennetä laskelmista sen takia, että 
energiaa on tuotu yhteisön alueelle; ja
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Or. de

Perustelu

Jäsenvaltiot ovat vastuussa kansallisten kehitystavoitteidensa saavuttamisesta. Direktiivillä 
pitäisi siksi mahdollistaa se, että ne voisivat saavuttaa kyseiset tavoitteet asianmukaisten 
kannustimien avulla, kuten tähänkin asti.

Tarkistus 162
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Alkuperätakuiden vaihtoehtona 
jäsenvaltiot voivat vapaaehtoisesti 
myöntää siirtolaskentatodistuksia, mitä ei 
kuitenkaan vaadita tällä direktiivillä. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
siirtolaskentatodistukset vastaavat 1–
4 kohdan vaatimuksia. Jäsenvaltioiden on 
myös varmistettava, että 
siirtolaskentatodistukset erityisesti 
merkitään ja perutaan sähköisesti.

Or. de

Perustelu

Jäsenvaltiot ovat vastuussa kansallisten kehitystavoitteidensa saavuttamisesta. Direktiivillä 
pitäisi siksi mahdollistaa se, että ne voisivat saavuttaa kyseiset tavoitteet asianmukaisten 
kannustimien avulla, kuten tähänkin asti.
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Tarkistus 163
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b. Alkuperätakuut ja 
siirtolaskentatodistukset eivät saa 
itsessään oikeuttaa tukiin kansallisista 
tukijärjestelmistä.

Or. de

Perustelu

Jäsenvaltiot ovat vastuussa kansallisten kehitystavoitteidensa saavuttamisesta. Direktiivillä 
pitäisi siksi mahdollistaa se, että ne voisivat saavuttaa kyseiset tavoitteet asianmukaisten 
kannustimien avulla, kuten tähänkin asti. 

Tarkistus 164
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – otsikko ja 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltaiset elimet ja 
alkuperätakuurekisterit

Toimivaltaiset elimet ja 
siirtolaskentatodistusrekisterit

1. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä yksi 
toimivaltainen elin vastaamaan seuraavista 
tehtävistä:

1. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä yksi 
toimivaltainen elin vastaamaan seuraavista 
tehtävistä:
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(a) kansallisen alkuperätakuurekisterin
perustaminen ja ylläpito; 

(a) kansallisen 
siirtolaskentatodistusrekisterin
perustaminen ja ylläpito,

(b) alkuperätakuiden myöntäminen; (b) siirtolaskentatodistusten myöntäminen,
(c) alkuperätakuiden siirtojen kirjaaminen; (c) siirtolaskentatodistusten siirtojen 

kirjaaminen;

(d) alkuperätakuiden peruuttaminen; (d) siirtolaskentatodistusten
peruuttaminen,

(e) vuosikertomuksen julkaiseminen 
myönnettyjen ja muille toimivaltaisille 
elimille siirrettyjen ja niiltä 
vastaanotettujen ja peruutettujen 
alkuperätakuiden määristä.

(e) vuosikertomuksen julkaiseminen 
myönnettyjen ja muille toimivaltaisille 
elimille siirrettyjen ja niiltä 
vastaanotettujen ja peruutettujen 
siirtolaskentatodistusten määristä.
(Horisontaalinen tarkistus: käsite 
”alkuperätakuut” korvataan koko direktiivissä 
käsitteellä ”siirtolaskentatodistukset”.)

Or. de

Perustelu

Jäsenvaltiot ovat vastuussa kansallisten kehitystavoitteidensa saavuttamisesta. Direktiivillä 
pitäisi siksi mahdollistaa se, että ne voisivat saavuttaa kyseiset tavoitteet asianmukaisten 
kannustimien avulla, kuten tähänkin asti. 

Tarkistus 165
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kansalliseen alkuperätakuurekisteriin
on kirjattava kunkin henkilön hallussa 
olevat alkuperätakuut. Alkuperätakuu voi 
sisältyä kerrallaan vain yhteen rekisteriin. 

3. Kansalliseen 
siirtolaskentatodistusrekisteriin on 
kirjattava kunkin henkilön hallussa olevat 
siirtolaskentatodistukset. 
Siirtolaskentatodistus voi sisältyä 
kerrallaan vain yhteen rekisteriin. 

Or. de
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Perustelu

Jäsenvaltiot ovat vastuussa kansallisten kehitystavoitteidensa saavuttamisesta. Direktiivillä 
pitäisi siksi mahdollistaa se, että ne voisivat saavuttaa kyseiset tavoitteet asianmukaisten 
kannustimien avulla, kuten tähänkin asti. 

Tarkistus 166
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Toimivaltainen elin on yksin 
vastuussa kyseessä olevassa jäsenvaltiossa 
toimivasta laitoksesta. Se ei ole vastuussa 
siirtolaskentatodistusten myöntämisestä 
toisessa jäsenvaltiossa toimivista 
laitoksista. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että tällä direktiivillä 
toimivaltaisille elimille siirrettyä 
toimivaltaa ei rikota.

Or. de

Perustelu

Jäsenvaltiot ovat vastuussa kansallisten kehitystavoitteidensa saavuttamisesta. Direktiivillä 
pitäisi siksi mahdollistaa se, että ne voisivat saavuttaa kyseiset tavoitteet asianmukaisten 
kannustimien avulla, kuten tähänkin asti.

Tarkistus 167
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltiot, jotka eivät myönnä 
siirtolaskentatodistuksia, voivat päättää, 
että toisissa jäsenvaltioissa myönnetyt 
siirtolaskentatodistukset on peruttava 
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1 kohdan mukaisesti. Tässä tapauksessa 
niiden on nimettävä yksi toimivaltainen 
elin vastaamaan tästä.

Or. de

Perustelu

Jäsenvaltiot ovat vastuussa kansallisten kehitystavoitteidensa saavuttamisesta. Direktiivillä 
pitäisi siksi mahdollistaa se, että ne voisivat saavuttaa kyseiset tavoitteet asianmukaisten 
kannustimien avulla, kuten tähänkin asti. 

Tarkistus 168
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – otsikko ja johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Alkuperätakuiden peruuttamisen 
vaikutukset

Siirtolaskentatodistusten peruuttamisen 
vaikutukset

1. Siirtolaskentatodistuksia myöntävät 
jäsenvaltiot voivat hyvittää toisten 
jäsenvaltioiden siirtolaskentatodistukset 
kansallisissa tavoitteissaan 2 kohdan 
mukaisesti.

Jotta voidaan arvioida, miten tässä 
direktiivissä säädetyt kansallisia tavoitteita 
koskevat vaatimukset täyttyvät, on silloin 
kun toimivaltainen elin peruuttaa 
alkuperätakuun, jota se ei itse ole 
myöntänyt, vastaava määrä uusiutuvista 
lähteistä peräisin olevaa energiaa.

2. Jotta voidaan arvioida, miten tässä 
direktiivissä säädetyt kansallisia tavoitteita 
koskevat vaatimukset täyttyvät, on silloin 
kun toimivaltainen elin peruuttaa 
siirtolaskentatodistuksen, jota se ei itse ole 
myöntänyt, vastaava määrä uusiutuvista 
lähteistä peräisin olevaa energiaa.

Or. de

Perustelu

Jäsenvaltiot ovat vastuussa kansallisten kehitystavoitteidensa saavuttamisesta. Direktiivillä 
pitäisi siksi mahdollistaa se, että ne voisivat saavuttaa kyseiset tavoitteet asianmukaisten 
kannustimien avulla, kuten tähänkin asti. 
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Tarkistus 169
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
10 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 a artikla
Välittömien seuraamusten mekanismi

1. Jotta varmistetaan, että jäsenvaltiot 
pyrkivät selkeästi ja tehokkaasti 
täyttämään tämän direktiivin tavoitteet, 
komissio perustaa niihin kohdistuvan 
välittömien seuraamusten mekanismin.
2. Komissio määrää suoria seuraamuksia 
jäsenvaltioille, jotka eivät toimi tämän 
direktiivin mukaisesti eivätkä saavuta 
liitteessä I olevassa B osassa asetettuja 
sitovia väliaikaisia tavoitteita välittömästi 
edeltävän kahden vuoden jakson aikana 
ja jotka eivät voi todistaa 
vastaanottaneensa 
siirtolaskentatodistuksia kolmannelta
jäsenvaltiolta (joka on ylittänyt
tavoitteensa) 3 ja 9 artiklan mukaisesti.
Jos kyseessä ovat kahden tai useamman 
jäsenvaltion yhteishankkeet tai yhteiset 
kansalliset suunnitelmat, komissio 
määrää yhteisiä sakkoja jäsenvaltioille, 
jotka osallistuvat kyseiseen yhteiseen 
sovellukseen tai suunnitelmaan ja jotka 
eivät ole saavuttaneet yhteisiä velvoittavia 
kehityspolkutavoitteita.
3. Komissio hyväksyy tarvittavat 
toimenpiteet 1 kohdan soveltamiseksi ja 
erityisesti tarvittavien suuntaviivojen 
laatimiseksi, laskentamenetelmien ja 
rikkomuksia koskevien seuraamusten 
perintämenetelmien vahvistamiseksi ja 
näiden tulojen sijoittamiseen tarkoitetun 
rahaston perustamista ja hallintoa 
koskevien sääntöjen hyväksymiseksi 
vuoden 2010 loppuun mennessä 
Euroopan yhteisöjen yleiseen 
talousarvioon sovellettavasta 
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varainhoitoasetuksesta 25 päivänä 
kesäkuuta 2002 annetun neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 
18 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
(käyttötarkoitukseensa sidotut tulot). 
Nämä täytäntöönpanotoimet sisältävät 
myös säännöksiä rahaston hallinnosta ja 
sen käytöstä uusiutuvan energian 
hankkeiden tukemiseksi jäsenvaltioissa, 
jotka ovat ylittäneet tavoitteensa, ja 
yleensä ottaen uusiutuvan energian ja 
paremman energiatehokkuuden 
tutkimuksen, tuotannon ja käytön 
edistämiseen ja tehostamiseen Euroopan 
unionissa.
4. Komissio aloittaa välitöntä 
seuraamusta koskevan menettelyn heti 
sen jälkeen, kun jäsenvaltion 
kertomuksen arvioinnista on ilmennyt tai 
kun on saatu kokoon todisteita siitä, että 
kyseinen jäsenvaltio ei ole noudattanut 
velvoitteitaan.
5. Seuraamus lasketaan vertaamalla 
jäsenvaltion uusiutuvan energian 
puuttuvia megawattitunteja sen 
pakolliseen tavoitteeseen, ja se asetetaan 
sopivalle tasolle, jotta se muodostaa 
jäsenvaltiolle voimakkaan kannustimen 
investointeihin uusiutuvaan energiaan 
kansallisten tavoitteiden saavuttamiseksi 
ja jopa ylittämiseksi.
6. Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia, 
myös sitä täydentämällä, päätetään 
päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.
7. Seuraamuksen maksaminen ei vapauta 
jäsenvaltiota sen velvoitteesta saavuttaa 
liitteessä I olevassa B osassa asetetut 
sitovat väliaikaiset tavoitteet ja liitteessä I 
olevan taulukon kolmannessa 
sarakkeessa asetettu kokonaistavoite. 
Myös 4 artiklan 3 kohtaa sovelletaan 
tässä tapauksessa.
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Or. en

Perustelu

Kiintiöitä ja maksuja on kauan käytetty sääntelyvälineinä yhteisön lainsäädännössä. Osana 
ympäristöpolitiikkaa olisi nyt säädettävä seuraamuksesta, joka luo jäsenvaltioille kannustimia 
tavoitteiden saavuttamiselle. Tämä olisi laskettava niin, että varmistetaan, että jäsenvaltioilla 
on vahvat kannustimet investoida uusiutuvaan energiaan, jotta ne saavuttavat ja jopa ylittävät 
tavoitteensa. Nykyisten taloudellisten laskelmien mukaan 90 euroa puuttuvaa uusiutuvan 
energian megawattituntia kohti olisi sopiva laskentapohja seuraamuksille.

Tarkistus 170
Guido Sacconi

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) arviointi-, suunnittelu- ja 
lisensiointimenettelyissä saavutetaan 
johdonmukaisuus EU:n 
ympäristölainsäädännön nykyisten eri 
osien nojalla;

Or. en

Perustelu

Vaikutusten arviointia ja lisenssien jakoa koskevat menettelyt laaditaan huomattavan monien 
EU:n direktiivien nojalla. Uusiutuvien energialähteiden sujuvan kehittämisen varmistamiseksi 
uusiutuvia energialähteitä koskevan uuden direktiivin mukaisten menettelyjen pitäisi olla
yhteneväisiä nykyisten sääntöjen ja menettelyjen kanssa.

Tarkistus 171
Peter Liese

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on selkeästi määriteltävä 
tukijärjestelmästä hyötymisen 

2. Jäsenvaltioiden on selkeästi määriteltävä 
tukijärjestelmästä hyötymisen 
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edellytyksenä olevat uusiutuvan energian 
laitteiden ja järjestelmien tekniset 
spesifikaatiot. Jos asiasta on olemassa 
eurooppalaisia standardeja, kuten 
ympäristömerkintöjä, energiamerkintöjä tai 
muita eurooppalaisten standardointielinten 
vahvistamia viitejärjestelmiä, tekniset 
spesifikaatiot on ilmaistava kyseisten 
standardien avulla. Teknisissä 
spesifikaatioissa ei saa määrätä sitä, missä 
laitteet ja järjestelmät on hyväksytettävä.

edellytyksenä olevat uusiutuvan energian 
laitteiden ja järjestelmien tekniset 
spesifikaatiot. Jos asiasta on olemassa 
eurooppalaisia standardeja, kuten 
ympäristömerkintöjä, energiamerkintöjä tai 
muita eurooppalaisten standardointielinten 
vahvistamia viitejärjestelmiä, tekniset 
spesifikaatiot on ilmaistava kyseisten 
standardien avulla. Teknisissä 
spesifikaatioissa ei saa määrätä sitä, missä 
laitteet ja järjestelmät on hyväksytettävä, 
eikä niiden nojalla saa sulkea kansallisia 
markkinoita.

Or. de

Perustelu

Kansallisia teknisiä spesifikaatioita ei pitäisi käyttää suojelemaan kansallisia markkinoita. 
Sisämarkkinoiden nykyiset rajoitukset estävät jo nykyisellään uusiutuvien energialähteiden 
kehitystä.

Tarkistus 172
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on rakennuslaeissaan ja 
-määräyksissään edellytettävä tiettyä 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian vähimmäisosuutta uusissa tai 
kunnostetuissa rakennuksissa. 
Vähimmäisosuusvaatimuksesta voidaan 
vapauttaa vain läpinäkyvin menettelyin ja 
perustein, jotka liittyvät:

Jäsenvaltioiden on rakennuslaeissaan ja 
-määräyksissään edellytettävä tiettyä 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian vähimmäisosuutta uusissa 
rakennuksissa. 
Vähimmäisosuusvaatimuksesta voidaan 
vapauttaa vain läpinäkyvin menettelyin ja 
perustein, jotka liittyvät:

Or. de

Perustelu

Tulevaisuudessa rakennusten omistajat, jotka haluavat kunnostaa rakennuksia, huomaavat, 
että heihin sovelletaan liiallisia vaatimuksia kaksinkertaisten vaatimusten takia, ja tämä 
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saattaa johtaa siihen, että arvokasta kunnostustyötä ei tehdä. Ensiksi on olemassa nykyisen 
ehdotuksen mukainen vaatimus käyttää vähimmäismäärä uusiutuvaa energiaa ja toiseksi 
vaatimus noudattaa kunnostettujen rakennusten energian kokonaiskulutusta koskevia 
vähimmäisvaatimuksia, jotka otetaan käyttöön rakennusten energiatehokkuudesta annettuun 
direktiiviin 2002/91/EY tehtävällä tarkistuksella ja kansallisilla säännöksillä. Jäsenvaltioiden 
on voitava edelleen vapaasti päättää, vaativatko ne uusiutuvan energian käyttöä 
rakennuksissa vai edistävätkö ne sitä muilla järkevillä tavoilla.

Tarkistus 173
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 4 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) sähkön ja lämmön 
yhteistuotantolaitoksista peräisin olevan 
lämmön käyttöön edellyttäen, että 
laitokset ovat erittäin tehokkaita 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2004/8/EY määritelmän 
mukaisesti.

Or. de

Perustelu

Sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksista peräisin olevalla kaukolämmöllä edistetään 
merkittävästi raaka-aineiden tehokasta käyttöä ja hiilidioksidipäästöjen vähentämistä. Koska 
lämpöä ei voida kuljettaa pitkiä matkoja, sitä pitäisi käyttää mahdollisimman paljon siellä, 
missä on kaukolämpöverkkoja. Kaukolämmön käyttöä ei siksi pitäisi rajoittaa vaatimalla 
uusiutuvien energialähteiden käyttöä.

Tarkistus 174
Justas Vincas Paleckis

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 4 kohta – a, b ja b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a) passiivisten energiajärjestelmien, 
matalaenergiarakenteiden tai 

(a) passiivisten energiajärjestelmien, 
matalaenergiarakenteiden tai 
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energiaomavaraisten rakenneratkaisujen 
käyttöön rakennuksissa; tai

energiaomavaraisten rakenneratkaisujen 
käyttöön rakennuksissa; 

(b) paikallisiin rajoituksiin uusiutuvien 
energialähteiden saatavuudessa. 

(b) paikallisiin rajoituksiin uusiutuvien 
energialähteiden saatavuudessa; tai 

(b a) taloudelliseen tehokkuuteen ja 
tekniseen toteutettavuuteen liittyviin 
ehtoihin.

Or. lt

Tarkistus 175
Riitta Myller

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5a. Unionin ja jäsenvaltioiden on kaikin 
mahdollisin keinoin varmistettava, että 
liikenteen energian kokonaiskulutus 
vähenee huomattavasti. Keskeisiä keinoja 
liikenteen energian kokonaiskulutuksen 
vähentämiseksi ovat liikennesuunnittelu, 
julkisen liikenteen tukeminen, 
sähköautojen osuuden nostaminen 
tuotannossa sekä niin kooltaan kuin 
moottoriltaan pienempien autojen 
tuottaminen.  

Or. fi

Tarkistus 176
Peter Liese

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Jäsenvaltiot eivät saa kieltää, estää tai 
haitata sellaisten uusiutuvia 
energialähteitä koskevien tekniikoiden 
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markkinoille saattamista ja/tai käyttöön 
ottamista alueellaan, jotka vastaavat CE-
vaatimustenmukaisuusmerkintään 
johtavien direktiivien tai eurooppalaisten 
teknisten standardien säännöksiä tai jotka 
ovat laillisesti toisen jäsenvaltion 
markkinoilla.

Or. en

Tarkistus 177
Peter Liese

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on luotava 
hyväksymisjärjestelmät pienen 
mittakaavan biomassapoltinten ja -uunien, 
aurinkosähkö- ja 
aurinkolämpöjärjestelmien ja 
lämpöpumppujen asentajille. 
Hyväksymisjärjestelmien on perustuttava 
liitteessä IV esitettyihin kriteereihin. 
Jäsenvaltion on tunnustettava toisen 
jäsenvaltion näiden kriteerien mukaisesti 
myöntämät hyväksynnät.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
pienen mittakaavan biomassapoltinten ja 
-uunien, aurinkosähkö- ja 
aurinkolämpöjärjestelmien ja 
lämpöpumppujen asentajia varten on 
olemassa sertifiointijärjestelmät tai 
vastaavat lupajärjestelmät. 
Sertifiointijärjestelmien on perustuttava 
liitteessä IV esitettyihin kriteereihin. 
Jäsenvaltion on tunnustettava toisen 
jäsenvaltion näiden kriteerien mukaisesti 
myöntämät hyväksynnät sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 
direktiiviä 2005/36/EY.

Or. de

Tarkistus 178
Amalia Sartori

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Pääsy sähköverkkoon Pääsy verkkoon



AM\727647FI.doc 79/163 PE407.817v01-00

FI

Or. en

Perustelu

On olennaista, että biokaasun käyttämiselle sähkön ja lämmön tuottamista varten tarjotut 
tukijärjestelmät vastaisivat taloudellisesti neutraaleja tukijärjestelmiä, joita on sellaisten 
biometaanien tuotantoa varten, jotka ovat laadultaan sopivia putkistoon syöttämistä ja 
ajoneuvoissa käyttämistä varten.

Tarkistus 179
Amalia Sartori

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet kehittääkseen 
verkkoinfrastruktuuria, jäsenvaltioiden 
väliset verkkojen yhteenliitokset mukaan 
luettuina, niin, että siinä otetaan huomioon 
uusiutuvia energialähteitä käyttävän 
sähköntuotannon kehitys.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet kehittääkseen 
verkkoinfrastruktuuria, tarvittaessa 
jäsenvaltioiden väliset verkkojen 
yhteenliitokset mukaan luettuina, niin, että 
siinä otetaan huomioon uusiutuvia 
energialähteitä käyttävän sähköntuotannon 
ja liikenteessä käytettävien kaasumaisten 
polttoaineiden (kuten biokaasun ja 
biometaanin) kehitys.

Or. en

Perustelu

On olennaista, että biokaasun käyttämiselle sähkön ja lämmön tuottamista varten tarjotut 
tukijärjestelmät vastaisivat taloudellisesti neutraaleja tukijärjestelmiä, joita on sellaisten 
biometaanien tuotantoa varten, jotka ovat laadultaan sopivia putkistoon syöttämistä ja 
ajoneuvoissa käyttämistä varten.
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Tarkistus 180
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet kehittääkseen 
verkkoinfrastruktuuria, jäsenvaltioiden 
väliset verkkojen yhteenliitokset mukaan 
luettuina, niin, että siinä otetaan huomioon 
uusiutuvia energialähteitä käyttävän 
sähköntuotannon kehitys.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet kehittääkseen 
verkkoinfrastruktuuria niin, että siinä 
otetaan huomioon uusiutuvia 
energialähteitä käyttävän sähköntuotannon 
kehitys.

Or. de

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi ryhdyttävä kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin mukauttaakseen 
sähköalan tulevaa kehitystä pääasiassa lisäämällä uusiutuvien energialähteiden 
käyttöönottoa.

