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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

q) „toiduks mittekasutatav 

tselluloosmaterjal“ – lähteained, mis 

koosnevad peamiselt tselluloosist ja 

hemitselluloosist ning on väiksema 

ligniinisisaldusega kui 

lignotselluloosmaterjal; see hõlmab toidu- 

ja söödakultuuride jääke (näiteks õled, 

maisivarred, teraviljakestad ja koored), 

väikese tärklisesisaldusega rohttaimseid 

energiakultuure (näiteks raihein, vitshirss, 

siidpööris, harilik hiidroog ja 

haljasväetistaimed enne ja pärast 

põhikultuure), tööstuslikke jääke 

(sealhulgas toidu- ja söödakultuuride 

jäägid pärast taimeõlide, suhkrute, tärkliste 

ja valkude eraldamist) ning biojäätmetest 

saadud materjali; 

q) „toiduks mittekasutatav 

tselluloosmaterjal“ – lähteained, mis 

koosnevad osaliselt tselluloosist ja 

hemitselluloosist ning on väiksema 

ligniinisisaldusega kui 

lignotselluloosmaterjal; see hõlmab toidu- 

ja söödakultuuride jääke (näiteks õled, 

maisivarred, teraviljakestad ja koored), 

väikese tärklisesisaldusega rohttaimseid 

energiakultuure (näiteks raihein, vitshirss, 

siidpööris, harilik hiidroog) ja 

haljasväetistaimi enne ja pärast 

põhikultuure, tööstuslikke jääke 

(sealhulgas toidu- ja söödakultuuride 

jäägid pärast taimeõlide, suhkrute, tärkliste 

ja valkude eraldamist) ning biojäätmetest 

saadud materjali; 

Or. en 

Selgitus 

As long as there is no change to food production and no additional land use (neither direct 

nor indirect), when farmers introduce an additional second harvest for energy purposes, they 
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should have the possibility to innovate into secondary crops with every starch content for 

energy use. Cover crops are already recognised in Directive 2015/1513 as eligible feedstock 

for advanced biofuels, but limited to “low starch content”, which constraints cover crop mix 

choice. This Directive should encourage the use of every kind of cover crop, rather than 

trying to restrict it, as this can increase GHG emission savings and profitability for farmers. 

A 2016 study of ECOFYS shows several of the benefits of sequential cropping for biogas 

production. Agriculture must be part of the Climate solution and this legislation should give 

farmers the necessary tools for fighting climate change whilst guarantying food safety. 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

dd) „toidu- ja söödakultuurid“ –

 põllumajandusmaal põhikultuurina 

kasvatatud tärkliserikkad põllukultuurid 

ning suhkru- ja õlikultuurid, välja arvatud 

jäägid, jäätmed või lignotselluloosmaterjal; 

dd) „toidu- ja söödakultuurid“ –

 põllumajandusmaal põhikultuurina 

kasvatatud tärkliserikkad põllukultuurid 

ning suhkru- ja õlikultuurid, välja arvatud 

jäägid, jäätmed või lignotselluloosmaterjal; 

täiendkultuure, nagu vahekultuurid ja 

haljasväetistaimed, ei loeta 

põhikultuurideks; 

Or. en 

Selgitus 

Vahekultuure ja haljasväetistaimi ei tohiks lugeda põhikultuurideks, vaid n-ö teise saagi 

taimedeks, mis lisanduvad tavalistele toidukultuuridele. See oleks alternatiiv „tühjale maale“ 

ja nagu nähtub ECOFYSi 2016. aasta uuringust, aitab see vähendada kasvuhoonegaaside 

heitkoguseid ja suurendada põllumajandustootjate kasumlikkust. Põllumajandus peab olema 

osaline kliimaprobleemide lahendamises ning käesolev õigusakt peaks 

põllumajandustootjatele andma vahendid võitluses kliimamuutuse vastu ja ühtlasi aitama 

tagada toiduohutust. 

 


