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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 26 – lõige 5 – sissejuhatav osa  

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Lõike 1 punktides a, b ja c osutatud 

eesmärkidel arvesse võetud biokütused, 

vedelad biokütused ja metsa biomassist 

toodetud biomasskütused peavad selleks, et 

viia miinimumini risk kasutada bioenergia 

tootmisel mittesäästlikku metsa biomassi, 

vastama järgmistele kriteeriumidele: 

5. Lõike 1 punktides a, b ja c osutatud 

eesmärkidel arvesse võetud biokütused, 

vedelad biokütused ja metsa biomassist 

toodetud biomasskütused ei hõlma kände 

ja ümarpuitu ning peavad selleks, et viia 

miinimumini risk kasutada bioenergia 

tootmisel mittesäästlikku metsa biomassi, 

vastama järgmistele kriteeriumidele: 

Or. en 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 26 – lõige 8 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Vähemalt 20 MW võimsusega käitistes 

biomasskütustest toodetud elektrit võetakse 

lõike 1 punktides a, b ja c osutatud 

eesmärkidel arvesse üksnes juhul, kui selle 

tootmisel on kohaldatud Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu direktiivi 

2012/27/EL artikli 2 punktis 34 

määratletud tõhusa koostootmise 

tehnoloogiat. Seoses punktidega a ja b 

kohaldatakse käesolevat sätet üksnes 

selliste käitiste suhtes, mis alustavad 

tegevust [kolm aastat pärast käesoleva 

direktiivi vastuvõtmist]. Lõike 1 punkti c 

kohaldamisel ei piira käesolev säte avaliku 

sektori toetust, mis on antud vastavalt 

kavadele, mis on heaks kiidetud [kolm 

aastat pärast käesoleva direktiivi 

vastuvõtmist]. 

Vähemalt 20 MW võimsusega käitistes 

biomasskütustest toodetud elektrit võetakse 

lõike 1 punktides a, b ja c osutatud 

eesmärkidel arvesse üksnes juhul, kui selle 

tootmisel on kohaldatud Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu direktiivi 

2012/27/EL artikli 2 punktis 34 

määratletud tõhusa koostootmise 

tehnoloogiat, või kui see on toodetud 

ainult elektrit tootvates käitistes, millega 

saavutatakse vähemalt 40 % 

koguenergiatõhusus, ja mille tootmisel ei 

kasutata fossiilkütuseid. Seoses 

punktidega a ja b kohaldatakse käesolevat 

sätet üksnes selliste käitiste suhtes, mis 

alustavad tegevust [kolm aastat pärast 

käesoleva direktiivi vastuvõtmist]. Lõike 1 

punkti c kohaldamisel ei piira käesolev säte 

avaliku sektori toetust, mis on antud 

vastavalt kavadele, mis on heaks kiidetud 

[üks aasta pärast käesoleva direktiivi 

vastuvõtmist]. 

 (Asendab vastutava parlamendikomisjoni 

muudatusettepaneku 250.) 

Or. en 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 3 – lõige 1 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Iga liikmesriik tagab, et 2030. 

aastal oleks kõigi transpordiliikide puhul 

sellise energia osakaal, mida saadakse IX 

lisas loetletud lähteainetest toodetud 

täiustatud biokütustest ja muudest 

biokütustest ning biogaasist, muust kui 

bioloogilise päritoluga taastuvtoorainest 

valmistatud vedelatest ja gaasilistest 

transpordikütustest, ringlussevõetud 

süsiniku põhistest kütustest ja 

taastuvelektrist vähemalt 12 % selle 

liikmesriigi transpordisektori energia 

lõpptarbimisest. 

 Liikmesriigid võivad otsustada lisada 

summaarsesse osakaalu kuni 2 % 

kütuseid, mis vastavad artikli 26 lõikes 7 

sätestatud kasvuhoonegaaside heitkoguste 

vähendamise künnisele, võttes arvesse 

VIII lisa A osas esitatud biokütuste ja 

vedelate biokütuste lähteainetega seotud 

keskmisi hinnangulisi maakasutuse 

kaudsest muutusest tingitud heitkoguseid, 

või mis on sertifitseeritud maakasutuse 

kaudse muutuse vähese riskiga 

biokütused ja vedelad biokütused. 

 (Asendab vastutava parlamendikomisjoni 

muudatusettepaneku 110.) 

Or. en 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 25 – lõige 1 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigid nõuavad kütusetarnijatelt, 

et alates 1. jaanuarist 2021 oleks selliste 

transpordikütuste kogumahus, mida need 

tarnivad tarbimiseks või turul kasutamiseks 

kalendriaasta jooksul, teatav minimaalne 

osakaal IX lisas loetletud lähteainetest 

toodetud täiustatud biokütuseid ja muid 

biokütused ning biogaasi, muust kui 

bioloogilise päritoluga taastuvtoorainest 

valmistatud vedelaid ja gaasilisi 

transpordikütuseid, jäätmepõhiseid 

fossiilkütuseid ja taastuvelektrit. 