Tarkistus 181
Daciana Octavia Sârbu

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet kehittääkseen 
verkkoinfrastruktuuria, jäsenvaltioiden 
väliset verkkojen yhteenliitokset mukaan 
luettuina, niin, että siinä otetaan huomioon 
uusiutuvia energialähteitä käyttävän 
sähköntuotannon kehitys.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet kehittääkseen 
verkkoinfrastruktuuria, jäsenvaltioiden 
väliset verkkojen yhteenliitokset mukaan 
luettuina, niin, että siinä otetaan huomioon 
uusiutuvia energialähteitä käyttävän 
sähköntuotannon ja kaukolämmön ja/tai
-jäähdytyksen tuotannon kehitys.

Or. en
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Tarkistus 182
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden alueella toimivat siirto- ja 
jakeluverkko-operaattorit takaavat 
uusiutuvista energialähteistä tuotetun 
sähkön siirron ja jakelun, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta verkon 
luotettavuuden ja turvallisuuden 
säilyttämistä. Jäsenvaltioiden on lisäksi 
säädettävä, että uusiutuvista 
energialähteistä tuotetun sähkön pääsy 
verkkoon asetetaan etusijalle. Siirtoverkko-
operaattorien on asetettava 
tuotantolaitosten sähkön jakelussa 
etusijalle uusiutuvia energialähteitä 
käyttävät tuotantolaitokset siinä määrin 
kuin kansallisen sähköjärjestelmän 
turvallisuus sen sallii. 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden alueella toimivat siirto- ja 
jakeluverkko-operaattorit takaavat 
uusiutuvista energialähteistä tuotetun 
sähkön ensisijaisen pääsyn verkkoon ja
siirron ja jakelun, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta verkon luotettavuuden ja 
turvallisuuden säilyttämistä. 
Jäsenvaltioiden on lisäksi säädettävä, että 
uusiutuvista energialähteistä tuotetun 
sähkön pääsy verkkoon asetetaan etusijalle. 
Siirtoverkko-operaattorien on asetettava 
tuotantolaitosten sähkön jakelussa 
etusijalle uusiutuvia energialähteitä 
käyttävät tuotantolaitokset siinä määrin 
kuin kansallisen sähköjärjestelmän 
turvallisuus sen sallii.

Or. de

Perustelu

Ensisijaisen verkkoon pääsyn osalta on tärkeää saavuttaa uusiutuvia energialähteitä koskeva 
20 prosentin tavoite. Se on perusteltua uusiutuviin energialähteisiin sähkömarkkinoilla 
sovellettavan syrjinnän takia. Tuulivoima vaikuttaa myönteisesti sähkön hintaan, koska 
tuulesta peräisin olevalla energialla on matalat rajakustannukset. Saksan sähkönkuluttajille 
koitui tästä 4,98 miljardin euron suuruinen etu pelkästään vuonna 2006 (Saksan 
ympäristöministeriön tutkimus http://www.erneuerbare-energien.de/inhalt/39649/)
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Tarkistus 183
Vittorio Prodi

Ehdotus direktiiviksi
14 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

14 a artikla
1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet kehittääkseen 
kaasuverkkoinfrastruktuuria 
jäsenvaltioiden väliset verkkojen 
yhteenliitokset mukaan luettuina, niin, 
että siinä otetaan huomioon uusiutuvia 
energialähteitä käyttävän 
kaasuntuotannon kehitys.
2. Kansallisten viranomaisten on taattava
uusiutuvista energialähteistä tuotetun 
kaasun hankinta ja jakelu sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta kaasuverkon 
turvallisuuden luotettavuutta.
3. Jäsenvaltioiden on vaadittava 
kaasuverkosta vastaavia kansallisia 
viranomaisia julkaisemaan 
vakiosääntönsä, jotka liittyvät tarvittavaa 
teknistä mukauttamista koskeviin 
investointeihin.
4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kuljetus- ja jakelukulujen perimisessä ei 
syrjitä uusiutuvista energialähteistä 
tuotettua kaasua ja että niissä näkyvät 
mahdolliset kustannusedut, jotka johtuvat 
voimaloiden kytkemisestä kaasuverkkoon.

Or. en

Perustelu

Sekä kaasun- että sähköntuotannon tarjoamista pitäisi suunnitella. 
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Tarkistus 184
Dorette Corbey

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Biopolttoaineiden ja muiden bionesteiden 
ympäristökestävyyskriteerit

Biomassasta peräisin olevan energian 
ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät 
kestävyyskriteerit

Or. en

Perustelu

Ympäristökriteerien lisäksi myös yhteiskuntaan liittyvät kriteerit ovat välttämättömiä.

Tarkistus 185
John Bowis, Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – johdantolause

Komission teksti Tarkistus

1. Biopolttoaineet ja muut bionesteet
otetaan huomioon alla a, b ja c alakohdassa 
luetelluissa tarkoituksissa ainoastaan, jos
ne täyttävät 2–5 kohdassa asetetut 
kriteerit:

1. Biomassasta peräisin oleva energia
otetaan huomioon alla a, b ja c alakohdassa 
luetelluissa tarkoituksissa ainoastaan, jos se 
täyttää 2–8 kohdassa asetetut kriteerit:

Or. en

Perustelu

Kestävää tuotantoa ei pitäisi rajoittaa ympäristökestävyyteen. Biopolttoaineiden tuotantoon 
todistettavasti liittyvät yhteiskunnalliset ongelmat ja ihmisoikeusrikkomukset osoittavat, että 
yhteiskunnalliset normit pitäisi liittää biopolttoaineita koskeviin EU:n kestävyyskriteereihin.
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Tarkistus 186
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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

Komission teksti Tarkistus

(a a) sen arvioiminen, noudattavatko 
liikenteen polttoaineet polttoaineiden 
laadusta annetun direktiivin vaatimuksia;

Or. en

Perustelu

Liikenteen biopolttoaineita koskevat säännöt pitäisi yhdenmukaistaa sekä uusiutuvista 
energialähteistä annetussa direktiivissä että polttoaineiden laadusta annetussa direktiivissä. 
Siksi tarvitaan ristiviittaus sen varmistamiseksi, että samoja säännöksiä sovelletaan 
molempien direktiivien nojalla.

Tarkistus 187
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta – ensimmäinen alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa luetelluissa 
tarkoituksissa huomioon otettavien 
biopolttoaineiden ja muiden bionesteiden
käytöstä saatavan säästön
kasvihuonekaasupäästöissä on oltava 
vähintään 35 prosenttia. 

2. Edellä 1 kohdassa luetelluissa 
tarkoituksissa huomioon otettavan 
biomassasta peräisin olevan energian 
käytöstä saatava säästö
kasvihuonekaasupäästöissä lasketaan 
17 artiklan 1 kohdan perusteella, ja sen 
on oltava vähintään 60 prosenttia.

Or. en

Perustelu

Kasvihuonekaasupäästöjä koskevan kynnysarvon on oltava tarpeeksi korkea, jotta voidaan 
taata niukkojen biomassavarojen tehokas käyttö. Laskumenetelmää on lisäksi parannettava 
huomattavasti tai kasvihuonekaasupäästöjen säästöjen arvoa saatetaan yliarvioida suuresti, 
mikä johtaa kuluttajien harhaanjohtamiseen ja virheelliseen politiikkaan.
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Tarkistus 188
Riitta Myller

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta – ensimmäinen alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa luetelluissa 
tarkoituksissa huomioon otettavien 
biopolttoaineiden ja muiden bionesteiden
käytöstä saatavan säästön
kasvihuonekaasupäästöissä on oltava 
vähintään 35 prosenttia. 

2. Edellä 1 kohdassa luetelluissa 
tarkoituksissa huomioon otettavan 
biomassasta peräisin olevan energian 
käytöstä saatava säästö
kasvihuonekaasupäästöissä lasketaan 
17 artiklan 1 kohdan perusteella ja sen on 
oltava vähintään 35 prosenttia.

Or. en

Tarkistus 189
Dorette Corbey

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta – ensimmäinen alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa luetelluissa 
tarkoituksissa huomioon otettavien
biopolttoaineiden ja muiden bionesteiden
käytöstä saatavan säästön 
kasvihuonekaasupäästöissä on oltava 
vähintään 35 prosenttia. 

2. Edellä 1 kohdassa luetelluissa 
tarkoituksissa huomioon otettavan 
biomassasta peräisin olevan energian
käytöstä saatavan säästön 
kasvihuonekaasupäästöissä on oltava 
vähintään 35 prosenttia, ja sen on 
noustava vähintään 50 prosenttiin 
1 päivästä tammikuuta 2012 ja 
60 prosenttiin 1 päivästä 
tammikuuta 2017 alkaen.

Or. en

Perustelu

Komissio ehdottaa, että kasvihuonekaasupäästöjen vähimmäissäästö biomassasta peräisin 
olevan energian osalta on 35 prosenttia. Se on liian alhainen, sillä
kasvihuonekaasupäästöissä tarvitaan vähintään 60 prosentin säästöä.
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Tarkistus 190
Anders Wijkman

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta – ensimmäinen alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa luetelluissa 
tarkoituksissa huomioon otettavien 
biopolttoaineiden ja muiden bionesteiden
käytöstä saatavan säästön
kasvihuonekaasupäästöissä on oltava 
vähintään 35 prosenttia.

2. Edellä 1 kohdassa luetelluissa 
tarkoituksissa huomioon otettavan 
biomassasta peräisin olevan energian
käytöstä saatava säästö
kasvihuonekaasupäästöissä on laskettava 
17 artiklan 1 kohdan perusteella, ja sen 
on oltava vähintään 50 prosenttia.

Or. en

Perustelu

Ehdotettu 35 prosentin säästö kasvihuonekaasupäästöissä ei ole riittävän kunnianhimoinen. 
Tällaisen alhaisen tavoitteen takia suurin osa biopolttoainetuotannosta vastaa vaatimuksia, 
jolloin uhkana on, että tuotanto pysyy tehottomana, mikä hyödyttää rajallisesti ilmastoa ja 
mistä mahdollisesti seuraa epäsuorasti laajoja maankäyttöön liittyviä vaikutuksia. Lisäksi 
ehdotuksella siitä, että kasvihuonekaasusäästöt ovat vain 35 prosenttia, vähätellään 
trooppisten alueiden tehokkaan biopolttoainetuotannon merkittäviä mahdollisuuksia.

Tarkistus 191
Eluned Morgan

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta – ensimmäinen alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa luetelluissa 
tarkoituksissa huomioon otettavien 
biopolttoaineiden ja muiden bionesteiden
käytöstä saatavan säästön
kasvihuonekaasupäästöissä on oltava 
vähintään 35 prosenttia. 

2. Edellä 1 kohdassa luetelluissa 
tarkoituksissa huomioon otettavan 
biomassasta peräisin olevan energian
käytöstä saatava säästö
kasvihuonekaasupäästöissä on laskettava 
17 artiklan 1 kohdan perusteella, ja sen 
on oltava vähintään 60 prosenttia, 
käyttämällä viimeisimpiin tieteellisiin 
tietoihin perustuvaa koko elinkaaren 
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analysointia koskevaa lähestymistapaa.

Or. en

Perustelu

Kaiken bioenergian, ei pelkästään biopolttoaineiden ja bionesteiden, pitäisi säästää 
vähintään 60 prosenttia kasvihuonekaasupäästöjä verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin, jotta 
markkinoille saataisiin selvä signaali niiden erinomaisuudesta kasvihuonekaasupäästöjen 
säästöissä. Ainoastaan ne bioenergiaa koskevat sovellukset, joilla saadaan huomattavia 
vähennyksiä, pitäisi hyväksyä osana uusiutuvaa energiaa koskevaa tavoitetta. Tämän 
kynnysarvon noudattamista arvioivien laskelmien pitäisi perustua viimeisimpiin tieteellisiin
tietoihin, joita on tarkistettava ja päivitettävä säännöllisesti.

Tarkistus 192
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta – toinen alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tammikuussa 2008 toiminnassa olleissa 
laitoksissa tuotettujen biopolttoaineiden ja 
muiden bionesteiden osalta ensimmäistä 
alakohtaa sovelletaan 1 päivästä 
huhtikuuta 2013 lähtien.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kasvihuonekaasupäästöjä koskevan kynnysarvon on oltava tarpeeksi korkea, jotta voidaan 
taata niukkojen biomassavarojen tehokas käyttö. Laskumenetelmää on lisäksi parannettava 
huomattavasti tai kasvihuonekaasupäästöjen säästöjen arvoa saatetaan yliarvioida suuresti, 
mikä johtaa kuluttajien harhaanjohtamiseen ja virheelliseen politiikkaan.
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Tarkistus 193
Riitta Myller

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta – toinen alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tammikuussa 2008 toiminnassa olleissa 
laitoksissa tuotettujen biopolttoaineiden ja 
muiden bionesteiden osalta ensimmäistä 
alakohtaa sovelletaan 1 päivästä 
huhtikuuta 2013 lähtien.

Edellä 1 kohdassa luetelluissa 
tarkoituksissa huomioon otettavien 
biopolttoaineiden ja muiden bionesteiden
käytöstä saatavan säästön 
kasvihuonekaasupäästöissä on oltava 
vähintään 50 prosenttia 1 päivästä 
tammikuuta 2015 alkaen perustuen 
tutkimukseen, jonka Euroopan komissio 
tekee vuoteen 2013 mennessä ja siitä 
alkaen joka toinen vuosi.

Or. en

Tarkistus 194
Dorette Corbey

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta – toinen alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tammikuussa 2008 toiminnassa olleissa 
laitoksissa tuotettujen biopolttoaineiden ja 
muiden bionesteiden osalta ensimmäistä 
alakohtaa sovelletaan 1 päivästä 
huhtikuuta 2013 lähtien.

Tammikuussa 2008 toiminnassa olleissa 
laitoksissa tuotetun biomassasta peräisin 
olevan energian osalta ensimmäistä 
alakohtaa sovelletaan 1 päivästä 
huhtikuuta 2013 lähtien.

Or. en

Perustelu

Komissio ehdottaa, että kasvihuonekaasupäästöjen vähimmäissäästö biomassasta peräisin 
olevan energian osalta on 35 prosenttia. Se on liian alhainen, sillä 
kasvihuonekaasupäästöissä tarvitaan vähintään 60 prosentin säästöä.
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Tarkistus 195
Anders Wijkman

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta – toinen alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tammikuussa 2008 toiminnassa olleissa 
laitoksissa tuotettujen biopolttoaineiden ja 
muiden bionesteiden osalta ensimmäistä 
alakohtaa sovelletaan 1 päivästä 
huhtikuuta 2013 lähtien.

Tammikuussa 2008 toiminnassa olleissa 
laitoksissa tuotetun biomassasta peräisin 
olevan energian osalta ensimmäistä 
alakohtaa sovelletaan 1 päivästä 
huhtikuuta 2013 lähtien.

Or. en

Perustelu

Ehdotettu 35 prosentin säästö kasvihuonekaasupäästöissä ei ole riittävän kunnianhimoinen. 
Tällaisen alhaisen tavoitteen takia suurin osa biopolttoainetuotannosta vastaa vaatimuksia, 
jolloin uhkana on, että tuotanto pysyy tehottomana, mikä hyödyttää rajallisesti ilmastoa ja 
mistä mahdollisesti seuraa epäsuorasti laajoja maankäyttöön liittyviä vaikutuksia. Lisäksi 
ehdotuksella siitä, että kasvihuonekaasusäästöt ovat vain 35 prosenttia, vähätellään 
trooppisten alueiden tehokkaan biopolttoainetuotannon merkittäviä mahdollisuuksia.

Tarkistus 196
Matthias Groote

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta – ensimmäinen a ja ensimmäinen b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdassa luetelluissa 
tarkoituksissa huomioon otettavien 
biopolttoaineiden ja muiden bionesteiden 
käytöstä saatavan säästön 
kasvihuonekaasupäästöissä on oltava 
vähintään 50 prosenttia 1 päivästä 
tammikuuta 2016 alkaen.
Biopolttoaineiden ja muiden bionesteiden 
käytöstä saatava säästö 
kasvihuonekaasupäästöissä lasketaan 
17 artiklan 1 kohdan perusteella.
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Or. de

Tarkistus 197
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta – ensimmäinen a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdassa luetelluissa 
tarkoituksissa huomioon otettavien 
biopolttoaineiden ja muiden bionesteiden 
käytöstä saatavan vähennyksen 
kasvihuonekaasupäästöissä on oltava 
vähintään 45 prosenttia 1 päivästä 
tammikuuta 2015 alkaen.
Edellä 1 kohdassa luetelluissa 
tarkoituksissa huomioon otettavien 
biopolttoaineiden ja muiden bionesteiden 
käytöstä saatavan vähennyksen 
kasvihuonekaasupäästöissä on oltava 
vähintään 55 prosenttia 1 päivästä 
tammikuuta 2020 alkaen.

Or. de

Perustelu

Ehdotettu säästö kasvihuonekaasupäästöissä ei ole riittävän kunnianhimoinen. 
Kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä koskevaa tavoitetta pitäisi nostaa asteittain, jotta 
nykyiset laitokset voisivat tehdä muutokset.

Tarkistus 198
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Edellä 1 kohdassa luetelluissa 
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tarkoituksissa huomioon otettavilla 
biomassasta peräisin olevilla liikenteessä 
käytettävillä polttoaineilla tarkoitetaan 
ainoastaan niitä polttoaineita, jotka on 
tuotettu
(a) jätteistä tai jäämistä, mukaan luettuna 
biokaasu,
(b) raaka-aineesta, joka on kasvanut 
viljelemättömällä, pilaantuneella tai 
syrjäisellä maalla, jonka maankäyttö on 
kymmenen viime vuoden aikana 
vähentänyt hiilidioksidipäästöjen 
nettomäärää;
(c) raaka-aineesta, josta ei aiheudu 
välittömiä tai välillisiä maankäytön 
muutoksesta aiheutuvia päästöjä.

Or. en

Perustelu

Biomassasta peräisin olevat liikenteen polttoaineet pitäisi rajoittaa raaka-aineisiin, joista ei 
aiheudu välittömiä tai välillisiä maankäytön muutoksesta aiheutuvia päästöjä. Syrjäisen tai 
pilaantuneen maan hiilidioksidin varastointia koskevat mahdollisuudet eivät voi aineellistua, 
ellei EU:n tavoitteita noudattavilla markkinoilla pyritä sen toteuttamiseen.

Tarkistus 199
Roberto Musacchio

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Biopolttoaineiden korvausvaikutusta 
öljypohjaisiin polttoaineisiin verrattuna 
on arvioitava asianmukaisesti. Tätä 
varten on ehdottomasti otettava käyttöön 
nettoenergiaa tai energiantuotannon 
hyötysuhdetta kuvaavaa lukua (EROEI) 
koskeva käsite, joka määritellään 
energian elämänkaarianalyysin 
perusteella. Liikenteen energian tarkassa 
arvioinnissa vältetään liiallista tuontia 
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kehitysmaista ja vähennetään siten 
kyseisten maiden elintarviketuotantoon 
kohdistuvia kielteisiä vaikutuksia. 
Kyseisillä arvioinneilla edistetään myös 
paikallisesti tuotetun biomassan käyttöä, 
josta on todellista etua ympäristölle ja 
jonka avulla vältetään eettiset ongelmat.

Or. it

Perustelu

Sen lisäksi, että tarkistus vastaa ehdotuksen perustavoitetta, fossiilisten polttoaineiden 
korvaamista, sen avulla markkinat suunnataan kohti tehokkaimpia energialähteitä. 
Biopolttoaineiden todelliset nettoenergia-arvot ovat yleisesti suhteellisen matalia.  
Maissipohjaisen etanolin nettoenergia-arvo on 2:1 (eli kaksi kertaa tuotantoon käytetty 
energia), kun taas öljypohjaisilla polttoaineilla se on 20:1. Tämä tarkoittaa sitä, että kyseisen 
korvaavan aineen investointikulut ovat 20:1.

Tarkistus 200
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta – johdantolause

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 kohdassa luetelluissa 
tarkoituksissa huomioon otettavia 
biopolttoaineita ja muita bionesteitä ei saa 
valmistaa raaka-aineesta, joka on saatu 
biologiselta monimuotoisuudeltaan 
tunnustetusti rikkaasta maasta, eli toisin 
sanoen maasta, joka tammikuussa 2008 
tai sen jälkeen on ollut jossakin 
seuraavassa tilassa, riippumatta maan 
nykytilasta:

3. Edellä 1 kohdassa luetelluissa 
tarkoituksissa huomioon otettavaa 
biomassasta peräisin olevaa energiaa ei 
saa valmistaa raaka-aineesta, joka on saatu 
biologiselta monimuotoisuudeltaan 
tunnustetusti rikkaasta maasta, ellei se 
koostu laillisista ja säännellyistä 
jätevirroista ja puujätteestä, jotka on 
saatu lainmukaisten suojelu- ja 
hoitotoimien perusteella. Tällä 
tarkoitetaan myös maata, joka
vuonna 1990 tai sen jälkeen on ollut 
jossakin seuraavassa tilassa, riippumatta 
maan nykytilasta:

Or. en
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Perustelu

Liikenteessä käytettävä biomassa pitäisi rajoittaa raaka-aineisiin, joilla ei ole maankäyttöön 
liittyviä vaikutuksia, tai joiden osalta voidaan osoittaa hiilidioksidin talteenoton 
parantuminen, kun taas muita energiatarpeita varten käytettävää biomassaa on säänneltävä 
kielteisten ympäristövaikutusten välttämiseksi.

Tarkistus 201
Eluned Morgan

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta – johdantolause

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 kohdassa luetelluissa 
tarkoituksissa huomioon otettavia 
biopolttoaineita ja muita bionesteitä ei saa 
valmistaa raaka-aineesta, joka on saatu 
biologiselta monimuotoisuudeltaan 
tunnustetusti rikkaasta maasta, eli toisin 
sanoen maasta, joka tammikuussa 2008 tai 
sen jälkeen on ollut jossakin seuraavassa 
tilassa, riippumatta maan nykytilasta:

3. Edellä 1 kohdassa luetelluissa 
tarkoituksissa huomioon otettavaa 
biomassasta peräisin olevaa energiaa ei 
saa valmistaa raaka-aineesta, joka on saatu 
biologiselta monimuotoisuudeltaan 
tunnustetusti rikkaasta maasta, eli toisin 
sanoen maasta, joka toukokuussa 2003 tai 
sen jälkeen on ollut jossakin seuraavassa 
tilassa, riippumatta maan nykytilasta:

Or. en

Perustelu

Komission asiakirjassa palkitaan niitä, jotka ovat eurooppalaisten markkinoiden kasvua 
odotellessaan hakanneet keinottelumielessä maan paljaaksi, kuten on huomattu Kaakkois-
Aasiassa. Lisäksi, ja tämä on vielä vakavampaa, kyseinen äskettäinen määräaika heikentää 
Kioton pöytäkirjan puhtaan kehityksen mekanismissa asetettua vuoden 1990 määräaikaa. 
Vuosi 2003 on vuosi, jolloin biopolttoaineiden lainsäädännöllinen tuki hyväksyttiin EU:ssa.

