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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

22.4.2015 A8-0025/99 

Muudatusettepanek  99 

Piernicola Pedicini 

fraktsiooni EFDD nimel 
 
Soovitus teisele lugemisele A8-0025/2015 

Nils Torvalds 

Kütusekvaliteedi direktiiv ja taastuvenergia direktiiv 
10710/2/2014 – C8-0004/2015 – 2012/0288(COD) 

Nõukogu seisukoht 

Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt b a (uus) 

Direktiiv 98/70/EÜ 
Artikkel 7b – lõige 4 a (uus) 
 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek 

 b a) lisatakse järgmine lõige: 

„4a. Lõikes 1 osutatud eesmärkidel 
arvesse võetud biokütuseid ja vedelaid 
biokütuseid ei valmistata jäätmetest ega 
jääkidest, mille suhtes kohaldatakse 
korduskasutamise ja ringlussevõtu 
eesmärke kooskõlas direktiivi 2008/11/EÜ 
artikli 2 lõikega 98. Liikmesriigid tagavad, 
et direktiiviga 2008/98/EÜ hõlmatud 
jäätmete ja jääkide kasutamine biokütuste 
tootmiseks, mida lõikes 1 osutatud 
eesmärkidel arvesse võetakse, on 
kooskõlas nimetatud direktiivi artiklis 4 
sätestatud jäätmehierarhiaga. Samuti 
võtavad liikmesriigid nõuetekohaselt 
arvesse kasutamise astmelisuse põhimõtet, 
arvestades piirkondlike ja kohalike 
majanduslike ning tehnoloogiliste 
tingimustega.” 

Or. en 

Selgitus 

Biokütuste lähteainete kasutamise puhul peaksid liikmesriigid tagama, et austatakse 

jäätmehierarhia ja biomassi kasutamise astmelisuse põhimõtteid. 
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22.4.2015 A8-0025/100 

Muudatusettepanek  100 

Piernicola Pedicini 

fraktsiooni EFDD nimel 
 
Soovitus teisele lugemisele A8-0025/2015 

Nils Torvalds 

Kütusekvaliteedi direktiiv ja taastuvenergia direktiiv 
10710/2/2014 – C8-0004/2015 – 2012/0288(COD) 

Nõukogu seisukoht 

Artikkel 2 – punkt 2 – alapunkt e 

Direktiiv 2009/28/EÜ 
Artikkel 3 – lõige 5 – lõik 2 
 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek 

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 25a vastu delegeeritud õigusakte, 
et muuta IX lisa A osas esitatud lähteainete 
loetelu, lisades, ent mitte eemaldades 
lähteaineid. Komisjon võtab vastu eraldi 
delegeeritud õigusakti iga IX lisa A osas 
esitatud loetelule lisatava lähteaine kohta. 
Iga delegeeritud õigusakt peab põhinema 
teaduse ja tehnika uusima arengu analüüsil, 
võttes vajalikul määral arvesse 
jäätmehierarhia põhimõtet, ning peab 
toetama järeldust, et konkreetne lähteaine 
ei tekita täiendavat nõudlust maa järele ega 
moonuta oluliselt (kõrval) saaduste, 
jäätmete või jääkide turgu, et see 
võimaldab võrreldes fossiilsete kütustega 
oluliselt vähendada kasvuhoonegaaside 
heidet ning et sellel puudub kahjuliku mõju 
oht keskkonnale ja bioloogilisele 
mitmekesisusele. 

Komisjonile antakse õigus võtta kooskõlas 
artikliga 25a vastu delegeeritud õigusakte, 
et muuta IX lisa A osas esitatud lähteainete 
loetelu. Komisjon võtab vastu eraldi 
delegeeritud õigusakti iga lähteaine kohta. 
Iga delegeeritud õigusakt peab põhinema 
teaduse ja tehnika uusima arengu analüüsil, 
võttes vajalikul määral arvesse direktiiviga 
2008/98/EÜ kehtestatud jäätmehierarhia 
põhimõtet, ning peab toetama järeldust, et 
konkreetne lähteaine ei tekita täiendavat 
nõudlust maa järele ega moonuta oluliselt 
(kõrval) saaduste, jäätmete või jääkide 
turgu, et see võimaldab võrreldes 
fossiilsete kütustega oluliselt vähendada 
kasvuhoonegaaside heidet ning et sellel 
puudub kahjuliku mõju oht keskkonnale ja 
bioloogilisele mitmekesisusele. 