Selleks et aidata kaasa artiklis 3 osutatud 

liidu ja liikmesriikide eesmärkide 

saavutamisele, mis seisnevad taastuvatest 

energiaallikatest toodetud energia 

lõpptarbimises, nõuavad liikmesriigid 
alates 1. jaanuarist 2021 kütusetarnijatelt, 

et selliste transpordikütuste kogumahus, 

mida need tarnivad tarbimiseks või turul 

kasutamiseks kalendriaasta jooksul, oleks 

teatav minimaalne osakaal IX lisas 

loetletud lähteainetest toodetud täiustatud 

biokütuseid ja muid biokütused ning 

biogaasi, muust kui bioloogilise päritoluga 

taastuvtoorainest valmistatud vedelaid ja 

gaasilisi transpordikütuseid, 

ringlussevõetud süsiniku põhiseid 

kütuseid ja taastuvelektrit. 

 (Asendab vastutava parlamendikomisjoni 

muudatusettepaneku 216.) 

Or. en 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 25 – lõige 1 – lõik 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2021. aastal on see minimaalne osakaal 

vähemalt 1,5 %, mis vastavalt X lisa B 

osas esitatud trajektoorile suureneb 2030. 

aastaks vähemalt 6,8 %-ni. Sellest üldisest 

osakaalust moodustavad IX lisa A osas 

loetletud lähteainetest toodetud täiustatud 

biokütused ja biogaas vähemalt 0,5 % 

transpordikütustest, mis on alates 1. 

jaanuarist 2021 tarbimiseks või turul 

kasutamiseks tarnitud, ning see osakaal 

peab 2030. aastaks suurenema vastavalt X 

lisa C osas esitatud trajektoorile vähemalt 

3,6 %-ni. 

2021. aastal on see minimaalne osakaal 

vähemalt 1,5 %, mis vastavalt X lisa B 

osas esitatud trajektoorile suureneb 2030. 

aastaks vähemalt 12%-ni. Sellest üldisest 

osakaalust moodustavad IX lisa A osas 

loetletud lähteainetest toodetud täiustatud 

biokütused ja biogaas vähemalt 0,5 % 

transpordikütustest, mis on alates 1. 

jaanuarist 2021 tarbimiseks või turul 

kasutamiseks tarnitud, ning see osakaal 

peab 2030. aastaks suurenema vastavalt X 

lisa C osas esitatud trajektoorile vähemalt 

3,6 %-ni. 

Liikmesriigid võivad otsustada lisada 

summaarsesse osakaalu kuni 2 % 

kütuseid, mis vastavad artikli 26 lõikes 7 

sätestatud kasvuhoonegaaside heitkoguste 

vähendamise künnisele, võttes arvesse 

VIII lisa A osas esitatud biokütuste ja 

vedelate biokütuste lähteainetega seotud 

keskmisi hinnangulisi maakasutuse 

kaudsest muutusest tingitud heitkoguseid, 

või mis on sertifitseeritud maakasutuse 

kaudse muutuse vähese riskiga 

biokütused ja vedelad biokütused. 

 (Asendab vastutava parlamendikomisjoni 

muudatusettepaneku 217.) 

Or. en 



 

AM\1143222ET.docx  PE614.327v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

11.1.2018 A8-0392/301 

Muudatusettepanek  301 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0392/2017 

José Blanco López 

Taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamine 

(COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)) 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 25 – lõige 1 – lõik 2 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Lennundussektoris järgitakse tarnitud 

taastuvenergia minimaalse osakaalu 

puhul X lisa C osas sätestatud trajektoori. 

Or. en 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 25 – lõige 1 – lõik 4 – punkt b – lõik 2 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Maanteesõidukitele tarnitud taastuvelektri 

arvestamisel võetakse arvesse ainult 

taastuvatest energiaallikatest toodetud 

elektrit, mida tarbitakse selleks ettenähtud 

laadimisjaamades, ja seda arvestatakse 

viiekordse sisendkogusena. 

Or. en 

Selgitus 

Ettenähtud laadimisjaamades laadimine moodustab vähem kui 20 % elektrisõidukite tarbitud 

elektrienergiast. Selleks et käesolev direktiiv stimuleeriks elektrisõidukite kasutuselevõttu 

maanteetranspordis, kus tarbijad tajuvad laadimise infrastruktuuri puudulikkust, mis piirab 

elektrisõidukite müüki, tuleks maanteesõidukite kasutatav elektrienergia krediteerida ettenähtud 

laadimisjaamadele, kasutades kordajat, mis kajastab, kuid ei ülehinda elektrisõidukite kasutatavat 

koguelektrit. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

IX lisa – A osa – punkt h 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

h) Tallõli ja tallõli pigi h) Tallõli pigi. 

Or. en 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

IX lisa – A osa – punkt q 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

q) Muu lignotselluloosmaterjal, mis 

on määratletud artikli 2 teise lõigu punktis 

r, välja arvatud saepalgid ja vineeripakud. 

q) Muu lignotselluloosmaterjal, mis 

on määratletud artikli 2 teise lõigu punktis 

r, välja arvatud saepalgid, vineeripakud ja 

tööstuslik paberipuit. 

Or. en 

Selgitus 

Käesolev muudatusettepanek on lahutamatult seotud artiklis 26 sätestatud säästlikkuse kriteeriumitega. 

 