Tarkistus 202
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta – johdantolause

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 kohdassa luetelluissa 3. Edellä 1 kohdassa luetelluissa 
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tarkoituksissa huomioon otettavia 
biopolttoaineita ja muita bionesteitä ei saa 
valmistaa raaka-aineesta, joka on saatu 
biologiselta monimuotoisuudeltaan 
tunnustetusti rikkaasta maasta, eli toisin 
sanoen maasta, joka tammikuussa 2008 tai 
sen jälkeen on ollut jossakin seuraavassa 
tilassa, riippumatta maan nykytilasta:

tarkoituksissa huomioon otettavia 
biopolttoaineita ja muita bionesteitä ei saa 
valmistaa raaka-aineesta, joka on saatu 
biologiselta monimuotoisuudeltaan 
tunnustetusti rikkaasta maasta, eli toisin 
sanoen maasta, joka syyskuussa 2003 tai 
sen jälkeen on ollut jossakin seuraavassa 
tilassa, riippumatta maan nykytilasta:

Or. en

Perustelu

Maankäytön muutoksen viitepäivämäärän on oltava vähintään se päivämäärä, jolloin 
täydentäviä ehtoja koskevat järjestelyt tulivat voimaan (syyskuu 2003).

.

Tarkistus 203
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta – -a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(-a) maa, jolla on suuri suojeluarvo

Or. en

Perustelu

Liikenteessä käytettävä biomassa pitäisi rajoittaa raaka-aineisiin, joilla ei ole maankäyttöön 
liittyviä vaikutuksia, tai joiden osalta voidaan osoittaa hiilidioksidin talteenoton 
parantuminen, kun taas muita energiatarpeita varten käytettävää biomassaa on säänneltävä 
kielteisten ympäristövaikutusten välttämiseksi.
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Tarkistus 204
Christofer Fjellner

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) metsä, jota ei ole huomattavassa määrin 
muokattu ihmisen toimesta, eli metsä, jossa 
ei tiettävästi ole ollut merkittäviä ihmisen 
interventioita tai jossa viimeisin ihmisen 
interventio on tapahtunut riittävän kauan 
sitten, jotta luonnollinen lajivalikoima ja 
luonnonprosessit ovat palautuneet 
ennalleen.

(a) metsä, jota ei ole huomattavassa määrin 
muokattu ihmisen toimesta, eli metsä, jossa 
ei tiettävästi ole ollut merkittäviä ihmisen 
interventioita.

Or. sv

Tarkistus 205
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) metsä, jota ei ole huomattavassa määrin 
muokattu ihmisen toimesta, eli metsä, jossa 
ei tiettävästi ole ollut merkittäviä ihmisen 
interventioita tai jossa viimeisin ihmisen 
interventio on tapahtunut riittävän kauan 
sitten, jotta luonnollinen lajivalikoima ja 
luonnonprosessit ovat palautuneet 
ennalleen;

(a) metsä, jota ei ole huomattavassa määrin 
muokattu ihmisen toimesta, eli metsä, jossa 
ei tiettävästi ole ollut merkittäviä ihmisen 
interventioita tai jossa viimeisin ihmisen 
interventio on tapahtunut riittävän kauan 
sitten, jotta luonnollinen lajivalikoima ja 
luonnonprosessit ovat palautuneet 
ennalleen, ellei todisteta, että ihmisen 
interventio on tai on ollut teholtaan ja 
kestoltaan sellaista, että luonnollinen 
lajivalikoima ja luonnonprosessit palaavat 
ennalleen;

Or. en

Perustelu

Liikenteessä käytettävä biomassa pitäisi rajoittaa raaka-aineisiin, joilla ei ole maankäyttöön 
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liittyviä vaikutuksia, tai joiden osalta voidaan osoittaa hiilidioksidin talteenoton 
parantuminen, kun taas muita energiatarpeita varten käytettävää biomassaa on säänneltävä 
kielteisten ympäristövaikutusten välttämiseksi.

Tarkistus 206
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) luonnonsuojelualueeksi nimetty alue, 
ellei ole näyttöä siitä, että kyseisen raaka-
aineen tuotanto ei haittaa tätä 
luonnonsuojelutarkoitusta; 

(b) luonnonsuojelualueeksi nimetty alue, 
mukaan luettuna harvinaisten, 
uhanalaisten tai erittäin uhanalaisten
ekosysteemien tai kansainvälisillä 
sopimuksilla tunnustettujen lajien 
suojelemiseksi nimetyt alueet, ellei ole 
näyttöä siitä, että kyseisen raaka-aineen 
tuotanto ei haittaa tätä 
luonnonsuojelutarkoitusta;

Or. en

Perustelu

Liikenteessä käytettävä biomassa pitäisi rajoittaa raaka-aineisiin, joilla ei ole maankäyttöön 
liittyviä vaikutuksia, tai joiden osalta voidaan osoittaa hiilidioksidin talteenoton 
parantuminen, kun taas muita energiatarpeita varten käytettävää biomassaa on säänneltävä 
kielteisten ympäristövaikutusten välttämiseksi.

Tarkistus 207
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) biologisesti erityisen monimuotoinen 
laidunmaa, eli lajirikas, lannoittamaton ja 
pilaantumaton ruohoalue.

(c) biologisesti erityisen monimuotoinen 
laidunmaa, eli ruohoalue, jolla 
luonnollinen lajivalikoima, ekologiset 
piirteet ja prosessit säilyvät ja jota ei ole 
lannoitettu.
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Or. en

Perustelu

Liikenteessä käytettävä biomassa pitäisi rajoittaa raaka-aineisiin, joilla ei ole maankäyttöön 
liittyviä vaikutuksia, tai joiden osalta voidaan osoittaa hiilidioksidin talteenoton 
parantuminen, kun taas muita energiatarpeita varten käytettävää biomassaa on säänneltävä 
kielteisten ympäristövaikutusten välttämiseksi.

Tarkistus 208
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta – toinen alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio vahvistaa tarvittavat kriteerit ja 
maantieteelliset alueet c alakohdan alaan 
kuuluvien ruohoalueiden määrittämiseksi. 
Tällaisesta toimenpiteestä, jonka 
tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin 
muita kuin keskeisiä osia, päätetään 
21 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

Komissio vahvistaa tarvittavat kriteerit ja 
maantieteelliset alueet -a–c alakohdan
alaan kuuluvien alueiden määrittämiseksi. 
Tällaisesta toimenpiteestä, jonka 
tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin 
muita kuin keskeisiä osia, päätetään 
21 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

Or. en

Perustelu

Liikenteessä käytettävä biomassa pitäisi rajoittaa raaka-aineisiin, joilla ei ole maankäyttöön 
liittyviä vaikutuksia, tai joiden osalta voidaan osoittaa hiilidioksidin talteenoton 
parantuminen, kun taas muita energiatarpeita varten käytettävää biomassaa on säänneltävä 
kielteisten ympäristövaikutusten välttämiseksi.
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Tarkistus 209
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 4 kohta – johdantolause

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 1 kohdassa luetelluissa 
tarkoituksissa huomioon otettavia 
biopolttoaineita ja muita bionesteitä ei saa 
valmistaa raaka-aineesta, joka on saatu 
sellaisesta maasta, johon on sitoutunut 
paljon hiiltä, eli toisin sanoen maasta, joka 
tammikuussa 2008 on ollut jossakin 
seuraavassa tilassa, mutta ei enää ole 
kyseissä tilassa:

4. Edellä 1 kohdassa luetelluissa 
tarkoituksissa huomioon otettavaa 
biomassasta peräisin olevaa energiaa ei 
saa valmistaa raaka-aineesta, joka on saatu 
sellaisesta maasta, johon on sitoutunut 
paljon hiiltä, eli toisin sanoen maasta, joka 
vuonna 1990 on ollut jossakin seuraavassa 
tilassa, mutta ei enää ole kyseissä tilassa:

Or. en

Perustelu

Liikenteessä käytettävä biomassa pitäisi rajoittaa raaka-aineisiin, joilla ei ole maankäyttöön 
liittyviä vaikutuksia, tai joiden osalta voidaan osoittaa hiilidioksidin talteenoton 
parantuminen, kun taas muita energiatarpeita varten käytettävää biomassaa on säänneltävä 
kielteisten ympäristövaikutusten välttämiseksi.

Tarkistus 210
Eluned Morgan

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 4 kohta – johdantolause

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 1 kohdassa luetelluissa 
tarkoituksissa huomioon otettavia 
biopolttoaineita ja muita bionesteitä ei saa 
valmistaa raaka-aineesta, joka on saatu 
sellaisesta maasta, johon on sitoutunut 
paljon hiiltä, eli toisin sanoen maasta, joka 
tammikuussa 2008 on ollut jossakin 
seuraavassa tilassa, mutta ei enää ole 
kyseissä tilassa:

4. Edellä 1 kohdassa luetelluissa 
tarkoituksissa huomioon otettavaa 
biomassasta peräisin olevaa energiaa ei 
saa valmistaa raaka-aineesta, joka on saatu 
sellaisesta maasta, johon on sitoutunut 
paljon hiiltä, eli toisin sanoen maasta, joka 
toukokuussa 2003 on ollut jossakin 
seuraavassa tilassa, mutta ei enää ole 
kyseissä tilassa:

Or. en
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Perustelu

Komission asiakirjassa palkitaan niitä, jotka ovat eurooppalaisten markkinoiden kasvua 
odotellessaan hakanneet keinottelumielessä maan paljaaksi, kuten on huomattu Kaakkois-
Aasiassa. Lisäksi, ja tämä on vielä vakavampaa, kyseinen äskettäinen määräaika heikentää 
Kioton pöytäkirjan puhtaan kehityksen mekanismissa asetettua vuoden 1990 määräaikaa. 
Vuosi 2003 on vuosi, jolloin biopolttoaineiden lainsäädännöllinen tuki hyväksyttiin EU:ssa. 

Tarkistus 211
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 4 kohta – johdantolause

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 1 kohdassa luetelluissa 
tarkoituksissa huomioon otettavia 
biopolttoaineita ja muita bionesteitä ei saa 
valmistaa raaka-aineesta, joka on saatu 
sellaisesta maasta, johon on sitoutunut 
paljon hiiltä, eli toisin sanoen maasta, joka 
tammikuussa 2008 on ollut jossakin 
seuraavassa tilassa, mutta ei enää ole 
kyseissä tilassa:

4. Edellä 1 kohdassa luetelluissa 
tarkoituksissa huomioon otettavia 
biopolttoaineita ja muita bionesteitä ei saa 
valmistaa raaka-aineesta, joka on saatu 
sellaisesta maasta, johon on sitoutunut 
paljon hiiltä, eli toisin sanoen maasta, joka 
syyskuussa 2003 on ollut jossakin 
seuraavassa tilassa, mutta ei enää ole 
kyseissä tilassa:

Or. en

Perustelu

Maankäytön muutoksen viitepäivämäärän on oltava vähintään se päivämäärä, jolloin 
täydentäviä ehtoja koskevat järjestelyt tulivat voimaan (syyskuu 2003).

Tarkistus 212
Anders Wijkman

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 4 kohta – johdantolause

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 1 kohdassa luetelluissa 
tarkoituksissa huomioon otettavia 
biopolttoaineita ja muita bionesteitä ei saa 

4. Edellä 1 kohdassa luetelluissa 
tarkoituksissa huomioon otettavaa 
biomassasta peräisin olevaa energiaa ei 
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valmistaa raaka-aineesta, joka on saatu 
sellaisesta maasta, johon on sitoutunut 
paljon hiiltä, eli toisin sanoen maasta, joka 
tammikuussa 2008 on ollut jossakin 
seuraavassa tilassa, mutta ei enää ole 
kyseissä tilassa:

saa valmistaa raaka-aineesta, joka on saatu 
sellaisesta maasta, johon on sitoutunut 
paljon hiiltä, eli toisin sanoen maasta, joka 
marraskuussa 2005 on ollut jossakin 
seuraavassa tilassa, mutta ei enää ole 
kyseissä tilassa:

Or. en

Tarkistus 213
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) kosteikko, eli toisin sanoen pysyvästi 
tai suuren osan vuotta veden peittämä tai 
kyllästämä alue, mukaan luettuina 
neitseelliset turvesuot;

(a) kosteikko, 

(a a) turvesuot,

Or. en

Perustelu

Liikenteessä käytettävä biomassa pitäisi rajoittaa raaka-aineisiin, joilla ei ole maankäyttöön 
liittyviä vaikutuksia, tai joiden osalta voidaan osoittaa hiilidioksidin talteenoton 
parantuminen, kun taas muita energiatarpeita varten käytettävää biomassaa on säänneltävä 
kielteisten ympäristövaikutusten välttämiseksi.

Tarkistus 214
Eluned Morgan

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) kosteikko, eli toisin sanoen pysyvästi 
tai suuren osan vuotta veden peittämä tai 
kyllästämä alue, mukaan luettuina 

(a) kosteikko, eli toisin sanoen pysyvästi 
tai suuren osan vuotta veden peittämä tai 
kyllästämä alue, mukaan luettuina kaikki 
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neitseelliset turvesuot; turvesuot.

Or. en

Perustelu

Pilaantuneet (eli kuivatut) turvesuot ovat todistetusti merkittävä hiilivarasto koko 
maapallolla. Pilaantuneiden turvesoiden kunnostamisesta saa paljon enemmän 
päästösäästöjä kuin niiden käytöstä biomassan kasvattamiseen. Kasvattaminen edellyttää 
usein pohjaveden laskua, mikä aiheuttaa enemmän pilaantumista ja siten kasvihuonekaasujen 
laajempia päästöjä.

Tarkistus 215
Eluned Morgan

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) kaikilta osin metsän peittämä maa eli 
toisin sanoen yli 1 hehtaarin laajuinen 
maa-alue, jolla puut ovat yli 5 metriä 
korkeita ja jolla latvuspeittävyys on yli 
30 prosenttia, tai erillään puut, jotka 
yltävät näihin raja-arvoihin in situ;

(b) kaikilta osin metsän peittämä maa eli 
toisin sanoen yli 0,5 hehtaarin laajuinen 
maa-alue, jolla puut ovat yli 5 metriä 
korkeita ja jolla latvuspeittävyys on yli 
10 prosenttia, tai erillään puut, jotka 
yltävät näihin raja-arvoihin in situ;

(b a) savanni ja pensasmaa eli alueet, 
joilla on puita, pensaita ja ruohomaata;
(b b) pysyvä niitty eli laidunmaat, joilla on 
ollut ruohokasvillisuutta, jotka ovat olleet 
laidunmaita vähintään 20 vuoden ajan ja 
jotka eivät ole metsää.

Or. en

Perustelu

Kaikilta osin metsän peittämän alueen määritelmän pitäisi vastata YK:n elintarvike- ja 
maatalousjärjestön (FAO) ja luonnon monimuotoisuutta koskevan YK:n yleissopimuksen 
kansainvälisesti tunnustettuja määritelmiä, joissa metsät määritellään alueiksi, joiden laajuus 
on yli 0,5 hehtaaria ja latvuspeittävyys yli 10 prosenttia.

”Väliekosysteemit” metsän ja ruohomaan välillä ovat merkittäviä, tehokkaita ja tärkeitä 
hiilivarastoja (esimerkiksi Brasilian Cerrado ja Afrikan savannit) ja niitä ei oteta huomioon 
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kyseisellä sanamuodolla.

Pysyvät ruohomaat ovat merkittävä, tehokas ja tärkeä hiilivarasto, ja viimeaikaisten 
tieteellisten tutkimusten mukaan ruohomaiden muuntamisesta johtuva hiilivaje voi kestää jopa 
90 vuotta.

Tarkistus 216
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) kaikilta osin metsän peittämä maa eli 
toisin sanoen yli 1 hehtaarin laajuinen 
maa-alue, jolla puut ovat yli 5 metriä 
korkeita ja jolla latvuspeittävyys on yli 
30 prosenttia, tai erillään puut, jotka 
yltävät näihin raja-arvoihin in situ;

(b) kaikilta osin metsän peittämä maa eli 
toisin sanoen yli 0,5 hehtaarin laajuinen 
maa-alue, jolla puut ovat yli 5 metriä 
korkeita ja jolla latvuspeittävyys on yli 
10 prosenttia, tai erillään puut, jotka 
yltävät näihin raja-arvoihin in situ;

(b a) savanni ja pensasmaa eli alueet, 
joilla on puita, pensaita ja ruohomaata;
(b b) pysyvä niitty, eli laidunmaat, joilla
on ollut ruohokasvillisuutta ja jotka ovat 
olleet laidunmaita vähintään 20 vuoden 
ajan.

Or. en

Perustelu

Liikenteessä käytettävä biomassa pitäisi rajoittaa raaka-aineisiin, joilla ei ole maankäyttöön 
liittyviä vaikutuksia, tai joiden osalta voidaan osoittaa hiilidioksidin talteenoton 
parantuminen, kun taas muita energiatarpeita varten käytettävää biomassaa on säänneltävä 
kielteisten ympäristövaikutusten välttämiseksi.
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Tarkistus 217
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 4 kohta – toinen alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän kohdan säännöksiä ei sovelleta, 
jos maa oli raaka-aineen hankinnan 
ajankohtana samassa tilassa kuin 
tammikuussa 2008.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Liikenteessä käytettävä biomassa pitäisi rajoittaa raaka-aineisiin, joilla ei ole maankäyttöön 
liittyviä vaikutuksia, tai joiden osalta voidaan osoittaa hiilidioksidin talteenoton 
parantuminen, kun taas muita energiatarpeita varten käytettävää biomassaa on säänneltävä 
kielteisten ympäristövaikutusten välttämiseksi.

Tarkistus 218
Eluned Morgan

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 4 kohta – toinen alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän kohdan säännöksiä ei sovelleta, jos 
maa oli raaka-aineen hankinnan 
ajankohtana samassa tilassa kuin 
tammikuussa 2008.

Tämän kohdan säännöksiä ei sovelleta, jos 
maa oli raaka-aineen hankinnan 
ajankohtana samassa tilassa kuin 
toukokuussa 2003.

Or. en

Perustelu

Komission asiakirjassa palkitaan niitä, jotka ovat eurooppalaisten markkinoiden kasvua 
odotellessaan hakanneet keinottelumielessä maan paljaaksi, kuten on huomattu Kaakkois-
Aasiassa. Lisäksi, ja tämä on vielä vakavampaa, kyseinen äskettäinen määräaika heikentää 
Kioton pöytäkirjan puhtaan kehityksen mekanismissa asetettua vuoden 1990 määräaikaa. 
Vuosi 2003 on vuosi, jolloin biopolttoaineiden lainsäädännöllinen tuki hyväksyttiin EU:ssa.
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Tarkistus 219
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 4 a kohta

Komission teksti Tarkistus

4 a. Energiaksi käytettävää biomassaa ei 
oteta huomioon 1 kohdan tarkoituksiin, 
ellei raaka-ainetta, josta se on tuotettu, 
ole viljelty seuraavien kriteerien 
mukaisesti:
(a) paikallisyhteisöjen ja 
alkuperäisväestön 
maanomistusoikeuksien kunnioittaminen 
alkuperäiskansojen oikeuksia koskevan 
YK:n julistuksen ja muiden asiaan 
kuuluvien kansainvälisten puitteiden 
mukaisesti niin, että
- maankäyttöoikeus voidaan osoittaa 
eivätkä paikallisyhteisöt laillisesti kiistää 
kyseisiä todistettuja oikeuksia,
- maankäyttö biomassan energiakäyttöä 
varten ei vähennä muiden käyttäjien 
laillisia oikeuksia, tapaoikeuksia tai 
perinteisiä oikeuksia ilman heidän 
vapaaehtoista, ennalta annettua ja 
tiedoksi annettua suostumustaan;
(b) paikallisväestöjen ja eturyhmien 
kuulemis- ja tiedotusmenettelyt niiden 
omien elinten kautta;
(c) työntekijöiden terveyttä ja 
turvallisuutta sekä vähimmäispalkkoja 
koskevan kansallisen lainsäädännön 
noudattaminen;
(d) kansainvälisen työjärjestön asiaan 
kuuluvien yleissopimusten ja suositusten 
noudattaminen; 
(e) pienviljelijöiden kanssa tehdyt 
sopimukset, jotka ovat kohtuullisia, 
avoimia ja joissa noudatetaan muun 
muassa ja erityisesti sitä, että 



AM\727647FI.doc 105/163 PE407.817v01-00

FI

- sovitut maksut suoritetaan ajallaan ja 
että kaikki kulut, maksut ja verot 
selitetään selvästi ja niistä sovitaan 
etukäteen;
- työn, palvelujen ja tuotannon 
hinnoittelu selitetään selkeästi
- velkojen takaisinmaksujärjestelmät ovat 
täysin avoimia ja niihin sovelletaan 
kohtuullista korkoa.

Or. en

Tarkistus 220
Erna Hennicot-Schoepges

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 4 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Riippumatta siitä, onko raaka-aineet 
viljelty yhteisössä vai sen ulkopuolella, 
energiaksi käytettävä biomassa otetaan 
huomioon 1 kohdan tarkoituksia varten 
vain, jos on toteutettu tehokkaita 
toimenpiteitä seuraavien asioiden 
välttämiseksi:
(a) veden, myös pohjaveden saastuminen;
(b) liiallinen vedenkäyttö alueilla, joilla 
vettä on vähän;
(c) ilman saastuminen;
(d) maaperän laadun huononeminen.