Or. en 

Selgitus 

Oluline on võimaldada innovaatilisi rohelisi ärimudeleid, et töötada biokütuste lähteainete 

kasutamiseks välja uusi võimalusi. Kui praegu peetakse mingit materjali jäägiks, kuid hiljem 

tooteks, sest selle kasutamist on teaduslikult ja tehnoloogiliselt hinnatud, siis peab seadusega 
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sellised muutused ette nägema. Vastasel juhul takistab see turu ja konkurentsi toimimist ning 

on vastuolus direktiivi eesmärkidega. 
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22.4.2015 A8-0025/101 

Muudatusettepanek  101 

Piernicola Pedicini 

fraktsiooni EFDD nimel 
 
Soovitus teisele lugemisele A8-0025/2015 

Nils Torvalds 

Kütusekvaliteedi direktiiv ja taastuvenergia direktiiv 
10710/2/2014 – C8-0004/2015 – 2012/0288(COD) 

Nõukogu seisukoht 

Artikkel 2 – punkt 5 – alapunkt b a (uus) 

Direktiiv 2009/28/EÜ  
Artikkel 17 – lõige 4 a (uus) 
 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek 

 b a) lisatakse järgmine lõige: 

„4a. Lõike 1 punktides a, b ja c osutatud 
eesmärkidel arvesse võetavaid biokütuseid 
ja vedelaid biokütuseid ei valmistata 
jäätmetest ega jääkidest, mille suhtes 
kohaldatakse korduskasutamise ja 
ringlussevõtu eesmärke vastavalt direktiivi 
2008/11/EÜ artikli 2 lõikele 98. 
Liikmesriigid tagavad, et direktiiviga 
2008/98/EÜ hõlmatud jäätmete ja jääkide 
kasutamine biokütuste ja vedelate 
biokütuste tootmiseks, mida lõike 1 
punktides a, b ja c osutatud eesmärkidel 
arvesse võetakse, on kooskõlas nimetatud 
direktiivi artiklis 4 sätestatud 
jäätmehierarhiaga. Samuti võtavad 
liikmesriigid nõuetekohaselt arvesse 
kasutamise astmelisuse põhimõtet, 
arvestades piirkondlike ja kohalike 
majanduslike ning tehnoloogiliste 
tingimustega.” 

Or. en 

Selgitus 

Biokütuste lähteainete kasutamise puhul peaksid liikmesriigid tagama, et austatakse 
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jäätmehierarhia ja biomassi kasutamise astmelisuse põhimõtteid. 
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22.4.2015 A8-0025/102 

Muudatusettepanek  102 

Piernicola Pedicini 

fraktsiooni EFDD nimel 
 
Soovitus teisele lugemisele A8-0025/2015 

Nils Torvalds 

Kütusekvaliteedi direktiiv ja taastuvenergia direktiiv 
10710/2/2014 – C8-0004/2015 – 2012/0288(COD) 

Nõukogu seisukoht 

2 lisa – punkt 3 

Direktiiv 2009/28/EÜ 
IX lisa – A osa – punkt o 
 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek 

o) Metsanduse ja metsatööstuse jäätmete ja 
jääkainete biomassi osa, st puukoor, oksad, 
kommertskasutusele eelneva harvendusraie 
saadused, lehed, okkad, puuladvad, 
saepuru, puitlaastud, must leelis, pruun 
leelis, kiusetted, ligniin ja tallõli. 

o) Metsanduse ja metsatööstuse jäätmete ja 
jääkainete biomassi osa, st puukoor, oksad, 
kommertskasutusele eelneva harvendusraie 
saadused, lehed, okkad, puuladvad, must 
leelis, pruun leelis, kiusetted ja ligniin. 

Or. en 

Selgitus 

Tallõli, puitlaastud ja saepuru on juba majanduslikult kasutuses vastavalt kasutamise 

astmelisuse põhimõttele. Oluline on võimaldada biopõhistel keemiaettevõtetel ja muudel 

biotööstustel jätkata konkureerimist kommertstingimustel, et pääseda tootmise ja 

innovatsiooni jaoks juurde biokütuste lähteainetele. 

 
 