Or. en

Perustelu

Raportointiin on myös kuuluttava perusteellinen arviointi bioenergian kasvavan kysynnän 
vaikutuksesta maailmanlaajuiseen maan käyttöön ja siihen liittyvistä päästöistä. Ilman tätä 
on mahdotonta varmistaa, edistetäänkö politiikalla todella päästöjen vähentämistä 
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Tarkistus 221
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Yhteisössä viljellyt maatalouden raaka-
aineet, joita käytetään 1 kohdassa 
luetelluissa tarkoituksissa huomioon 
otettavien biopolttoaineiden ja muiden 
bionesteiden tuotantoon, on hankittava 
noudattaen neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1782/20031 liitteessä III olevassa 
A kohdassa otsikon ”Ympäristö” alla 
luetelluissa säädöksissä vahvistettuja 
vaatimuksia ja normeja ja täyttäen 
mainitun asetuksen 5 artiklan 1 kohdan 
nojalla määritellyt hyvän maatalouden ja 
ympäristön vähimmäisvaatimukset.

Poistetaan.

_________
1 EUVL L 270, 21.10.2003, s. 56.

Or. en

Perustelu

Maatalouskäytäntöjä koskevien kriteerien on oltava samanlaiset tuotannolle EU:ssa ja sen 
ulkopuolella. Katso 7 a kohta (uusi) (esittelijän tarkistus 33) ja samojen esittäjien muut 
tarkistukset, joilla sitä täydennetään.

Tarkistus 222
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Yhteisössä viljellyt maatalouden raaka-
aineet, joita käytetään 1 kohdassa 
luetelluissa tarkoituksissa huomioon 
otettavien biopolttoaineiden ja muiden 
bionesteiden tuotantoon, on hankittava 

5. Yhteisössä viljellyt maatalouden raaka-
aineet, joita käytetään 1 kohdassa 
luetelluissa tarkoituksissa huomioon 
otettavien biopolttoaineiden ja muiden 
bionesteiden tuotantoon, on hankittava 
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noudattaen neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1782/2003 liitteessä III olevassa 
A kohdassa otsikon ”Ympäristö” alla 
luetelluissa säädöksissä vahvistettuja 
vaatimuksia ja normeja ja täyttäen 
mainitun asetuksen 5 artiklan 1 kohdan 
nojalla määritellyt hyvän maatalouden ja 
ympäristön vähimmäisvaatimukset.

noudattaen neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1782/2003 liitteessä III olevassa 
A kohdassa otsikon ”Ympäristö” alla 
luetelluissa säädöksissä vahvistettuja 
vaatimuksia ja normeja ja täyttäen 
mainitun asetuksen 5 artiklan 1 kohdan 
nojalla määritellyt hyvän maatalouden ja 
ympäristön vähimmäisvaatimukset. 
Artiklan 3 ja 4 kohtaa ei sovelleta 
yhteisössä viljeltyihin raaka-aineisiin.

Or. de

Perustelu

Direktiivin 15 artiklassa säädetään täydentävistä normeista tuotannolle EU:n 
27 jäsenvaltiossa. Siksi 3 ja 4 kohdan lisäksi on noudatettava myös 5 kohtaa. Tuotujen raaka-
aineiden osalta sovelletaan puolestaan vain 3 ja 4 kohtaa. Nykyisiin Euroopan unionin 
luonnon- ja vesiensuojelua koskeviin järjestelyihin kuuluu jo riittävästi maataloutta koskevia 
kestävyysvaatimuksia. Siksi on tehtävä selväksi, että vain 5 kohtaa sovelletaan raaka-aineiden 
tuotantoon EU:n 27 jäsenvaltiossa. Se sisältää myös riittävästi 3 ja 4 kohdassa esitettyjä 
ehtoja.

Tarkistus 223
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 5 kohta – ensimmäinen a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Maatalouden raaka-aineet, joita ei ole 
viljelty yhteisössä ja joita käytetään 
1 kohdan tarkoituksiin huomioon 
otettavien biopolttoaineiden ja muiden 
bionesteiden tuotantoon, hankitaan 
tämän kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettuja sääntöjä 
vastaavien sääntöjen mukaisesti tai, 
mikäli kyseisiä sääntöjä ei voida soveltaa, 
noudattamalla erityisesti seuraavia 
sääntöjä, jotka vaikuttavat 
maailmanlaajuisiin luonnonvaroihin:
(a) ei huomattavia lisäyksiä päästöissä, 
jotka voisivat vaikuttaa 
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happamoitumiseen tai rehevöitymiseen tai 
otsonikerroksen tuhoutumiseen tai jotka 
ovat myrkyllisiä, 
(b) ei huomattavaa maaperän toimintojen 
tai maaperän hedelmällisyyden 
heikentymistä (esimerkiksi orgaanisten 
aineiden tason säilyttäminen, eroosion 
valvonta), 
(c) ei huomattavaa vedenlaadun tai 
vesivarastojen heikentymistä, 
(d) ei huomattavaa biologisen 
monimuotoisuuden tai ekosysteemin 
monimuotoisuuden huonontumista ja
(e) lannoitteiden ja torjunta-aineiden 
ympäristön kannalta vakaa käyttö.

Or. xm

Perustelu

Kolmansissa maissa tuotettuja maatalouden raaka-aineita varten tarvitaan täydentäviä ehtoja 
vastaavat tai niiden kanssa samankaltaiset ehdot, jotta niistä tuotettujen biopolttoaineiden 
kestävyys voidaan taata.

Tarkistus 224
Dorette Corbey

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jäsenvaltiot eivät saa muista 
ympäristökestävyyssyistä kieltäytyä 
ottamasta 1 kohdassa luetelluissa 
tarkoituksissa huomioon tämän 
direktiivin mukaisesti hankittuja 
biopolttoaineita ja muita bionesteitä.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Jäsenvaltioiden pitäisi voida lisätä täydentäviä kriteerejä EU:n kriteereihin.

Tarkistus 225
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jäsenvaltiot eivät saa muista 
ympäristökestävyyssyistä kieltäytyä 
ottamasta 1 kohdassa luetelluissa 
tarkoituksissa huomioon tämän 
direktiivin mukaisesti hankittuja 
biopolttoaineita ja muita bionesteitä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 226
Eluned Morgan

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jäsenvaltiot eivät saa muista 
ympäristökestävyyssyistä kieltäytyä 
ottamasta 1 kohdassa luetelluissa 
tarkoituksissa huomioon tämän 
direktiivin mukaisesti hankittuja 
biopolttoaineita ja muita bionesteitä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä artikla on ristiriidassa Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksen 174, 175 ja 
176 artiklan kanssa, sillä niillä säädetään, että jäsenvaltioita ei pidä estää ”pitämästä 
voimassa tai toteuttamasta tiukempia suojatoimenpiteitä” ympäristön suojelemiseksi. 
Komission asiakirjalla heikennettäisiin uusiutuvista energialähteistä peräisin olevaa 
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polttoainetta koskevia nykyisiä järjestelmiä, esimerkiksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja 
Alankomaissa voimassa olevia järjestelmiä.

Tarkistus 227
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Komissio laatii 31 päivään 
joulukuuta 2010 mennessä raportin 
biomassan energiakäytön, biopolttoaine-
ja bionestekäyttöä lukuun ottamatta, 
ympäristökestävyysjärjestelmän 
vaatimuksista. Raporttiin liitetään 
tarvittaessa biomassan muuta 
energiakäyttöä koskevia ehdotuksia 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Energiaksi käytettävää biomassaa koskevista kestävyyskriteereistä pitäisi säätää tällä 
direktiivillä.

Tarkistus 228
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Komissio laatii 31 päivään 
joulukuuta 2010 mennessä raportin 
biomassan energiakäytön, biopolttoaine- ja 
bionestekäyttöä lukuun ottamatta, 
ympäristökestävyysjärjestelmän 
vaatimuksista. Raporttiin liitetään 
tarvittaessa biomassan muuta 
energiakäyttöä koskevia ehdotuksia 

7. Komissio laatii 31 päivään 
joulukuuta 2010 mennessä raportin 
biomassan energiakäytön, biopolttoaine- ja 
bionestekäyttöä lukuun ottamatta, 
ympäristökestävyysjärjestelmän 
vaatimuksista. Raportissa otetaan 
huomioon kestävää metsänhoitoa
koskevat nykyiset säännökset, normit ja 
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Euroopan parlamentille ja neuvostolle. kriteerit sekä käynnissä oleva työ tätä alaa 
koskevien normien kehittämiseksi.
Raporttiin liitetään tarvittaessa biomassan 
muuta energiakäyttöä koskevia ehdotuksia 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Or. en

Perustelu

Kestävyyskriteerien soveltamisalan mahdollisessa laajentamisessa koskemaan biomassaa on 
tunnustettava kestävää metsänhoitoa koskevat nykyiset periaatteet ja sääntely sekä 
kehitettävänä olevat normit.

Tarkistus 229
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Biomassasta peräisin olevaa energiaa 
ei oteta huomioon 1 kohdan tarkoituksiin, 
ellei ole toteutettu tehokkaita 
toimenpiteitä estämään
(a) saasteista ja ravinteiden liikakäytöstä 
johtuvaa pinta- ja pohjaveden laadun 
huononemista;
(b) liiallista veden käyttöä alueilla, joilla 
vettä on niukasti;
(c) ilmansaastetta; 
(d) maaperän laadun huononemista.
Edellä olevan 1 kohdan vaatimuksia 
vastaavan biomassan raaka-aineiden 
tuotannossa ei saa käyttää geneettisesti 
muunnettuja kasveja tai niistä saatuja 
tuotteita yhteisössä tai kolmansissa 
maissa.

Or. en
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Perustelu

Maatalouskäytäntöjä koskevien kriteerien on oltava samat tuotannolle EU:ssa ja EU:n 
ulkopuolella. Tarkistus perustuu esittelijän tarkistukseen 33 ja tekee siitä kattavamman.

Tarkistus 230
John Bowis, Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Anja Weisgerber, Dorette Corbey

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Riippumatta siitä, onko raaka-aineet 
viljelty yhteisön alueella vai sen 
ulkopuolella, biopolttoaineita ja 
bionesteitä ei oteta huomioon 1 kohdan 
tarkoituksiin, ellei niitä varten tuotettua 
raaka-ainetta ole viljelty seuraavien 
kriteerien mukaisesti:
(a) Yhdistyneiden Kansakuntien 
järjestöjen ja yleissopimusten puitteissa 
annettujen alkuperäisväestöjen ja 
paikallisyhteisöjen hyväksyntää ja 
kuulemista ja lasten suojelua koskeviin 
oikeuksiin liittyvien kansainvälisten 
normien noudattaminen
(b) Yhdistyneissä Kansakunnissa 
annettujen ihmisoikeuksia koskevien 
normien noudattaminen raaka-aineiden 
tuotannossa.
Jäljempänä 8 kohdassa lueteltujen 
kriteerien noudattaminen on tarkistettava 
16 artiklan mukaisesti, erityisesti 
osallistumalla sellaisiin vapaaehtoisiin 
kansainvälisiin ja kansallisiin 
järjestelmiin, joilla asetetaan normit 
kestävien biopolttoaineiden ja muiden 
bionesteiden tuotannolle ja joiden nojalla 
todistetaan, että biopolttoaineiden ja 
muiden biopolttoaineiden tuotanto vastaa 
kyseisiä normeja.

Or. en
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Perustelu

Kestävää tuotantoa ei pitäisi rajoittaa ympäristökestävyyteen. Todistetut yhteiskunnalliset 
ongelmat ja ihmisoikeuksien väärinkäyttö biopolttoaineiden tuotannossa osoittavat, että 
yhteiskunnalliset normit pitäisi liittää biopolttoaineita koskeviin EU:n kestävyyskriteereihin.

Tarkistus 231
Erna Hennicot-Schoepges

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Euroopan komissio nimittää 
riippumattomista asiantuntijoista 
koostuvan komitean, joka kehittää 
mekanismin, jolla arvioidaan täsmällisesti 
bioenergian välillisiä vaikutuksia 
maankäytön muutokseen ja 
luonnonmetsien tai muiden luonnollisten 
ekosysteemien heikkenemiseen, jolla 
puututaan kyseisiin vaikutuksiin ja jota 
sovelletaan viimeistään 31 päivästä 
joulukuuta 2010 alkaen. On erittäin 
tärkeää, että välilliset vaikutukset otetaan 
huomioon.

Or. en

Perustelu

Kestävää tuotantoa ei pitäisi rajoittaa ympäristön kestävän kehityksen turvaamiseen. 
Biopolttoaineiden tuotantoon liittyvät todistetut sosiaaliset ongelmat ja 
ihmisoikeusrikkomukset osoittavat, että sosiaalinormit olisi sisällytettävä biopolttoaineita 
koskeviin kestävään kehitykseen liittyviin EU:n kriteereihin.
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Tarkistus 232
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio raportoi Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle vuosina 2010 
ja 2012 edellä 1 kohdassa kuvatun 
ainetasetarkastusmenetelmän 
toimivuudesta ja mahdollisuuksista sallia 
joillekin tai kaikille raaka-aineille tai 
biopolttoaineille muita 
tarkastusmenetelmiä. Arviossaan 
komissio harkitsee sellaisia 
tarkastusmenetelmiä, joissa 
ympäristökestävyysominaisuuksia 
koskevan tiedon ei tarvitse olla fyysisesti 
liitettynä yksittäisiin eriin tai yhdistelmiin. 
Arvioinnissa otetaan huomioon tarve 
säilyttää tarkastusjärjestelmän 
yhtenäisyys ja tuloksellisuus, mutta 
välttää samalla aiheuttamasta 
teollisuudelle kohtuutonta taakkaa. 
Raporttiin liitetään tarvittaessa muiden 
tarkastusmenetelmien sallimista koskevia 
ehdotuksia Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 233
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi päättää, että yhteisön ja 
kolmansien maiden kahden- tai 
monenväliset sopimukset toimivat 
osoituksena siitä, että kyseisissä muissa 
maissa viljellyistä raaka-aineista tuotetut 

Poistetaan.
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biopolttoaineet ja muut bionesteet 
täyttävät 15 artiklan 3 ja 4 kohdassa 
asetetut ympäristökestävyyskriteerit.
Komissio voi päättää, että vapaaehtoiset 
kansalliset ja kansainväliset järjestelmät, 
joissa asetetaan standardeja 
biomassatuotteiden tuotannolle, sisältävät 
15 artiklan 2 kohdan soveltamista varten 
tarkkaa tietoa tai toimivat osoituksena 
siitä, että biopolttoaine-erät täyttävät 
15 artiklan 3 ja 4 kohdassa asetetut 
ympäristökestävyyskriteerit.
Komissio voi päättää, että 
kasvihuonekaasusäästöjen mittaamiseen 
tähtäävät kansalliset, monikansalliset tai 
kansainväliset järjestelmät sisältävät 
15 artiklan 2 kohdan soveltamista varten 
tarkkaa tietoa.

Or. de

Perustelu

Kolmansista maista tuotavia tuotteita koskevat järjestelyt ovat riittämättömiä. Ei ole 
määritelty kriteerejä, jotka on täytettävä tehtäessä sopimuksia kolmansien maiden kanssa, ei 
varsinkaan sellaisia kriteerejä, jotka koskevat todisteiden toimittamista ainetasemenetelmän 
perusteella. Kolmansien maiden toimittajat ovat merkittävässä etuasemassa EU:n toimittajiin 
verrattuna, jos ainoastaan viimeksi mainittujen on sovellettava kallista ainetasemenetelmää 
kriteerien täyttämisen osoittamiseksi.

On säädettävä samoista tai ainakin vastaavista kriteereistä (ainetasejärjestelmästä), joiden 
avulla voidaan osoittaa kestävyyttä koskevien vaatimusten täyttyminen kolmansista maista 
suuntautuvan tuonnin osalta. On erittäin tärkeää, että siihen sovelletaan EU:ssa sovellettavia 
ympäristökestävyyskriteerejä. Tämä voidaan toteuttaa lisäyksellä 15 artiklan 5 kohtaan 
(tarkistus 4).

Tarkistus 234
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi päättää, että yhteisön ja 
kolmansien maiden kahden- tai 



PE407.817v01-00 116/163 AM\727647FI.doc

FI

monenväliset sopimukset toimivat 
osoituksena siitä, että kyseisissä muissa 
maissa viljellyistä raaka-aineista tuotetut 
biopolttoaineet ja muut bionesteet 
täyttävät 15 artiklan 3 ja 4 kohdassa 
asetetut ympäristökestävyyskriteerit.
Komissio voi päättää, että vapaaehtoiset 
kansalliset ja kansainväliset järjestelmät, 
joissa asetetaan standardeja 
biomassatuotteiden tuotannolle, sisältävät 
15 artiklan 2 kohdan soveltamista varten 
tarkkaa tietoa tai toimivat osoituksena siitä, 
että biopolttoaine-erät täyttävät 
15 artiklan 3 ja 4 kohdassa asetetut 
ympäristökestävyyskriteerit.

4. Komission on edistettävä sitä, että 
vapaaehtoiset kansalliset ja kansainväliset 
järjestelmät, joissa asetetaan standardeja 
biomassatuotteiden tuotannolle, sisältävät 
15 artiklan 2 kohdan soveltamista varten 
tarkkaa tietoa tai toimivat osoituksena siitä, 
että energiantuotannossa käytettävän 
biomassan erät täyttävät 15 artiklassa 
asetetut ympäristökestävyyskriteerit.

Komissio voi päättää, että 
kasvihuonekaasusäästöjen mittaamiseen 
tähtäävät kansalliset, monikansalliset tai 
kansainväliset järjestelmät sisältävät 
15 artiklan 2 kohdan soveltamista varten 
tarkkaa tietoa.

Komissio voi päättää, että 
kasvihuonekaasusäästöjen mittaamiseen 
tähtäävät kansalliset, monikansalliset tai 
kansainväliset järjestelmät sisältävät 
15 artiklan soveltamista varten tarkkaa 
tietoa 21 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun 
valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn 
nojalla.

Or. en

Tarkistus 235
Dorette Corbey

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi päättää, että yhteisön ja 
kolmansien maiden kahden- tai 
monenväliset sopimukset toimivat 
osoituksena siitä, että kyseisissä muissa 
maissa viljellyistä raaka-aineista tuotetut 
biopolttoaineet ja muut bionesteet 
täyttävät 15 artiklan 3 ja 4 kohdassa
asetetut ympäristökestävyyskriteerit.

4. Komissio tekee kahden- tai 
monenvälisiä sopimuksia yhteisön ja 
kolmansien maiden välillä sen 
takaamiseksi, että kyseisissä muissa 
maissa viljellyistä raaka-aineista tuotettu 
biomassasta peräisin oleva energia täyttää 
15 artiklan 3, 4, 7 a, ja 8 kohdassa asetetut 
ympäristökestävyyskriteerit. Sopimusten 
on sisällettävä toimenpiteitä pienten ja 
keskisuurten yritysten osallistumisen 
takaamiseksi.
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Komissio voi päättää, että vapaaehtoiset 
kansalliset ja kansainväliset järjestelmät, 
joissa asetetaan standardeja 
biomassatuotteiden tuotannolle, sisältävät 
15 artiklan 2 kohdan soveltamista varten 
tarkkaa tietoa tai toimivat osoituksena siitä, 
että biopolttoaine-erät täyttävät 15 artiklan 
3 ja 4 kohdassa asetetut 
ympäristökestävyyskriteerit.

Komissio voi päättää, että vapaaehtoiset 
kansalliset ja kansainväliset järjestelmät, 
joissa asetetaan standardeja 
biomassatuotteiden tuotannolle, sisältävät 
15 artiklan 2 kohdan soveltamista varten 
tarkkaa tietoa tai toimivat osoituksena siitä, 
että energiantuotannossa käytettävän 
biomassan erät täyttävät 15 artiklan 3 ja 
4 kohdassa asetetut 
ympäristökestävyyskriteerit.

Komissio voi päättää, että 
kasvihuonekaasusäästöjen mittaamiseen 
tähtäävät kansalliset, monikansalliset tai 
kansainväliset järjestelmät sisältävät 
15 artiklan 2 kohdan soveltamista varten 
tarkkaa tietoa.

Komissio voi päättää, että 
kasvihuonekaasusäästöjen mittaamiseen 
tähtäävät kansalliset, monikansalliset tai 
kansainväliset järjestelmät sisältävät 
15 artiklan 2 kohdan soveltamista varten 
tarkkaa tietoa.

Or. en

Perustelu

Tarkistus liittyy Anders Wijkmanin esittämään tarkistukseen 33, jolla 15 artiklaan lisätään 
7 a kohta, sekä Anders Wijkmanin, John Bowisin ja Dorette Corbeyn esittämään 
tarkistukseen, jolla 15 artiklaan lisätään uusi 8 kohta.

Tarkistus 236
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
16 kohta – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio tekee edellä 4 kohdassa 
tarkoitetun päätöksen vain, jos kyseinen 
sopimus tai järjestelmä täyttää 
asianmukaiset luotettavuudelle, 
läpinäkyvyydelle ja riippumattomille 
tarkastuksille asetetut standardit. 
Kasvihuonekaasusäästöjen 
mittausjärjestelmien on lisäksi täytettävä 
liitteessä VII esitetyt menetelmiä koskevat 
vaatimukset.

Poistetaan.
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Or. de

Perustelu

Kolmansista maista tuotavia tuotteita koskevat järjestelyt ovat riittämättömiä. Ei ole 
määritelty kriteerejä, jotka on täytettävä tehtäessä sopimuksia kolmansien maiden kanssa, ei 
varsinkaan sellaisia kriteerejä, jotka koskevat todisteiden toimittamista ainetasemenetelmän 
perusteella. Kolmansien maiden toimittajat ovat merkittävässä etuasemassa EU:n toimittajiin 
verrattuna, jos ainoastaan viimeksi mainittujen on sovellettava kallista ainetasemenetelmää 
kriteerien täyttämisen osoittamiseksi.

On säädettävä samoista tai ainakin vastaavista kriteereistä (ainetasejärjestelmästä), joiden 
avulla voidaan osoittaa kestävyyttä koskevien vaatimusten täyttyminen kolmansista maista 
suuntautuvan tuonnin osalta. On erittäin tärkeää, että siihen sovelletaan EU:ssa sovellettavia 
ympäristökestävyyskriteerejä. Tämä voidaan toteuttaa lisäyksellä 15 artiklan 5 kohtaan 
(tarkistus 4).

Tarkistus 237
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Edellä olevan 4 kohdan mukaiset 
päätökset tehdään 21 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen. 
Tällaiset päätökset tehdään enintään 
5 vuoden kaudeksi. 

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Kolmansista maista tuotavia tuotteita koskevat järjestelyt ovat riittämättömiä. Ei ole 
määritelty kriteerejä, jotka on täytettävä tehtäessä sopimuksia kolmansien maiden kanssa, ei 
varsinkaan sellaisia kriteerejä, jotka koskevat todisteiden toimittamista ainetasemenetelmän 
perusteella. Kolmansien maiden toimittajat ovat merkittävässä etuasemassa EU:n toimittajiin 
verrattuna, jos ainoastaan viimeksi mainittujen on sovellettava kallista ainetasemenetelmää 
kriteerien täyttämisen osoittamiseksi.

On säädettävä samoista tai ainakin vastaavista kriteereistä (ainetasejärjestelmästä), joiden 
avulla voidaan osoittaa kestävyyttä koskevien vaatimusten täyttyminen kolmansista maista 
suuntautuvan tuonnin osalta. On erittäin tärkeää, että siihen sovelletaan EU:ssa sovellettavia 
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ympäristökestävyyskriteerejä. Tämä voidaan toteuttaa lisäyksellä 15 artiklan 5 kohtaan 
(tarkistus 4).

Tarkistus 238
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Edellä olevan 4 kohdan mukaiset 
päätökset tehdään 21 artiklan 2 kohdassa
tarkoitettua menettelyä noudattaen. 
Tällaiset päätökset tehdään enintään 
5 vuoden kaudeksi.

6. Edellä olevan 4 kohdan mukaiset 
päätökset tehdään 21 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen. Tällaiset 
päätökset tehdään enintään 5 vuoden 
kaudeksi, ja ne voidaan milloin tahansa 
kumota komission, 21 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun komitean tai Euroopan 
parlamentin aloitteesta, mikäli on 
huomattavaa syytä epäillä järjestelmän 
luotettavuutta.

Or. en

Tarkistus 239
Erna Hennicot-Schoepges

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Edellä olevan 4 kohdan mukaiset 
päätökset tehdään 21 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen. 
Tällaiset päätökset tehdään enintään 
5 vuoden kaudeksi.

6. Edellä olevan 4 kohdan mukaiset 
päätökset tehdään 21 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen. 
Tällaiset päätökset tehdään enintään 
5 vuoden kaudeksi. Nämä päätökset 
voidaan myös kumota aikaisemmin, jos 
voidaan osoittaa, että 
ympäristökestävyyskriteerejä on rikottu, 
tai jos järjestelmillä tai sopimuksilla ei 
voida taata asianmukaista luotettavuutta, 
läpinäkyvyyttä tai riippumattomia, 
säännöllisiä ja usein toteutettavia 
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tarkistuksia.

Or. en

Perustelu

Direktiivin 16 artiklan 6 kohdassa todetaan, että päätökset kansainvälisten sopimusten ja 
järjestelmien sisällyttämisestä ovat voimassa enintään viiden vuoden ajan. Nämä päätökset 
on kumottava aikaisemmin, jos voidaan osoittaa, että sopimukset ja järjestelmät eivät vastaa 
tarvittavia kriteerejä tai että ne eivät täytä asianmukaisia luotettavuudelle, läpinäkyvyydelle 
ja riippumattomille tarkastuksille asetettuja standardeja.

Tarkistus 240
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Jos talouden toimija esittää todisteet tai 
tiedot 4 kohdan nojalla tehdyn päätöksen 
kohteena olevan sopimuksen tai 
järjestelmän mukaisesti, jäsenvaltio ei saa 
edellyttää tältä lisänäyttöä kyseisen 
ympäristökestävyyskriteerin täyttymisestä.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Kolmansista maista tuotavia tuotteita koskevat järjestelyt ovat riittämättömiä. Ei ole 
määritelty kriteerejä, jotka on täytettävä tehtäessä sopimuksia kolmansien maiden kanssa, ei 
varsinkaan sellaisia kriteerejä, jotka koskevat todisteiden toimittamista ainetasemenetelmän 
perusteella. Kolmansien maiden toimittajat ovat merkittävässä etuasemassa EU:n toimittajiin 
verrattuna, jos ainoastaan viimeksi mainittujen on sovellettava kallista ainetasemenetelmää 
kriteerien täyttämisen osoittamiseksi.

On säädettävä samoista tai ainakin vastaavista kriteereistä (ainetasejärjestelmästä), joiden 
avulla voidaan osoittaa kestävyyttä koskevien vaatimusten täyttyminen kolmansista maista 
suuntautuvan tuonnin osalta. On erittäin tärkeää, että siihen sovelletaan EU:ssa sovellettavia 
ympäristökestävyyskriteerejä. Tämä voidaan toteuttaa lisäyksellä 15 artiklan 5 kohtaan 
(tarkistus 4).
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Tarkistus 241
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 8 kohta – ensimmäinen a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos komissio ei ota huomioon jotakin 
lähdettä tämän säännöksen nojalla, sen 
on säädettävä vähintään yhden vuoden 
siirtymäkaudesta tämän päätöksen 
voimaantulon osalta.

Or. de

Perustelu

Jos komissio kieltää välittömästi jonkin lähteen huomioonottamisen biopolttoaineiden osalta, 
tämä häiritsisi voimassa olevia toimitussopimuksia. Tämän takia kieltoon on sovellettava 
siirtymäkautta, jotta tasapainotetaan toisaalta suunnittelun varmuutta ja toimitusvarmuutta ja 
toisaalta ympäristökestävyyskriteerien täyttämistä.

Tarkistus 242
Dorette Corbey

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Biopolttoaineiden ja muiden bionesteiden
kasvihuonekaasuvaikutuksen laskeminen

Biomassasta peräisin olevan energian 
kasvihuonekaasuvaikutuksen laskeminen

Or. en

Perustelu

Maankäytön välilliset muutokset tarkoittavat, että kun maata käytetään elintarviketuotannon 
sijaan biopolttoaineiden tuotantoon, jossakin muussa paikassa elintarviketuotanto lisääntyy 
trooppisten metsien tai muun, muuhun kuin maataloustuotantoon käytettävän maan 
kustannuksella elintarviketuotannossa tapahtuneen hävikin korvaamiseksi. Tämä vaikuttaa 
kielteisesti biopolttoaineiden kasvihuonekaasuvaikutukseen, mutta komissio ei ota tätä 
huomioon. Tämän takia on tarpeen ottaa käyttöön kerroin, jolla maankäytön välillisen 
muutoksen vaikutus vähennetään biopolttoaineiden kasvihuonekaasuja koskevista 
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oletusarvoista tai todellisista arvoista. Tämä kerroin kannustaa käyttämään tehokkaampia 
viljelylajikkeita ja edistää myös tehokkaampaa maankäyttöä.

Tarkistus 243
Dorette Corbey

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – johdantolause

Komission teksti Tarkistus

1. Biopolttoaineiden ja muiden 
bionesteiden käytöstä saatavat 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset 
lasketaan 15 artiklan 2 kohdan 
tarkoituksiin seuraavasti:

1. Biomassasta peräisin olevan energian 
käytöstä saatavat 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset 
lasketaan 15 artiklan 2 kohdan 
tarkoituksiin seuraavasti:

Or. en

Perustelu

Maankäytön välilliset muutokset tarkoittavat, että kun maata käytetään elintarviketuotannon 
sijaan biopolttoaineiden tuotantoon, jossakin muussa paikassa elintarviketuotanto lisääntyy 
trooppisten metsien tai muu, muuhun kuin maataloustuotantoon käytettävän maan 
kustannuksella elintarviketuotannossa tapahtuneen hävikin korvaamiseksi. Tämä vaikuttaa 
kielteisesti biopolttoaineiden kasvihuonekaasuvaikutukseen, mutta komissio ei ota tätä 
huomioon. Tämän takia on tarpeen ottaa käyttöön kerroin, jolla maankäytön välillisen 
muutoksen vaikutus vähennetään biopolttoaineiden kasvihuonekaasuja koskevista 
oletusarvoista tai todellisista arvoista. Tämä kerroin kannustaa käyttämään tehokkaampia 
viljelylajikkeita ja edistää myös tehokkaampaa maankäyttöä.

Tarkistus 244
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) jos kyseessä on biopolttoaine ja 
kyseiselle biopolttoainetuotannolle on 
liitteessä VII olevassa A tai B osassa 
määritelty kasvihuonekaasupäästöjen 
säästöjen oletusarvo, käyttämällä kyseistä 

Poistetaan.
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oletusarvoa;

Or. en

Perustelu

On suosittava todellisten arvojen käyttämistä. Erillisten oletusarvojen käyttäminen on 
mahdollista tuotantoprosessin joissakin vaiheissa.

Tarkistus 245
Dorette Corbey

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(a) jos kyseessä on biopolttoaine ja 
kyseiselle biopolttoainetuotannolle on 
liitteessä VII olevassa A tai B osassa 
määritelty kasvihuonekaasupäästöjen 
säästöjen oletusarvo, käyttämällä kyseistä 
oletusarvoa;

(a) jos kyseessä on biomassasta peräisin 
oleva energia ja kyseiselle biomassasta 
peräisin olevan energian tuotannolle on 
liitteessä VII olevassa A tai B osassa 
määritelty kasvihuonekaasupäästöjen 
säästöjen oletusarvo, käyttämällä kyseistä 
oletusarvoa ja kertomalla sen maankäytön 
välillistä muutosta koskevalla kertoimella;

Or. en

Perustelu

Maankäytön välilliset muutokset tarkoittavat, että kun maata käytetään elintarviketuotannon 
sijaan biopolttoaineiden tuotantoon, jossakin muussa paikassa elintarviketuotanto lisääntyy 
trooppisten metsien tai muu, muuhun kuin maataloustuotantoon käytettävän maan 
kustannuksella elintarviketuotannossa tapahtuneen hävikin korvaamiseksi. Tämä vaikuttaa 
kielteisesti biopolttoaineiden kasvihuonekaasuvaikutukseen, mutta komissio ei ota tätä 
huomioon. Tämän takia on tarpeen ottaa käyttöön kerroin, jolla maankäytön välillisen 
muutoksen vaikutus vähennetään biopolttoaineiden kasvihuonekaasuja koskevista 
oletusarvoista tai todellisista arvoista. Tämä kerroin kannustaa käyttämään tehokkaampia 
viljelylajikkeita ja edistää myös tehokkaampaa maankäyttöä.
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Tarkistus 246
Dorette Corbey

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(b) käyttämällä todellista arvoa, joka on 
laskettu liitteessä VII olevassa C osassa 
määritellyn menetelmän mukaisesti; tai

(b) käyttämällä todellista arvoa, joka on 
laskettu liitteessä VII olevassa C osassa 
määritellyn menetelmän mukaisesti, ja 
kertomalla sen maankäytön välillistä 
muutosta koskevalla kertoimella; tai

Or. en

Perustelu

Maankäytön välilliset muutokset tarkoittavat, että kun maata käytetään elintarviketuotannon 
sijaan biopolttoaineiden tuotantoon, jossakin muussa paikassa elintarviketuotanto lisääntyy 
trooppisten metsien tai muu, muuhun kuin maataloustuotantoon käytettävän maan 
kustannuksella elintarviketuotannossa tapahtuneen hävikin korvaamiseksi. Tämä vaikuttaa 
kielteisesti biopolttoaineiden kasvihuonekaasuvaikutukseen, mutta komissio ei ota tätä 
huomioon. Tämän takia on tarpeen ottaa käyttöön kerroin, jolla maankäytön välillisen 
muutoksen vaikutus vähennetään biopolttoaineiden kasvihuonekaasuja koskevista 
oletusarvoista tai todellisista arvoista. Tämä kerroin kannustaa käyttämään tehokkaampia 
viljelylajikkeita ja edistää myös tehokkaampaa maankäyttöä.

Tarkistus 247
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) käyttämällä joidenkin tuotantoprosessin 
vaiheiden osalta liitteessä VII olevassa 
C osassa määritellyn menetelmän 
mukaisesti laskettujen arvojen summaa ja 
tuotantoprosessin muiden vaiheiden osalta 
liitteessä VII olevassa D ja E osassa 
eriteltyjä oletusarvoja.

(c) käyttämällä joidenkin tuotantoprosessin 
vaiheiden osalta liitteessä VII olevassa 
C osassa määritellyn menetelmän 
mukaisesti laskettujen arvojen summaa ja 
tuotantoprosessin muiden vaiheiden osalta 
liitteessä VII olevassa D ja E osassa 
eriteltyjä oletusarvoja. Tämä edellyttää 
sitä, että tuotantoprosessi vastaa 
liitteessä VII olevassa D osassa 
eriteltyihin oletusarvoihin perustuvaa 
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tuotantoprosessia tai tuotantoprosessin 
muiden vaiheiden osalta E osassa 
eriteltyjä oletusarvoja.

Or. de

Perustelu

Arvot on selvästikin määritelty sen perusteella, mitä määriä kyseisessä tuotantoprosessissa 
sovelletaan (laitosten valmiuksien ja muuntokertoimien perusteella). Näin ollen näitä arvoja 
voidaan soveltaa ainoastaan samanlaisiin tuotantoprosesseihin ja muuntolaitoksiin. Niiden 
käyttäminen muissa olosuhteissa on jätettävä direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle.

Tarkistus 248
Dorette Corbey

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) käyttämällä joidenkin tuotantoprosessin 
vaiheiden osalta liitteessä VII olevassa 
C osassa määritellyn menetelmän 
mukaisesti laskettujen arvojen summaa ja 
tuotantoprosessin muiden vaiheiden osalta 
liitteessä VII olevassa D ja E osassa 
eriteltyjä oletusarvoja.

(c) käyttämällä joidenkin tuotantoprosessin 
vaiheiden osalta liitteessä VII olevassa 
C osassa määritellyn menetelmän 
mukaisesti laskettujen arvojen summaa ja 
tuotantoprosessin muiden vaiheiden osalta 
liitteessä VII olevassa D ja E osassa 
eriteltyjä oletusarvoja ja kertomalla kaikki 
arvot maankäytön välillistä muutosta 
koskevalla kertoimella;

Or. en

Perustelu

Maankäytön välilliset muutokset tarkoittavat, että kun maata käytetään elintarviketuotannon 
sijaan biopolttoaineiden tuotantoon, jossakin muussa paikassa elintarviketuotanto lisääntyy 
trooppisten metsien tai muu, muuhun kuin maataloustuotantoon käytettävän maan 
kustannuksella elintarviketuotannossa tapahtuneen hävikin korvaamiseksi. Tämä vaikuttaa 
kielteisesti biopolttoaineiden kasvihuonekaasuvaikutukseen, mutta komissio ei ota tätä 
huomioon. Tämän takia on tarpeen ottaa käyttöön kerroin, jolla maankäytön välillisen 
muutoksen vaikutus vähennetään biopolttoaineiden kasvihuonekaasuja koskevista 
oletusarvoista tai todellisista arvoista. Tämä kerroin kannustaa käyttämään tehokkaampia 
viljelylajikkeita ja edistää myös tehokkaampaa maankäyttöä.
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Tarkistus 249
Dorette Corbey

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

Komission teksti Tarkistus

(c a) Maankäytön välillistä muutosta 
koskeva kerroin lasketaan kahden vuoden 
välein jakamalla elintarvikkeista ja raaka-
aineista peräisin olevan energian 
tuotannon takia tapahtunut maankäytön 
lisääntyminen sillä maankäytön 
lisääntymisellä, joka johtuu 
elintarvikkeiden ja raaka-aineiden 
tuotannosta, ja lisäämällä siihen se 
maankäytön lisääntyminen, joka johtuu 
biomassasta peräisin olevan energian 
tuotannosta.
Kerroin on 1,0, kun tämä direktiivi tulee 
voimaan, ja se lasketaan ensimmäistä 
kertaa kahden vuoden kuluttua tämän 
direktiivin voimaantulosta 
maailmanlaajuista maankäyttöä ja 
maankäytön muutoksia koskevien tietojen 
perusteella.
Komissio julkaisee ennen vuotta 2010 
menetelmän maankäytön välillistä 
muutosta koskevan kertoimen 
laskemiseksi ottaen huomioon 
mahdollisen tarpeen jättää soveltamisalan 
ulkopuolelle pilaantuneen maan ja löytää 
keino erityyppisen maan tai maankäytön 
erottelemiseen.

Or. en

Perustelu

Maankäytön välilliset muutokset tarkoittavat, että kun maata käytetään elintarviketuotannon 
sijaan biopolttoaineiden tuotantoon, jossakin muussa paikassa elintarviketuotanto lisääntyy 
trooppisten metsien tai muu, muuhun kuin maataloustuotantoon käytettävän maan 
kustannuksella elintarviketuotannossa tapahtuneen hävikin korvaamiseksi. Tämä vaikuttaa 
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kielteisesti biopolttoaineiden kasvihuonekaasuvaikutukseen, mutta komissio ei ota tätä 
huomioon. Tämän takia on tarpeen ottaa käyttöön kerroin, jolla maankäytön välillisen 
muutoksen vaikutus vähennetään biopolttoaineiden kasvihuonekaasuja koskevista 
oletusarvoista tai todellisista arvoista. Tämä kerroin kannustaa käyttämään tehokkaampia 
viljelylajikkeita ja edistää myös tehokkaampaa maankäyttöä.

Tarkistus 250
Anders Wijkman

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

Komission teksti Tarkistus

(c a) Liitteessä VII olevassa C osassa 
tarkoitetut maankäytön välillisestä 
muutoksesta aiheutuvat päästöt lisätään 
arvoon, jos tuotanto ei perustu jätteen 
kaltaisiin raaka-aineisiin, joita varten ei 
tarvita viljelykelpoista, laidunmaana 
käytettävää tai pysyvänä viljelysmaana 
käytettävää maata.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotus ei koske maankäytön välillisestä muutoksesta johtuvia päästöjä. Äskettäin 
tehdyt tutkimukset osoittavat, että nämä päästöt voivat olla merkittäviä. Tämän takia päästöt 
on lisättävä oletusarvoihin ja mihin tahansa laskettuun arvoon.

Tarkistus 251
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on viimeistään 
31 päivänä maaliskuuta 2010 toimitettava 
komissiolle raportti, joka sisältää luettelon 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) 1059/20031 mukaisesti 

2. Jäsenvaltioiden on viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2009 toimitettava 
komissiolle luettelo käyttämättömästä, 
pilaantuneesta tai syrjäisestä maasta, 
jossa energiakasvien viljely voisi vähentää 
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NUTS 2 -luokitelluista alueistaan, joilla 
maatalouden raaka-aineiden viljelystä 
peräisin olevien tyypillisten 
kasvihuonekaasupäästöjen oletetaan 
olevan saman suuruisia tai pienempiä 
kuin tämän direktiivin liitteessä VII 
olevan D osan ”Viljely”-otsikon alla 
esitetyt päästöt, sekä kuvauksen luettelon 
laatimisessa käytetyistä menetelmistä ja 
pohjatiedoista. Käytettävissä menetelmissä 
on otettava huomioon maaperän 
ominaispiirteet, ilmasto-olosuhteet ja 
oletetut raaka-ainetuotot.

hiilidioksidipäästöjen nettomäärää, sekä 
kuvauksen luettelon laatimisessa 
käytetyistä menetelmistä ja pohjatiedoista. 
Käytettävissä menetelmissä on otettava 
huomioon maaperän ominaispiirteet, 
ilmasto-olosuhteet ja oletetut raaka-
ainetuotot.

___________
1 EUVL L 154, 21.6.2003, s. 1.

Or. en

Tarkistus 252
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 3 kohta – johdantolause

Komission teksti Tarkistus

3. Liitteessä VII olevassa A osassa 
esitettyjä biopolttoaineiden oletusarvoja ja 
liitteessä VII olevassa D osassa esitettyjä 
biopolttoaineiden ja muiden bionesteiden 
viljelyn oletusarvoja sovelletaan ainoastaan 
kun raaka-aineet on viljelty:

3. Liitteessä VII olevassa D osassa 
esitettyjä liikenteessä käytettäviä 
biomassasta peräisin olevia polttoaineita 
ja nestemäisiä polttoaineita koskevia 
oletusarvoja voidaan soveltaa ainoastaan 
kun raaka-aineet on viljelty:

Or. en

Perustelu

On suosittava todellisten arvon käyttämistä. Erillisiä oletusarvoja pitäisi käyttää ainoastaan 
siinä tapauksessa, että raaka-aineet on saatu kolmansista maista ja 2 kohdassa tarkoitetuilta 
käyttämättömiltä, syrjäisiltä ja pilaantuneilta maa-alueilta.
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Tarkistus 253
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Maankäytön välillisestä muutoksesta 
aiheutuvat päästöt on lisättävä kaikkiin 
liikenteessä käytettäviin biomassasta 
peräisin oleviin polttoaineisiin, jos niistä 
ei aiheudu suoraa muutosta 
maankäyttöön, jollei tuotanto perustu 
jätteen kaltaisiin raaka-aineisiin, jotka 
eivät edellytä viljelykelpoisen, 
laidunmaana käytettävän tai pysyvänä 
viljelymaana käytettävän maan käyttöä.

Or. en

Perustelu

Maankäytön välillisestä muutoksesta aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä sovelletaan 
kaikkiin biomassasta peräisin oleviin liikenteessä käytettäviin polttoaineisiin, paitsi jos 
tuotanto perustuu raaka-aineisiin, jotka on kasvatettu käyttämättömällä, syrjäisellä tai 
pilaantuneella maalla, ja jos tuottajat voivat osoittaa, että maankäytön suora muutos 
vähentää hiilidioksidipäästöjen nettomäärää.

Tarkistus 254
Anders Wijkman

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio laatii 31 päivään 
joulukuuta 2012 mennessä raportin 
liitteessä VII olevan B ja E osan 
arvioiduista tyypillisistä ja oletusarvoista
kiinnittäen erityistä huomiota kuljetusten 
ja jalostuksen päästöihin, ja tekee 
tarvittaessa päätöksen arvojen 
tarkistamisesta. Tällaisesta toimenpiteestä, 
jonka tarkoituksena on muuttaa tämän 

4. Komissio tarkastaa 31 päivään 
joulukuuta 2010 mennessä ja sen jälkeen 
kahden vuoden välein liitteen VII 
arvioidut tyypilliset arvot ja oletusarvot 
kiinnittäen erityistä huomiota viljelystä 
aiheutuviin päästöihin. Tyypillisten 
arvojen ja oletusarvojen osalta komissio 
esittelee 31 päivään joulukuuta 2010 
mennessä uudet todelliset arvot ja 
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direktiivin muita kuin keskeisiä osia, 
päätetään 21 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

oletusarvot, jotka kuvastavat alueellisia ja 
ilmastollisia olosuhteita. 
Arviointiprosessia varten pyydetään 
kolmansissa maissa ja yhteisön alueella 
toimivien tuottajien lausuntoja. Lisäksi 
komissio arvioi ja tarvittaessa ehdottaa 
tyypillisiä arvoja ja oletusarvoja 
viljelytoiminnalle, jossa käytetään 
kestäviä maatalous- ja 
luomuviljelymenetelmiä. Tällaisesta 
toimenpiteestä, jonka tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia, päätetään 21 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. 
Liitteessä VII olevassa C osassa 
tarkoitetusta maankäytön välillisestä 
muutoksesta aiheutuvia päästöjä koskevia 
arvoja on myös tarkastettava ja 
mukautettava maankäyttöä ja/tai raaka-
aineita koskevien kerrointen mukaisesti.

Or. en

Perustelu

KOM-asiakirjassa ehdotetaan viljelyä koskevia erittäin yleisiä (maailmanlaajuisiin 
keskiarvoihin perustuvia) arvoja, jotka eivät juuri kuvasta suurta fyysistä vaihtelua. 
Viljelemisestä aiheutuvien todellisten päästöjen mittaaminen on vaikeaa ja aiheuttaa suuria 
kustannuksia taloudellisille toimijoille. Tämän takia KOM-asiakirjassa olisi esitettävä 
tuotantoa koskevat alueellistetut oletusarvot, jotka kuvastavat täsmällisemmin eroavaisuuksia. 
Maankäytön välillisestä muutoksesta aiheutuvia päästöjä koskevia arvoja olisi myös 
mukautettava tiettyjä raaka-aineita koskevien maankäyttöön liittyvien vaatimusten mukaisesti.

Tarkistus 255
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 5 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) kun tietyn tekijän vaikutus 
kokonaispäästöihin on pieni, kun 
variaatiota on vain vähän tai kun 

(a) kun tietyn tekijän vaikutus 
kokonaispäästöihin on alle viisi prosenttia, 
kun variaatiota ei käytännössä esiinny 
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todellisten arvojen määrittäminen on 
hyvin kallista tai vaikeaa, oletusarvoina 
käytetään tavanomaisten 
tuotantoprosessien tyypillisiä arvoja;

lainkaan, oletusarvoina käytetään 
tavanomaisten tuotantoprosessien 
tyypillisiä arvoja;

Or. en

Perustelu

Tarvitaan täsmällisempiä ohjeita oletusarvojen tarkastamiseksi komitologiamenettelyn 
avulla.

Tarkistus 256
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 5 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) kaikissa muissa tapauksissa 
oletusarvojen on oltava varovaisia arvioita 
verrattuna tavanomaisten
tuotantoprosessien arvoihin.

(b) kaikissa muissa tapauksissa 
oletusarvojen on edustettava 
tuotantoprosessien arvojen 90 prosentin 
prosenttipistettä.

Or. en

Perustelu

Oletusarvot on asetettava yhdenmukaisen säännön perusteella. Jotta oletusarvot eivät 
hyödyttäisi heikoimpia suoriutujia, niiden pitää olla varovaisia.

Tarkistus 257
Hanne Dahl

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1. Jäsenvaltiot voivat muuntaa 
biopolttoaineita koskevan tavoitteen 
uusiutuvaa energiaa, kuten 
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sähköntuotannossa käytettävää aurinko-
ja tuulivoimaa koskevaksi tavoitteeksi.

Or. da

Tarkistus 258
Dorette Corbey

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
toimenpiteitä nollapäästöajoneuvojen 
riittävien tankkausmahdollisuuksien 
takaamiseksi.

Or. en

Perustelu

Infrastruktuurin puute estää usein lupaavien teknologioiden läpimurron. Sähkö- tai 
vetyautojen tankkausvaihtoehtojen puute on yhtenä syynä siihen, että kuluttajat eivät osta 
kyseisiä autoja.

Tarkistus 259
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Tämän artiklan 2 ja 3 kohtaa 
sovelletaan näin ollen sellaiseen 
bensiiniin, joka sisältää bioetanolia. 

Or. de
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Perustelu

Biopolttoaineita koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi on tärkeää, että biopolttoainetta 
sisältävää bensiiniä on tarjolla kaikilla huoltoasemilla.

Tarkistus 260
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Arvioitaessa toimijoille asetettujen 
kansallisten uusiutuvan energian 
velvoitteiden täyttymistä katsotaan 
jätteistä, tähteistä, muista kuin 
elintarviketuotannon selluloosasta ja 
lignoselluloosasta tuotetuilla 
biopolttoaineilla olevan kaksinkertainen 
painoarvo muihin biopolttoaineisiin 
nähden.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Kaksinkertaisen painoarvon antamisella epäkonventionaalisille biopolttoaineille pyritään 
johdanto-osan 49 kappaleen mukaan parantamaan niiden kaupallista elinkelpoisuutta. 
Tämän takia päästöjen kirjatut vähennykset eivät pidä paikkansa, eli 50 prosenttia päästöjen 
lasketuista vähennyksistä ei ole tapahtunut käytännössä. Tämä kaksinkertaisen painoarvon 
antaminen häiritsee biopolttoaineiden välistä kilpailua päästöjen mahdollisimman suurten 
vähennysten saavuttamiseksi ja hyödyttää epäkonventionaalisia biopolttoaineita. 
Epäkonventionaaliset biopolttoaineet on yleensä jätetty ilmastonsuojelua koskevan kilpailun 
ulkopuolelle. Ei ole tieteellistä syytä siihen, että kaksinkertaisen painoarvon antamista 
perustellaan vetoamalla tarpeeseen parantaa epäkonventionaalisten biopolttoaineiden 
kaupallista elinkelpoisuutta. Ilmastoa voidaan suojella ainoastaan päästöjen todellisten 
vähennysten avulla. Elinkelpoisuutta koskevat ongelmat voidaan ratkaista ainoastaan 
taloudellisilla keinoilla, kuten veroetuuksilla tai investointeja koskevilla tuilla. On 
epätodennäköistä, että kaksinkertaisen painoarvon asettamista voitaisiin käyttää perusteena 
oikeudessa, koska kilpailun kaikenlainen häiritseminen päästöjen epäaitojen vähennysten 
perusteella katsottaisiin mielivaltaiseksi toiminnaksi. Edellä mainitun perusteella ei voida 
sinällään esittää objektiivista perustelua yleiselle kaksinkertaiselle painoarvolle (joka ei liity 
erilaiseen elinkelpoisuuteen eri tapauksissa).
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Tarkistus 261
Anne Laperrouze

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Arvioitaessa toimijoille asetettujen 
kansallisten uusiutuvan energian 
velvoitteiden täyttymistä katsotaan
jätteistä, tähteistä, muista kuin 
elintarviketuotannon selluloosasta ja 
lignoselluloosasta tuotetuilla 
biopolttoaineilla olevan kaksinkertainen 
painoarvo muihin biopolttoaineisiin 
nähden.

4. Biopolttoaineilla, jotka on tuotettu 
jätteistä, tähteistä, muista kuin 
elintarviketuotannon selluloosasta ja
lignoselluloosasta, ja biopolttoaineilla, 
joiden avulla voidaan saavuttaa yli 
50 prosentin säästöt 
kasvihuonekaasupäästöjen osalta 
verrattuna vastaaviin fossiilisiin 
polttoaineisiin ja joita voidaan niiden 
polttoaineominaisuuksien ansiosta 
sekoittaa eurooppalaisten CEN-
standardien mukaisesti bensiiniin ja 
dieselpolttoaineeseen enemmän kuin 
bioetanolia ja biodieseliä koskevat rajat 
sallisivat, katsotaan olevan 
kaksinkertainen painoarvo muihin 
biopolttoaineisiin nähden.

Or. en

Perustelu

Tähän ”edistyneeseen luokkaan” kuuluvien biopolttoaineiden ryhmää olisi laajennettava 
kattamaan ne biopolttoaineet, joita voidaan niiden tehokkuuden ansiosta sekoittaa tavalliseen 
bensiiniin ja dieselpolttoaineeseen enemmän kuin nykyisin käytössä olevia 
biopolttoainelaatuja (bioetanoli ja biodiesel (FAME)), mikä edistäisi biopolttoaineiden 
käytön lisääntymistä nykyisissä ajoneuvoissa ja vähentäisi uutta toimitusinfrastruktuuria
koskevia vaatimuksia.

Tarkistus 262
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Arvioitaessa toimijoille asetettujen 4. Varmistaessaan uusiutuvista 
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kansallisten uusiutuvan energian 
velvoitteiden täyttymistä katsotaan
jätteistä, tähteistä, muista kuin 
elintarviketuotannon selluloosasta ja 
lignoselluloosasta tuotetuilla 
biopolttoaineilla olevan kaksinkertainen 
painoarvo muihin biopolttoaineisiin 
nähden.

energialähteistä tuotetun energian 
osuuden saavuttamisen 3 artiklan ja 
liitteen I mukaisesti jäsenvaltiot voivat 
antaa tukea jätteistä, tähteistä, muista kuin 
elintarviketuotannon selluloosasta ja 
lignoselluloosasta tuotetuille liikenteessä 
käytettäville polttoaineille.

Or. en

Tarkistus 263
Johannes Lebech

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Biopolttoaineita koskevilla 
jäsenvaltioiden tukimekanismeilla on 
edistettävä erityisesti sellaisia 
biopolttoaineita, joilla saadaan aikaan 
15 artiklan 2 kohdan vaatimuksia 
suuremmat kasvihuonekaasupäästöjen 
säästöt.

Or. en

Tarkistus 264
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Komission on 31 päivään 
joulukuuta 2009 mennessä ehdotettava 
asianmukaisia toimenpiteitä tasapainon 
löytämiseksi kansallisen tuotannon ja 
tuonnin välillä.

Or. xm
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Perustelu

Tukea saavan biodieselin merkittävä polkumyynti ja bioetanolin huomattava tuonti yhdestä 
yksittäisestä valtiosta niin, että kyseinen valtio vastaa yli 40 prosentista EU:n tuotannosta, 
edellyttää mahdollisimman pian toteutettavia oikeudellisia toimenpiteitä energian 
toimitusvarmuuden turvaamiseksi. Jos asiassa odotetaan vuoteen 2012 asti 20 artiklan 
ehdotuksen mukaisesti, alan rakenne voi vahingoittua vakavasti.

Tarkistus 265
Johannes Lebech

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta – toinen alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian edistämiseen tähtäävien 
tukijärjestelmien ja muiden välineiden 
käyttöönotto ja toiminta sekä 
käynnistettyjen toimien edistyminen 
suhteessa jäsenvaltion 
toimintasuunnitelmaan;

(b) uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian edistämiseen tähtäävien 
tukijärjestelmien ja muiden välineiden 
käyttöönotto ja toiminta, erityisesti 
toimenpiteet kansalaisten tiedottamiseksi 
uusiutuvan energian saatavuudesta, sekä 
käynnistettyjen toimien edistyminen 
suhteessa jäsenvaltion 
toimintasuunnitelmaan;

Or. en

Tarkistus 266
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta – toinen alakohta – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

(k) uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian käyttämisestä saatavat arvioidut 
kasvihuonekaasujen nettosäästöt.

(k) uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian käyttämisestä saatavat arvioidut 
kasvihuonekaasujen nettosäästöt, mukaan 
luettuna maankäytön suoran tai välillisen 
muutoksen vaikutus hiilivarantoihin.

Or. en
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Tarkistus 267
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio harjoittaa vuoropuhelua ja 
tiedonvaihtoa kolmansien maiden sekä 
biopolttoaineiden tuottaja- ja 
kuluttajajärjestöjen kanssa 
biopolttoaineisin ja muihin bionesteisiin
liittyvien tämän direktiivin säännösten 
yleisestä täytäntöönpanosta.

2. Komissio harjoittaa vuoropuhelua ja 
tiedonvaihtoa kolmansien maiden, 
ympäristöasioita ja yhteiskunnallisia 
kysymyksiä käsittelevien 
kansalaisjärjestöjen sekä 
biopolttoaineiden tuottaja- ja 
kuluttajajärjestöjen kanssa 
energiantuotannossa käytettävään 
biomassaan liittyvien tämän direktiivin 
säännösten yleisestä täytäntöönpanosta.

Or. en

Tarkistus 268
Johannes Lebech

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio harjoittaa vuoropuhelua ja 
tiedonvaihtoa kolmansien maiden sekä 
biopolttoaineiden tuottaja- ja 
kuluttajajärjestöjen kanssa 
biopolttoaineisin ja muihin bionesteisiin
liittyvien tämän direktiivin säännösten 
yleisestä täytäntöönpanosta.

2. Komissio harjoittaa vuoropuhelua ja 
tiedonvaihtoa kolmansien maiden sekä 
biomassan tuottaja- ja kuluttajajärjestöjen 
ja yleistä etua valvovien järjestöjen kanssa 
biomassaan liittyvien tämän direktiivin 
säännösten yleisestä täytäntöönpanosta.

Or. en
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Tarkistus 269
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 5 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) eri biopolttoaineiden suhteelliset 
ympäristöhyödyt ja -kustannukset, yhteisön 
tuontipolitiikan vaikutukset niihin, 
energiansaannin varmuuteen liittyvät 
näkökohdat sekä tavat saavuttaa 
tasapaino oman tuotannon ja tuonnin 
välillä;

(a) eri biopolttoaineiden suhteelliset 
ympäristöhyödyt ja -kustannukset sekä
yhteisön tuontipolitiikan vaikutukset 
niihin;

Or. de

Perustelu

Ei ole syytä odottaa vuoteen 2012 asti ennen kuin raportoidaan biopolttoaineiden 
vaikutuksesta toimitusvarmuuteen ja tavoista toimia tasapainoisesti kansallisen tuotannon ja 
tuonnin osalta.

Tarkistus 270
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 5 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) biopolttoaineita koskevan EU:n 
politiikan vaikutus maankäytön suoraan 
ja välilliseen muutokseen ja arvio siihen 
liittyvistä hiilidioksidipäästöistä; ja

Or. en
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Tarkistus 271
John Bowis, Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 5 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) biomassan kysynnän lisääntymisen
vaikutus biomassaa käyttäviin aloihin.

(d) biopolttoaineita koskevan EU:n 
politiikan vaikutus maankäytön 
konflikteihin ja ihmisten pakkosiirtoihin 
vientiä harjoittavissa valtioissa.

Or. en

Perustelu

Komissio ei ota valvonnassaan huomioon sosiaalista vaikutusta. Tarkasteltaessa vaikutusta 
elintarviketurvaan on myös tärkeää erotella vaikutukset niihin valtioihin, jotka vievät 
biopolttoaineita EU:hun, ja niihin kolmansiin maihin, joihin tämä saattaa vaikuttaa 
hyödykkeiden yleisen hinnannousun myötä.

Tarkistus 272
John Bowis, Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 5 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) jätteistä, tähteistä, levästä, muusta 
kuin elintarviketuotannon selluloosasta ja 
lignoselluloosasta peräisin olevan 
biopolttoaineen saatavuus ja tutkiminen 
ja tällaisten biopolttoaineiden käyttöön 
liittyvät kestävyyttä koskevat kysymykset 
ottaen kuitenkin huomioon 
jätehierarkian.

Or. en

Perustelu

Toisen sukupolven biopolttoaineet voivat herättää joitakin kysymyksiä kestävyyden osalta. 
Useat näistä biopolttoaineista on luokiteltu tulokaslajeiksi tai niitä varten tarvitaan paljon 
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vettä. Myös jätteistä tuotetut biopolttoaineet voivat herättää joitakin kestävyyttä koskevia 
kysymyksiä, sillä ne voivat edistää entisestään maanperän pilaantumista, koska jätteiden 
avulla maaperään palautetaan usein ravintoaineita ja hiiltä. Jätehierarkiassa suositaan 
uudelleenkäyttöä ja kierrättämistä energian tuotantoon käyttämisen sijaan, ja jätehierarkiaa 
olisi käytettävä peruslähtökohtana. Tällä hetkellä käytettävissä ei juurikaan ole teknologiaa 
jätteistä tuotettavaa biopolttoainetta varten, joten on selvennettävä, mitkä jätteet ja tähteet 
voidaan ottaa huomioon ja minkä toimenpiteiden avulla voidaan varmistaa kyseisten 
materiaalien kestävä hyödyntäminen.

Tarkistus 273
Matthias Groote

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 5 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) uusiutuvasta biomassasta saadusta 
selluloosasta, hemiselluloosasta tai 
ligniinistä tuotettujen biopolttoaineiden 
saatavuus.

Or. en

Tarkistus 274
Erna Hennicot-Schoepges

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 5 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) biopolttoaineita koskevan EU:n 
politiikan vaikutus maankäytön suoraan 
ja välilliseen muutokseen ja arvio siihen 
liittyvistä hiilidioksidipäästöistä.

Or. en

Perustelu

Raportoinnissa on myös arvioitava perinpohjaisesti bioenergian kasvavan kysynnän 
vaikutusta maailmanlaajuiseen maankäyttöön ja siihen liittyviin päästöihin. Jos näin ei tehdä, 
on mahdotonta varmistaa, auttaako politiikka todella vähentämään päästöjä.
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Tarkistus 275
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 5 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) maankäytön muutoksen välilliset 
vaikutukset (aiemman käytön siirtäminen 
eri maa-alueelle, joka on sitonut suuren 
määrän hiiltä).

Or. de

Perustelu

Maankäytön muutoksen välillisiä vaikutuksia ei voida vielä ottaa huomioon laskutavassa. 
Tästä kysymyksestä on tehty alustavia tieteellisiä tutkimuksia, ja asiantuntijat ovat 
keskustelleet siitä kiivaasti. Keskusteluissa ei kuitenkaan ole vielä päästy vaiheeseen, jossa 
alalle vahvistettaisiin menetelmät, joilla maankäytön muutoksen vaikutukset kauppatapoihin 
ja maankäyttöön voitaisiin määritellä vakuuttavasti ja asianmukaisesti.

Tarkistus 276
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 5 kohta – toinen alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio tekee tarpeen mukaan
toimenpide-ehdotuksia.

Komissio tekee kahden kuukauden 
kuluessa toimenpide-ehdotuksia, mikäli 
havaitaan kielteisiä vaikutuksia 
ympäristöön tai yhteiskuntaan.

Or. en
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Tarkistus 277
Dorette Corbey

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 5 kohta – toinen alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio tekee tarpeen mukaan 
toimenpide-ehdotuksia.

Mikäli kielteisiä vaikutuksia esiintyy, 
komissio tekee toimenpide-ehdotuksia
3 artiklassa säädetyn biomassan käyttöä 
koskevan tavoitteen mukauttamiseksi. 
Komissio keskeyttää välittömästi 
tavoitteeseen pyrkimisen, jos 
biopolttoaineita koskevalla EU:n 
tavoitteella on c alakohdassa tarkoitettu 
kielteinen vaikutus. Komissio julkaisee 
FAO:a kuultuaan tiedonannon, jossa 
ilmoitetaan tarkat syyt tavoitteeseen 
pyrkimisen keskeyttämiselle.

Or. en

Perustelu

On tehtävä selväksi, että elintarvikkeiden tuotanto on tärkeämpää kuin biopolttoaineiden 
tuotanto.

Tarkistus 278
Hanne Dahl

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1. On otettava käyttöön 
hiilidioksidipäästöistä perittävä EU:n 
yhteinen vähimmäisvero, jolla rahoitetaan 
kehittämistä, tutkimusta ja siirtymistä 
aurinko-, tuuli- ja aaltovoiman kaltaisiin 
uusiutuviin energialähteisiin.

Or. da
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Tarkistus 279
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – B osa – otsikko ja johdantolause

Komission teksti Tarkistus

B. Ohjeellinen kehityspolku B. Pakollista väliaikaista tavoitetta 
koskeva kehityspolku

Edellä 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
ohjeellisen kehityspolun on noudatettava 
seuraavia uusiutuvista lähteistä peräisin 
olevan energian osuuksia:

Edellä 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
pakollista väliaikaista tavoitetta koskevan 
kehityspolun on noudatettava seuraavia 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian osuuksia:

Or. en

Perustelu

Jotta varmistetaan, että vuodeksi 2020 asetetut EY:n ja jäsenvaltioiden yleiset tavoitteet 
saavutetaan, on myös asetettava pakollisia väliaikaisia tavoitteita. Tässä liitteen 1 B osassa 
ehdotettu kehityspolku käynnistyy hitaasti ja jättää uusiutuvien energialähteiden suurimman 
käyttöönoton viimeisiksi vuosiksi ennen vuotta 2020. Jos tätä kuilua ei kurota umpeen, 
jäsenvaltioiden on erittäin vaikeaa saavuttaa vuodeksi 2020 asetetut tavoitteensa. Tässä 
yhteydessä se olisi katsottava alhaisimmaksi tarvittavaksi vähimmäistasoksi.

Tarkistus 280
Peter Liese

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – B osa – johdantolause

Komission teksti Tarkistus

Edellä 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
ohjeellisen kehityspolun on noudatettava 
seuraavia uusiutuvista lähteistä peräisin 
olevan energian osuuksia:

Edellä 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen 
velvoittavien väliaikaisten 
vähimmäistavoitteiden on noudatettava 
seuraavia uusiutuvista lähteistä peräisin 
olevan energian osuuksia:

Or. de
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Perustelu

Jotta varmistetaan, että vuodeksi 2020 asetetut EY:n ja jäsenvaltioiden yleiset tavoitteet 
saavutetaan, on myös asetettava pakollisia väliaikaisia tavoitteita. Tässä liitteen 1 B osassa 
ehdotettu kehityspolku käynnistyy hitaasti ja jättää uusiutuvien energialähteiden suurimman 
käyttöönoton viimeisiksi vuosiksi ennen vuotta 2020. Jos tätä kuilua ei kurota umpeen, 
jäsenvaltioiden on erittäin vaikeaa saavuttaa vuodeksi 2020 asetetut tavoitteensa. Tässä 
yhteydessä se olisi katsottava alhaisimmaksi tarvittavaksi vähimmäistasoksi.

Tarkistus 281
Peter Liese

Ehdotus direktiiviksi
Liite IV – johdantolause

Komission teksti Tarkistus

Edellä 13 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut 
kriteerit ovat seuraavat:

Ainoastaan sertifiointijärjestelmien osalta 
sovelletaan seuraavia edellä 13 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettuja kriteerejä:

Or. de

Perustelu

Liitteellä IV säännelty asentajien sertifiointi on tarpeen ainoastaan siinä tapauksessa, että 
jäsenvaltioissa ei myönnetä luotettavia tutkintotodistuksia. Taloudellisten toimijoiden 
näkökulmasta tarkasteltuna uusi pakollinen sertifiointijärjestelmä, joka otettaisiin käyttöön 
sisällöltään vaativan ja aikaa vievän ammatillisen koulutuksen rinnalle, aiheuttaisi vain uusia 
tarpeettomia byrokraattisia rajoitteita. Mikäli vaaditaan täydentäviä tutkintoja tai 
kertauskursseja, niitä voidaan tarjota markkinoilla vapaaehtoisen koulutuksen muodossa.

Tarkistus 282
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII – A osa

Komission teksti Tarkistus

Poistetaan liitteen VII A osa.

Or. en
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Perustelu

Kasvihuonekaasuja koskevien laskelmien on perustuttava todellisiin arvoihin, jotta edistetään 
innovointia kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Eri vaiheiden eriteltyjä arvoja 
voidaan käyttää tietyissä olosuhteissa.

Tarkistus 283
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII – B osa

Komission teksti Tarkistus

Poistetaan liitteen VII B osa.

Or. en

Perustelu

Biomassasta peräisin olevien nestemäisten polttoaineiden uuden sukupolven osalta 
kasvihuonekaasupäästöjä koskevien laskelmien on perustuttava todellisiin arvoihin, jotta 
edistetään innovointia kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. On kyseenalaista asettaa 
direktiivillä oletusarvoja tuotteille, jotka eivät ole saatavilla kaupallisesti. Tällä myös 
palkitaan heikosta suoriutumisesta, johdetaan kuluttajia harhaan ja edistetään virheellistä 
politiikkaa.

Tarkistus 284
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII – C osa – 1 kohta – ensimmäinen alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Liikenteen polttoaineiden, 
biopolttoaineiden ja muiden bionesteiden 
tuotannosta ja käytöstä aiheutuvat 
kasvihuonekaasupäästöt lasketaan 
seuraavasti:

1. Liikenteen polttoaineiden, 
biopolttoaineiden ja muiden bionesteiden 
tuotannosta ja käytöstä aiheutuvat 
kasvihuonekaasupäästöt lasketaan 
seuraavasti:

E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee, E = eec + el + eiluc + esca+ ep + etd + eu – eee,
jossa jossa

E = polttoaineen käytöstä aiheutuvat E = polttoaineen käytöstä aiheutuvat 



PE407.817v01-00 146/163 AM\727647FI.doc

FI

kokonaispäästöt; kokonaispäästöt;
eec = raaka-aineiden hankinnasta tai 
viljelystä aiheutuvat päästöt;

eec = raaka-aineiden hankinnasta tai 
viljelystä aiheutuvat päästöt;

el = maankäytön muutoksista johtuvista 
hiilivarantojen muutoksista aiheutuvat 
annualisoidut päästöt;

el = maankäytön muutoksista johtuvista 
hiilivarantojen muutoksista aiheutuvat 
annualisoidut päästöt;

eiluc = maankäytön välillisistä muutoksista 
johtuvista hiilivarantojen muutoksista 
aiheutuvat annualisoidut päästöt;
esca = paremmista maatalouskäytännöistä 
aiheutuvasta maaperän hiilenkertymästä 
saatavat päästösäästöt;

ep = jalostuksesta aiheutuvat päästöt; ep = jalostuksesta aiheutuvat päästöt;
etd = kuljetuksesta ja jakelusta aiheutuvat 
päästöt;

etd = kuljetuksesta ja jakelusta aiheutuvat 
päästöt;

eu = käytössä olevasta polttoaineesta 
aiheutuvat päästöt;

eu = käytössä olevasta polttoaineesta 
aiheutuvat päästöt;

eccs = hiilidioksidin talteenotosta ja 
varastoinnista saatavat päästösäästöt;
eccr = hiilidioksidin talteenotosta ja 
korvaamisesta saatavat päästösäästöt; ja
eee = yhteistuotannosta saatavasta 
ylijäämäsähköstä saatavat päästösäästöt.

eee = yhteistuotannosta saatavasta 
ylijäämäsähköstä saatavat päästösäästöt.

Or. en

Tarkistus 285
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII – C osa – 1 kohta – ensimmäinen alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Liikenteen polttoaineiden, 
biopolttoaineiden ja muiden bionesteiden 
tuotannosta ja käytöstä aiheutuvat 
kasvihuonekaasupäästöt lasketaan 
seuraavasti:

1. Liikenteen polttoaineiden, 
biopolttoaineiden ja muiden bionesteiden 
tuotannosta ja käytöstä aiheutuvat 
kasvihuonekaasupäästöt lasketaan 
seuraavasti:

E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee, E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee,



AM\727647FI.doc 147/163 PE407.817v01-00

FI

jossa jossa

E = polttoaineen käytöstä aiheutuvat 
kokonaispäästöt;

E = polttoaineen käytöstä aiheutuvat 
kokonaispäästöt;

eec = raaka-aineiden hankinnasta tai viljelystä 
aiheutuvat päästöt;

eec = raaka-aineiden hankinnasta tai 
viljelystä aiheutuvat päästöt;

el = maankäytön muutoksista johtuvista 
hiilivarantojen muutoksista aiheutuvat 
annualisoidut päästöt;

el = maankäytön muutoksista johtuvista 
hiilivarantojen muutoksista aiheutuvat 
annualisoidut päästöt;

ep = jalostuksesta aiheutuvat päästöt; ep = jalostuksesta aiheutuvat päästöt;

etd = kuljetuksesta ja jakelusta aiheutuvat 
päästöt;

etd = kuljetuksesta ja jakelusta aiheutuvat 
päästöt;

eu = käytössä olevasta polttoaineesta 
aiheutuvat päästöt;

eu = käytössä olevasta polttoaineesta 
aiheutuvat päästöt;

eccs = hiilidioksidin talteenotosta ja 
varastoinnista saatavat päästösäästöt;

eccs = hiilidioksidin talteenotosta ja 
varastoinnista saatavat päästösäästöt;

eccr = hiilidioksidin talteenotosta ja 
korvaamisesta saatavat päästösäästöt; ja

eccr = hiilidioksidin talteenotosta ja 
korvaamisesta saatavat päästösäästöt;

eee = yhteistuotannosta saatavasta 
ylijäämäsähköstä saatavat päästösäästöt.

eee = yhteistuotannosta saatavasta 
ylijäämäsähköstä saatavat päästösäästöt; ja

eesea = päästökaupasta saatavat 
päästösäästöt.

Or. de

Perustelu

Hiilidioksidipäästöjä koskevan kauppajärjestelmän puitteissa ei oteta huomioon 
päästösäästöjä. Hiilidioksidipäästöjen kaupan poisjättäminen on menettelyn kannalta 
epäjohdonmukaista toimintaa. Ei ole selvää syytä siihen, että huomioon ei oteta 
hiilidioksidipäästöjen vähentämistä, joka on tarpeen hiilidioksidipäästöjen poistamiseksi. 
Myöskään päästösäästöjen mahdollista kaksinkertaista painoarvoa ei jätetä pois, mikäli 
biopolttoaineiden tuottajat ja tällaisin oikeuksin kolmansissa maissa toimivat toimittajat 
siirtävät hiilidioksidia koskevia päästöoikeuksia.
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Tarkistus 286
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII – C osa – 1 kohta – ensimmäinen alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Liikenteen polttoaineiden, 
biopolttoaineiden ja muiden bionesteiden 
tuotannosta ja käytöstä aiheutuvat 
kasvihuonekaasupäästöt lasketaan 
seuraavasti:

1. Liikenteen polttoaineiden, 
biopolttoaineiden ja muiden bionesteiden 
tuotannosta ja käytöstä aiheutuvat 
kasvihuonekaasupäästöt lasketaan 
seuraavasti:

E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee, E = eec + el + eiluc + esca+ ep + etd + eu – eee  

jossa jossa
E = polttoaineen käytöstä aiheutuvat 
kokonaispäästöt;

E = polttoaineen käytöstä aiheutuvat 
kokonaispäästöt;

eec = raaka-aineiden hankinnasta tai 
viljelystä aiheutuvat päästöt;

eec = raaka-aineiden hankinnasta tai 
viljelystä aiheutuvat päästöt;

el = maankäytön muutoksista johtuvista 
hiilivarantojen muutoksista aiheutuvat 
annualisoidut päästöt;

el = maankäytön muutoksista johtuvista 
hiilivarantojen muutoksista aiheutuvat 
annualisoidut päästöt;
esca = paremmista maatalouskäytännöistä 
aiheutuvasta maaperän hiilenkertymästä 
saatavat päästösäästöt;

ep = jalostuksesta aiheutuvat päästöt; ep = jalostuksesta aiheutuvat päästöt;
etd = kuljetuksesta ja jakelusta aiheutuvat 
päästöt;

etd = kuljetuksesta ja jakelusta aiheutuvat 
päästöt;

eu = käytössä olevasta polttoaineesta 
aiheutuvat päästöt;

eu = käytössä olevasta polttoaineesta 
aiheutuvat päästöt;

eccs = hiilidioksidin talteenotosta ja 
varastoinnista saatavat päästösäästöt;

eccs = hiilidioksidin talteenotosta ja 
varastoinnista saatavat päästösäästöt;

eccr = hiilidioksidin talteenotosta ja 
korvaamisesta saatavat päästösäästöt; ja

eccu = hiilidioksidin talteenotosta ja 
käytöstä saatavat päästösäästöt; ja

eee = yhteistuotannosta saatavasta 
ylijäämäsähköstä saatavat päästösäästöt.

eee = yhteistuotannosta saatavasta 
ylijäämäsähköstä saatavat päästösäästöt.

Or. en

Perustelu

Maaperän hiilipitoisuuden roolia on selvennettävä. Tämä on tärkeää etenkin siksi, että 
tietynlainen tuotanto, etenkin monivuotisten kasvien tuotanto, voi lisätä maaperän 
pintakerrokseen varastoidun hiilen määrää. Kyseinen lisäys voi muuttaa heikosti tuottavan 
maaperän tuottavaksi maaperäksi pilaantuneen maan tai syrjäisen maan osalta.
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Tarkistus 287
Pilar Ayuso

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII – C osa – 1 kohta – ensimmäinen alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Liikenteen polttoaineiden, 
biopolttoaineiden ja muiden bionesteiden 
tuotannosta ja käytöstä aiheutuvat 
kasvihuonekaasupäästöt lasketaan
seuraavasti:

1. Liikenteen polttoaineiden, 
biopolttoaineiden ja muiden bionesteiden 
tuotannosta ja käytöstä aiheutuvat 
kasvihuonekaasupäästöt lasketaan 
seuraavasti:

E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee, E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee –
eesea,

jossa jossa
E = = polttoaineen käytöstä aiheutuvat 
kokonaispäästöt;

E = = polttoaineen käytöstä aiheutuvat 
kokonaispäästöt;

eec = raaka-aineiden hankinnasta tai 
viljelystä aiheutuvat päästöt;

eec = raaka-aineiden hankinnasta tai 
viljelystä aiheutuvat päästöt;

el = maankäytön muutoksista johtuvista 
hiilivarantojen muutoksista aiheutuvat 
annualisoidut päästöt;

el = maankäytön muutoksista johtuvista 
hiilivarantojen muutoksista aiheutuvat 
annualisoidut päästöt;

ep = jalostuksesta aiheutuvat päästöt; ep = jalostuksesta aiheutuvat päästöt;
etd = kuljetuksesta ja jakelusta aiheutuvat 
päästöt;

etd = kuljetuksesta ja jakelusta aiheutuvat 
päästöt;

eu = käytössä olevasta polttoaineesta 
aiheutuvat päästöt;

eu = käytössä olevasta polttoaineesta 
aiheutuvat päästöt;

eccs = hiilidioksidin talteenotosta ja 
varastoinnista saatavat päästösäästöt;

eccs = hiilidioksidin talteenotosta ja 
varastoinnista saatavat päästösäästöt;

eccr = hiilidioksidin talteenotosta ja 
korvaamisesta saatavat päästösäästöt; ja

eccr = hiilidioksidin talteenotosta ja 
korvaamisesta saatavat päästösäästöt; ja

eee = yhteistuotannosta saatavasta 
ylijäämäsähköstä saatavat päästösäästöt.

eee = yhteistuotannosta saatavasta 
ylijäämäsähköstä saatavat päästösäästöt.

Or. fr

Perustelu

Asiakirjassa ei oteta lainkaan huomioon kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiä, jotka 
saadaan aikaan hiilidioksidipäästökiintiöiden kauppajärjestelmän avulla. Ei ole järkevää 
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jättää hiilidioksidipäästökiintiöiden kauppaa soveltamisalan ulkopuolelle, kuten komissio 
ehdottaa. On täysin mahdollista, että kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset lasketaan 
kahdesti, kun biopolttoaineiden tuottajat laskevat hiilidioksidipäästökiintiöitä kolmansissa 
maissa. Tämän takia 1 alakohtaan on lisättävä uusi luokka.

Tarkistus 288
Pilar Ayuso

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII – C osa – 5 kohta – ensimmäinen a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Maataloustuotantovaiheen osalta 
typpipitoisten lannoitteiden käytöstä 
aiheutuvat dityppioksidipäästöt on 
arvioitava yhdeksi prosentiksi suorista 
päästöistä ja 0,33 prosentiksi välillisistä 
päästöistä. Yleisemmin tarkasteltuna –
erityisesti kesannoinnin päättyessä –
energiakasveja ei saa hankkia 
viljelemättömältä maalta, vaan niiden on 
korvattava muita kasveja, jotka myös 
tuottavat dityppioksidia. Tämän takia 
energiakasveille on annettava ainoastaan 
yksi dityppioksidimuuttuja, jos muuttujaa 
käytetään.

Or. fr

Perustelu

Ehdotuksessa ei ole ilmoitettu laskutapaa eri tuotantoaloilla huomioon otettaville 
dityppioksidipäästöille, eikä ehdotuksessa myöskään esitetä viitearvoja, jotka olisi 
huomioitava kyseisissä laskutavoissa. Tämän takia olisi käytettävä IPPC:n käyttämää 
menetelmää (esitetty kansallisia kasvihuonekaasuinventaarioita koskevassa IPPC:n 
asiakirjassa ”Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories”). Kesannoinnin 
päättyessä energiakasveihin on sovellettava ainoastaan yhtä dityppioksidimuuttujaa, jos 
muuttuja otetaan käyttöön.
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Tarkistus 289
Pilar Ayuso

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII – C osa – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Raaka-aineiden hankinnasta tai viljelystä 
aiheutuvat päästöt, eec, sisältävät itse 
hankinta- tai viljelyprosessista, raaka-
aineiden keräämisestä, jätteistä ja 
vuodoista sekä raaka-aineiden hankinnassa 
tai viljelyssä käytettävien kemikaalien tai 
tuotteiden tuotannosta aiheutuvat päästöt. 
Ne eivät sisällä hiilidioksidin talteenottoa
raaka-aineiden viljelyssä. Niistä 
vähennetään soihdutuksesta 
öljyntuotantoalueilla missä tahansa 
maailmassa aiheutuvien 
kasvihuonekaasupäästöjen sertifioidut 
vähennykset. Vaihtoehtona tosiasiallisten 
arvojen käytölle viljelystä aiheutuvien 
päästöjen arviot voidaan johtaa 
keskiarvoista, joiden laskemisen perustana 
käytetään pienempiä alueita kuin 
oletusarvojen laskemisessa on käytetty.

6. Raaka-aineiden hankinnasta tai viljelystä 
aiheutuvat päästöt, eec, sisältävät itse 
hankinta- tai viljelyprosessista, raaka-
aineiden keräämisestä, jätteistä ja 
vuodoista sekä raaka-aineiden hankinnassa 
tai viljelyssä käytettävien kemikaalien tai 
tuotteiden tuotannosta aiheutuvat päästöt. 
Hiilidioksidin talteenotto raaka-aineiden 
viljelyssä otetaan huomioon vuoroviljelyn 
osalta. Niistä vähennetään soihdutuksesta 
öljyntuotantoalueilla missä tahansa 
maailmassa aiheutuvien 
kasvihuonekaasupäästöjen sertifioidut 
vähennykset. Vaihtoehtona tosiasiallisten 
arvojen käytölle viljelystä aiheutuvien 
päästöjen arviot voidaan johtaa 
keskiarvoista, joiden laskemisen perustana 
käytetään pienempiä alueita kuin 
oletusarvojen laskemisessa on käytetty.

Or. fr

Perustelu

Vuosittaisella vuoroviljelyllä on myönteinen vaikutus ympäristöön, erityisesti 
kasvihuonekaasuinventaarioon, maaperän suojelemiseen ja biologiseen monimuotoisuuteen. 
Tämän takia vuoroviljelyn lisäksi on tarkasteltava energiakasvien käyttöönoton vaikutuksia.

Tarkistus 290
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII – C osa – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Annualisoidut päästöt, jotka aiheutuvat 
maankäytön muutoksista johtuvista 

7. Annualisoidut päästöt, jotka aiheutuvat 
maankäytön muutoksista johtuvista 
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hiilivarantojen muutoksista, el, lasketaan 
jakamalla kokonaispäästöt tasaisesti 
20 vuodelle. Näiden päästöjen laskemiseen 
käytetään seuraavaa sääntöä:

hiilivarantojen muutoksista, el, lasketaan 
jakamalla kokonaispäästöt tasaisesti 
10 vuodelle. Näiden päästöjen laskemiseen 
käytetään seuraavaa sääntöä:

el = (CSR – CSA) x MWCO2/MWC x 1/20 x 
1/P,

el= (CSR – CSA) x MWCO2/MWC x 1/10 x 
1/P,

jossa jossa
el = maankäytön muutoksista johtuvista 
hiilivarantojen muutoksista aiheutuvat 
annualisoidut päästöt (ilmaistuna 
hiilidioksidiekvivalenttimassana 
biopolttoaineen energiayksikköä kohti);

el = maankäytön muutoksista johtuvista 
hiilivarantojen muutoksista aiheutuvat 
annualisoidut päästöt (ilmaistuna 
hiilidioksidiekvivalenttimassana 
biomassasta peräisin olevan liikenteessä 
käytettävän polttoaineen energiayksikköä 
kohti);

CSR = vertailumaankäyttötapaan liittyvä 
hiilivaranto pinta-alayksikköä kohti 
(ilmaistuna hiilimassana pinta-alayksikköä 
kohti, mukaan luettuina sekä maaperä että 
kasvillisuus). Vertailun pohjana on 
maankäyttö vuonna 2008 tai 20 vuotta 
ennen raaka-aineen hankkimista sen 
mukaan, kumpi ajankohdista on 
myöhäisempi;

CSR = vertailumaankäyttötapaan liittyvä 
hiilivaranto pinta-alayksikköä kohti 
(ilmaistuna hiilimassana pinta-alayksikköä 
kohti, mukaan luettuina maanpinnan ylä-
ja alapuolelta otettava biomassa, roskat, 
maa-aines, kelopuu ja luonnosta kerätyt 
puutuotteet asiakirjan ”2006 IPCC 
guidelines for national greenhouse gases 
inventories – volume 4” mukaisesti). 
Vertailun pohjana on maankäyttö 
tammikuussa 2008;

CSA = tämänhetkiseen maankäyttöön 
liittyvä hiilivaranto pinta-alayksikköä kohti 
(ilmaistuna hiilimassana pinta-alayksikköä 
kohti, mukaan luettuina sekä maaperä että 
kasvisto); 

CSA = tämänhetkiseen maankäyttöön 
liittyvä hiilivaranto pinta-alayksikköä kohti 
(ilmaistuna hiilimassana pinta-alayksikköä 
kohti, mukaan luettuina maanpinnan ylä-
ja alapuolelta otettava biomassa, roskat, 
maa-aines, kelopuu ja luonnosta kerätyt 
puutuotteet asiakirjan ”2006 IPCC 
guidelines for national greenhouse gases 
inventories – volume 4” mukaisesti);

MWCO2 = CO2:n molekyylipaino= 
44,010 g/mol;

MWCO2 = CO2:n molekyylipaino= 
44,010 g/mol;

MWC = hiilen molekyylipaino = 
12,011 g/mol; ja

MWC = hiilen molekyylipaino = 
12,011 g/mol; ja

P = sadon tuottavuus (ilmaistuna 
biopolttoaineen tai muun bionesteen
energiana pinta-alayksikköä kohti 
vuodessa).

P = sadon tuottavuus (ilmaistuna 
biomassasta peräisin olevan liikenteessä 
käytettävän polttoaineen tai muun
nestemäisen polttoaineen energiana pinta-
alayksikköä kohti vuodessa).
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Or. en

Perustelu

Pyörää ei tarvitse keksiä uudelleen. Vuonna 2006 kokoontuneen hallitustenvälisen 
ilmastonmuutospaneelin (IPCC) antamissa kasvihuonekaasupäästöjen ilmoittamista 
koskevissa suuntaviivoissa esitetään arvot hiilivarannolle pinta-alayksikköä kohti. 
Jäsenvaltiot käyttävät kyseisiä arvoja ilmastonmuutosta koskevan YK:n puitesopimuksen 
nojalla.

Tarkistus 291
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII – C osa – 8 kohta – johdantolause

Komission teksti Tarkistus

8. Edellä 7 kohdan soveltamiseksi sekä 
CSR:ää että CSA:ta varten voidaan käyttää 
seuraavia arvoja.

8. Edellä 7 kohdan soveltamiseksi sekä 
CSR:ää että CSA:ta varten voidaan käyttää 
seuraavia arvoja, paitsi jos kyseessä on 
15 artiklan 3 ja 4 kohdassa tarkoitettu 
maankäytön muutos.

Or. de

Perustelu

Komission ehdottaman järjestelyn tarkoituksena on varmistaa, että maankäytön muutoksen 
haitalliset vaikutukset otetaan huomioon. Järjestely johtaa kuitenkin siihen, että pysyvät 
hiilivarannot (esimerkiksi sademetsissä) katsotaan samanarvoisiksi kuin vuosittaisessa tai 
monivuotisessa viljelyssä olevan maan hiilivarannot. Tämä tarkoittaa, että vastaavan 
biomassamäärän osalta pysyvän hiilivarannon menetykset voidaan korvata – tai korvata yli 
alkuperäisen määrän – toistuvilla tai lyhyen aikavälin hiilivarannoilla, joita esiintyy 
vuosittaisessa tai monivuotisessa viljelyssä olevassa maassa biomassan muodossa.

Tämä voisi esimerkiksi 8 kohdassa annettujen arvojen perusteella johtaa siihen, että 
öljypalmujen istuttaminen sademetsään raivatulle alueelle kasvattaa hiilivarantoa teoriassa 
82 t/ha:sta 189 t/ha:an (katso oletusarvot liitteessä VII olevan C osan 8 kohdassa), joten 
sademetsän käyttämistä öljypalmun kasvattamiseen koskevasta maankäytön muutoksesta 
annettaisiin 133 g CO2eq/ MJ:n bonus. Tämä sademetsiin raivatuilla alueilla kasvatetuista 
raaka-aineista tuotettavien biopolttoaineiden suosiminen tarkoittaisi, että sademetsän 
raivaaminen ei vähenisi vaan ennemminkin lisääntyisi.

On vältettävä pysyvien hiilivarantojen katsomista samanarvoisiksi kuin vuosittaisessa tai 
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monivuotisessa viljelyssä olevan maan hiilivarannot. Huomioon pitäisi ottaa ainoastaan 
pysyvät hiilivarannot.

Tarkistus 292
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII – C osa – 8 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a. Maankäytön välillisten muutosten 
aiheuttamien päästöjen arvo, eiluc, on 0, 
kun biopolttoaineiden tuotanto perustuu 
raaka-aineisiin, jotka eivät edellytä 
viljelyskelpoisen maan, laidunmaan tai 
pysyvän maatalousmaan käyttöä, jätteet 
mukaan luettuina. Muussa tapauksessa 
eiluc:n arvo on 120g CO2/MJ.

Or. en

Perustelu

Maankäytön välillisten muutosten aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt koskevat kaikkia 
biomassasta peräisin olevia liikenteessä käytettäviä polttoaineita, lukuun ottamatta tuotantoa 
käyttämättömällä, syrjäisellä tai pilaantuneella maalla, minkä osalta tuottajat voivat osoittaa 
hiilidioksidipäästöjen nettomäärän vähenemisen maankäytön suoran muutoksen ansiosta. 
Arvo 120gCO2eg/MJ vastaa uusimpia tieteellisiä tutkimustuloksia. Arvo perustuu kysynnän 
arvioituun kasvuun yksinomaan EU:n alueella ja Yhdysvalloissa. Jos samanlaista politiikkaa 
hyväksytään muualla maailmassa, kasvihuonekaasuja koskevat välilliset vaikutukset olisivat 
näin ollen merkittävämpiä. (Muutos esittelijän tarkistukseen 62 alleviivattu.)

Tarkistus 293
Pilar Ayuso

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII – C osa – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. Kuljetuksesta ja jakelusta aiheutuvat 
päästöt, etd, sisältävät raaka-aineiden ja 
puolivalmiiden tuotteiden kuljetuksista ja 

10. Kuljetuksesta ja jakelusta aiheutuvat 
päästöt, etd, sisältävät raaka-aineiden ja 
puolivalmiiden tuotteiden kuljetuksista ja 
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varastoinnista sekä valmiiden tuotteiden 
varastoinnista ja jakelusta aiheutuvat 
päästöt.

varastoinnista sekä valmiiden tuotteiden 
varastoinnista ja jakelusta aiheutuvat 
päästöt. Kuljetuksesta ja jakelusta 
aiheutuvat päästöt, jotka otetaan 
huomioon 6 kohdan nojalla, eivät kuulu 
10 kohdan soveltamisalaan.

Or. fr

Perustelu

Kuljetuksesta ja jakelusta aiheutuvat päästöt kattavat raaka-aineiden kuljetuksesta ja 
varastoinnista aiheutuvat päästöt. Tämän määritelmän takia on mahdotonta tehdä selvä ero 
kyseisten päästöjen ja 6 kohdassa tarkoitetusta raaka-aineiden hankinnasta tai viljelystä 
aiheutuvien päästöjen välille. Maataloudesta saatavien raaka-aineiden viljelystä aiheutuvat 
päästöt on otettava huomioon ainoastaan tässä vaiheessa, jotta varmistetaan, että niitä ei 
lasketa mukaan kahdesti.

Tarkistus 294
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII – C osa – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. Kuljetuksesta ja jakelusta aiheutuvat 
päästöt, etd, sisältävät raaka-aineiden ja 
puolivalmiiden tuotteiden kuljetuksista ja 
varastoinnista sekä valmiiden tuotteiden 
varastoinnista ja jakelusta aiheutuvat 
päästöt.

10. Kuljetuksesta ja jakelusta aiheutuvat 
päästöt, etd, sisältävät raaka-aineiden ja 
puolivalmiiden tuotteiden kuljetuksista ja 
varastoinnista sekä valmiiden tuotteiden 
varastoinnista ja jakelusta aiheutuvat 
päästöt – lukuun ottamatta 6 kohdan 
mukaisesti huomioon otettavia 
ensisijaisesta tuotannosta aiheutuvia 
päästöjä.

Or. de

Perustelu

Tätä määritelmää ei ole erotettu selvästi niiden päästöjen määritelmästä, jotka aiheutuvat 
raaka-aineiden tuotannosta ja jotka on otettava huomioon 6 kohdan mukaisesti. Raaka-
aineiden maataloustuotannosta aiheutuvat päästöt, esimerkiksi maatiloilla kuljettamisesta 
aiheutuvat päästöt, on otettava huomioon ainoastaan tässä yhteydessä, jotta estetään se, että 
ne laskettaisiin mukaan kahdesti.
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Tarkistus 295
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII – C osa – 12 kohta

Komission teksti Tarkistus

12. Hiilidioksidin talteenotosta ja 
varastoinnista saatavat päästösäästöt, eccs, 
rajoitetaan päästöihin, jotka vältetään 
ottamalla talteen ja varastoimalla 
hiilidioksidi, joka liittyy suoraan 
polttoaineen hankintaan, kuljetukseen, 
jalostukseen ja jakeluun.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 296
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII – C osa – 13 kohta

Komission teksti Tarkistus

13. Hiilidioksidin talteenotosta ja 
korvaamisesta saatavat päästösäästöt, eccr, 
rajoitetaan niihin päästöihin, jotka 
vältetään ottamalla talteen hiilidioksidi, 
jossa hiili on peräisin biomassasta ja joka 
korvaa fossiiliperäisestä energiasta 
peräisin olevan kaupallisissa tuotteissa ja 
palveluissa käytettävän hiilidioksidin.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 297
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII – C osa – 15 kohta

Komission teksti Tarkistus

15. Kun polttoaineen tuotantoprosessissa 
syntyy sekä polttoaine, jonka päästöt 
lasketaan, sekä yksi tai usea muu tuote 
(”sivutuotteet”), kasvihuonekaasupäästöt 
jaetaan polttoaineen tai sen välituotteen 
sekä sivutuotteiden välillä suhteessa 
niiden energiasisältöön (joka määritetään 
alemman lämpöarvon perusteella, kun 
kyseessä ovat muut sivutuotteet kuin 
sähkö).

15. Kun polttoaineen tuotantoprosessissa 
syntyy sekä polttoaine, jonka päästöt 
lasketaan, sekä yksi tai usea muu tuote 
(”sivutuotteet”), kasvihuonekaasupäästöt 
jaetaan polttoaineen tai sen välituotteen 
sekä sivutuotteiden välillä 
korvausmenetelmän mukaisesti. 
Jäsenvaltioiden on määriteltävä 
säännöllisesti tyypillisten sivutuotteiden 
tarkistetut oletusarvot.

Or. en

Perustelu

Sivutuotteiden kasvihuonekaasuarvojen on kuvattava sivutuotteiden todellista markkina-arvoa 
tai käytettävyyttä, ei vain niiden energiasisältöä.

Tarkistus 298
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII – C osa – 15 kohta

Komission teksti Tarkistus

15. Kun polttoaineen tuotantoprosessissa 
syntyy sekä polttoaine, jonka päästöt 
lasketaan, sekä yksi tai usea muu tuote 
(”sivutuotteet”), kasvihuonekaasupäästöt 
jaetaan polttoaineen tai sen välituotteen 
sekä sivutuotteiden välillä suhteessa niiden 
energiasisältöön (joka määritetään 
alemman lämpöarvon perusteella, kun 
kyseessä ovat muut sivutuotteet kuin 
sähkö).

15. Kun polttoaineen tuotantoprosessissa 
syntyy sekä polttoaine, jonka päästöt 
lasketaan, sekä yksi tai usea muu tuote 
(”sivutuotteet”), kasvihuonekaasupäästöt 
jaetaan asianmukaisesti polttoaineen tai 
sen välituotteen sekä sivutuotteiden välillä 
suhteessa niiden energiasisältöön (joka 
määritetään periaatteessa alemman 
lämpöarvon perusteella, kun kyseessä ovat 
muut sivutuotteet kuin sähkö).
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Or. de

Perustelu

Jakaminen energiasisällöllä on periaatteessa asianmukaista. Kun otetaan kuitenkin 
huomioon, että nämä yhdistetään järjestelmän raja-arvoihin, jotka voidaan valita melko 
vapaasti, tämä voi johtaa kasvihuonekaasutulosten merkittävään vääristymiseen yksittäisissä 
tapauksissa. Tämä johtuu siitä, että järjestelmän päästöjä kokonaisuudessaan ei ole osoitettu 
yksittäisille tuotteille siten kuin ne olisi osoitettu yksittäisille tuotteille tuotantoon perustuvan 
lähestymistavan mukaan. Tuoreen ja kuivatetun käytetyn viljan kaltaisissa 
yksittäistapauksissa asianmukaisen osoittamisen pitäisi olla mahdollista esimerkiksi erityisten 
järjestelmän raja-arvojen tai rehuarvon kannalta merkittävän kuiva-ainepitoisuuden 
perusteella.

Tarkistus 299
Pilar Ayuso

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII – C osa – 16 kohta

Komission teksti Tarkistus

16. Edellä 15 kohdassa tarkoitettua 
laskentaa varten jaettavat päästöt ovat eec + 
el, + ne ep:n, etd:n sekä eee:n osat, jotka 
syntyvät sen prosessivaiheen loppuun 
mennessä, jossa sivutuote tuotetaan. Jos 
päästöjä on osoitettu sivutuotteille 
elinkaaren varhaisemmassa 
prosessivaiheessa, kyseisten päästöjen osa, 
joka on osoitettu näistä prosessivaiheista 
viimeisessä välituotepolttoaineelle, 
käytetään tähän tarkoitukseen päästöjen 
kokonaismäärän sijasta. 

16. Edellä 15 kohdassa tarkoitettua 
laskentaa varten jaettavat päästöt ovat eec + 
el, + ne ep:n, etd:n sekä eee:n osat, jotka 
syntyvät sen prosessivaiheen loppuun 
mennessä, jossa sivutuote tuotetaan. Jos 
päästöjä on osoitettu sivutuotteille 
elinkaaren varhaisemmassa 
prosessivaiheessa, kyseisten päästöjen osa, 
joka on osoitettu näistä prosessivaiheista 
viimeisessä välituotepolttoaineelle, 
käytetään tähän tarkoitukseen päästöjen 
kokonaismäärän sijasta. 

Biopolttoaineiden ja muiden bionesteiden 
osalta laskentaa varten otetaan huomioon 
kaikki sivutuotteet, mukaan luettuna sähkö, 
joka ei kuulu kohdan 14 soveltamisalaan, 
lukuun ottamatta viljelykasvien tähteitä, 
kuten olki, sokeriruokojäte, kuoret, tähkät 
ja pähkinänkuoret. Jos sivutuotteilla on 
negatiivinen energiasisältö, laskentaa 
varten niiden energiasisältö katsotaan 
nollaksi.

Biopolttoaineiden ja muiden bionesteiden 
osalta laskentaa varten otetaan huomioon 
kaikki sivutuotteet, mukaan luettuna sähkö, 
joka ei kuulu kohdan 14 soveltamisalaan, 
lukuun ottamatta viljelykasvien tähteitä, 
kuten olki, sokeriruokojäte, kuoret, tähkät 
ja pähkinänkuoret. Jos biopolttoaineiden 
tuotannon sivutuotteet sisältävät runsaasti 
proteiinia, kyseisiin sivutuotteisiin 
sovelletaan laskentaa varten kuiva-
ainepitoisuuteen perustuvaa 
massajakomenettelyä pro rata 
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-periaatteen mukaisesti.
Jätteiden, viljelykasvien tähteiden, kuten 
oljen, sokeriruokojätteen, kuorten, tähkien 
ja pähkinänkuorten, sekä muiden 
jalostusketjujen (lukuun ottamatta 
biopolttoaineiden jalostusketjuja) jäämien, 
joita ei voida käyttää ihmisten tai eläinten 
ravinnoksi, ei katsota niiden elinkaaren 
aikana aiheuttavan kasvihuonekaasuja 
ennen kyseisten materiaalien keräämistä.

Jätteet, viljelykasvien tähteet, kuten oljen, 
sokeriruokojätteen, kuorten, tähkien ja 
pähkinänkuorten, sekä muiden 
jalostusketjujen (lukuun ottamatta 
biopolttoaineiden jalostusketjuja) jäämät, 
jotka on palautettu maaperästä, otetaan 
huomioon sen kasvihuonekaasujen pro 
rata -periaatteen mukaisen vähennyksen 
perusteella, jonka ne saavat aikaan 
vähentämällä mineraalilannoitteiden 
käyttöä myöhempää satoa varten.

Kun kyseessä ovat jalostamossa tuotetut 
polttoaineet, analyysiyksikkö 15 kohdassa 
tarkoitettua laskentaa varten on jalostamo.

Kun kyseessä ovat jalostamossa tuotetut 
polttoaineet, analyysiyksikkö 15 kohdassa 
tarkoitettua laskentaa varten on jalostamo.
Termi ”sivutuote” on määriteltävä 
biopolttoaineen tuotantoprosessin 
perusteella. ”Sivutuotteella” tarkoitetaan 
kaikkia tuotteita, jotka syntyvät niiden 
osien raaka-aineiden hankinnasta, joita 
tarvitaan biopolttoaineiden tuotantoa 
varten.

Or. fr

Perustelu

Komissio katsoo, että jätteistä tai viljelykasvien jätteistä tuotettujen biopolttoaineiden 
kasvihuonekaasupäästöjen katsotaan myös olevan nolla. Jos olkien kaltaista materiaalia 
tuotetaan biopolttoainetuotannon raaka-aineeksi, ei ole kuitenkaan asianmukaista luokitella 
niitä viljelykasvien jätteeksi. Energian osoittamismenetelmää on käytettävä jakamaan 
maataloustuotannosta aiheutuvat päästöt olkien ja viljan välillä. Komission esittämä 
määritelmä termille ”sivutuote” ei ole selkeä.

Tarkistus 300
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII – C osa – 16 kohta – toinen alakohta

Komission teksti Tarkistus

Biopolttoaineiden ja muiden bionesteiden 
osalta laskentaa varten otetaan huomioon 
kaikki sivutuotteet, mukaan luettuna sähkö, 

Biopolttoaineiden ja muiden bionesteiden 
osalta laskentaa varten otetaan huomioon 
kaikki sivutuotteet, mukaan luettuna sähkö, 
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joka ei kuulu kohdan 14 soveltamisalaan, 
lukuun ottamatta viljelykasvien tähteitä, 
kuten olki, sokeriruokojäte, kuoret, tähkät 
ja pähkinänkuoret. Jos sivutuotteilla on 
negatiivinen energiasisältö, laskentaa 
varten niiden energiasisältö katsotaan 
nollaksi.

joka ei kuulu kohdan 14 soveltamisalaan, 
lukuun ottamatta viljelykasvien tähteitä, 
kuten olki, sokeriruokojäte, kuoret, tähkät 
ja pähkinänkuoret, paitsi jos 
biopolttoaineita on tuotettu tällaisista 
viljelytuotteiden jätteistä.

Or. de

Perustelu

Viljelykasvien jätteiden jättäminen sivutuotteita koskevan osoittamisen ulkopuolelle tai niiden 
kasvihuonekaasupäästöjen katsominen nollaksi vaikuttaa järkevältä menettelyn kannalta, 
mikäli ne kuuluvat edelleen järjestelmän soveltamisalaan ja ne esimerkiksi kerätään talteen.

Jos oljen kaltaisia viljelykasveja kasvatetaan erityisesti raaka-aineeksi biopolttoaineiden 
tuotantoa varten, ei ole asianmukaista luokitella niitä viljelykasvien jätteeksi. Tässä 
tapauksessa oljet ja maissi olisi biopolttoainetuotannon raaka-aineina luokiteltava kahteen 
erilliseen luokkaan.

Tarkistus 301
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII – C osa – 17 kohta – ensimmäinen alakohta

Komission teksti Tarkistus

17. Biopolttoaineiden osalta 4 kohdassa 
tarkoitettua laskentaa varten fossiilisena 
vertailukohtana EF käytetään yhteisössä 
käytettävästä bensiinistä ja 
dieselpolttoaineesta peräisin olevien 
päästöjen viimeisimpiä käytettävissä olevia 
keskiarvoja niiden tietojen perusteella, joita 
on toimitettu direktiivin 98/70/EY 
perusteella. Mikäli näitä tietoja ei ole 
käytettävissä, käytetään arvoa 
83,8 gCO2eq/MJ.

17. Biomassasta peräisin olevien 
liikenteessä käytettävien polttoaineiden 
osalta 4 kohdassa tarkoitettua laskentaa 
varten fossiilisena vertailukohtana EF
käytetään yhteisössä käytettävästä 
bensiinistä ja dieselpolttoaineesta peräisin 
olevien päästöjen viimeisimpiä 
käytettävissä olevia keskiarvoja niiden 
tietojen perusteella, joita on toimitettu 
direktiivin 98/70/EY perusteella, tai arvoa 
83,8 gCO2eq/MJ riippuen siitä, kumpi 
arvoista on alhaisempi.

Or. en
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Tarkistus 302
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII – C osa – 17 kohta – ensimmäinen alakohta

Komission teksti Tarkistus

17. Biopolttoaineiden osalta 4 kohdassa 
tarkoitettua laskentaa varten fossiilisena 
vertailukohtana EF käytetään yhteisössä 
käytettävästä bensiinistä ja 
dieselpolttoaineesta peräisin olevien 
päästöjen viimeisimpiä käytettävissä olevia 
keskiarvoja niiden tietojen perusteella, 
joita on toimitettu direktiivin 98/70/EY 
perusteella. Mikäli näitä tietoja ei ole 
käytettävissä, käytetään arvoa 
83,8 gCO2eq/MJ.

17. Biopolttoaineiden osalta 4 kohdassa 
tarkoitettua laskentaa varten fossiilisena 
vertailukohtana EF käytetään yhteisössä 
käytettävästä bensiinistä ja 
dieselpolttoaineesta peräisin olevien 
päästöjen viimeisimpiä käytettävissä olevia 
arvoja niiden tietojen perusteella, joita on 
toimitettu direktiivin 98/70/EY perusteella. 
Mikäli näitä tietoja ei ole käytettävissä, 
käytetään arvoa 91 gCO2eq/MJ.

Or. de

Perustelu

Viljelykasvien jätteiden jättäminen sivutuotteita koskevan osoittamisen ulkopuolelle tai niiden 
kasvihuonekaasupäästöjen katsominen nollaksi vaikuttaa järkevältä menettelyn kannalta, 
mikäli ne kuuluvat edelleen järjestelmän soveltamisalaan ja ne esimerkiksi kerätään talteen.

Jos oljen kaltaisia viljelykasveja kasvatetaan erityisesti raaka-aineeksi biopolttoaineiden 
tuotantoa varten, ei ole asianmukaista luokitella niitä viljelykasvien jätteeksi. Tässä 
tapauksessa oljet ja maissi olisi biopolttoainetuotannon raaka-aineina luokiteltava kahteen 
erilliseen luokkaan.

Tarkistus 303
Roberto Musacchio

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Liite VII a
Nettoenergian laskemista koskevat 

säännöt biopolttoaineiden 
korvausvaikutuksen laskemiseksi

On esitettävä säännös, jonka nojalla on 
käytettävä seuraavaa kaavaa laskettaessa 
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todellista etua, joka saadaan korvattaessa 
nykyiset fossiiliset polttoaineet 
biopolttoaineilla:
NE = Pci - Ef - Et

jossa
NE on nettoenergia
Pci on nettolämpöarvo
Ef on kunkin raaka-aineen viljelemiseen 
ja käsittelyyn käytetty energia
Et on kuljettamiseen käytetty energia.
Ef:n vakioarvot on esitettävä 
asianmukaisessa taulukossa, ja tuottajille 
on annettava mahdollisuus ilmoittaa 
tietyillä menetelmillä saavutetuista 
alhaisemmista arvoista. On kiinnitettävä 
huomiota biopolttoaineiden todelliseen 
nettoenergia-arvoon, joka on tällä 
hetkellä yleensä melko alhainen. Tietyn 
korvaamisen investointikustannukset 
määritellään vertaamalla tuotantoa ja 
hintoja.

Or. it

Perustelu

Kaikki biopolttoaineiden tuotantoon liittyvät kustannukset on otettava huomioon, jotta 
voidaan määritellä biopolttoaineiden edistämiseen liittyvät investointikustannukset. 
Nettoenergiaa koskevan kaavan käyttämisen avulla voidaan varmistaa yksinomaan 
tehokkaimpien teknologioiden edistäminen, millä vältetään biopolttoaineiden summittainen 
käyttö riippumatta niiden tehokkuudesta, sillä se heikentää toimia biologisen 
monimuotoisuuden ja ruoan saatavuutta koskevan oikeuden suojelemiseksi.

Tarkistus 304
Henrik Lax, Kyösti Virrankoski

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Liite VII a
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Otetaan huomioon erityiset laskutavat 
turvepohjaista biodieseliä varten, kuten 
kuivatun turvesuon käytön ansiosta 
vältetyt päästöt ja päästöjen väheneminen 
sen ansiosta, että kaivetulla turvesuolla 
kasvatetaan biomassaa turpeen ottamisen 
jälkeen.

Or. en
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