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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

11.1.2018 A8-0392/313 

Muudatusettepanek  313 

Seán Kelly 

fraktsiooni PPE 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 3 – lõige 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Iga liikmesriik tagab, et kõikide 

transpordiliikide puhul on taastuvatest 

energiaallikatest toodetud energia osakaal 

2030. aastal vähemalt 12 % selle 

liikmesriigi transpordisektori energia 

lõpptarbimisest. Selleks et saavutada 

eesmärk, mis seisneb taastuvatest 

energiaallikatest toodetud energia 12 % 

osakaalus energia lõpptarbimisest, 

nõuavad liikmesriigid alates 1. jaanuarist 

2021 kütusetarnijatelt artiklis 25 osutatud 

taastuvenergia minimaalset osakaalu. 

 Nimetatud eesmärgi täitmise jälgimiseks 

arvestuste tegemisel peab biokütuste ja 

biogaasi kasutamisest tingitud 

kasvuhoonegaaside heitkoguste 

vähenemine, kui seda artikli 28 lõikes 1 

osutatud metoodika põhjal võrrelda 

fossiilkütuste kasutamisega, vastama 

artikli 26 lõikes 7 sätestatud 

kriteeriumidele. 

 Kui toidu- ja söödakultuuridest toodetud 

biokütuste osa liikmesriigis on alla 2 % ja 

ei ole seetõttu piisav kütusetarnija 

kohustuse ja 12 % transpordieesmärgi 

erinevuse ületamiseks, võib see liikmesriik 

oma artikli 7 lõikes 1 sätestatud piirnormi 

vastavalt kohandada kuni 2 %-ni. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/314 

Muudatusettepanek  314 

Seán Kelly 

fraktsiooni PPE 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 4 – pealkiri 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Taastuvatest energiaallikatest elektri 

tootmise rahaline toetamine 

Taastuvatest energiaallikatest energia 

tootmise toetamine 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

11.1.2018 A8-0392/315 

Muudatusettepanek  315 

Seán Kelly 

fraktsiooni PPE 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 4 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Artikli 3 lõikes 1 sätestatud 

eesmärgi saavutamiseks võivad 

liikmesriigid kohaldada vastavalt riigiabi 

eeskirjadele toetuskavasid. Taastuvatest 

energiaallikatest elektri tootmist käsitlevad 

toetuskavad kavandatakse selliselt, et 

välditakse elektriturgude põhjendamatut 

moonutamist ning tagatakse, et tootjad 

võtavad arvesse elektrienergia pakkumist 

ja nõudlust selle järele ning võimalikke 

võrgupiiranguid. 

1. Kooskõlas ELi toimimise lepingu 

artikliga 195 ja vastavalt sama lepingu 

artiklitele 107 ja 108 võivad liikmesriigid 

artiklis 3 sätestatud liidu ja riiklike 

eesmärkide täitmiseks või ületamiseks 

kohaldada toetuskavasid. 

 Et vältida asjatuid moonutusi 

tooraineturul, tuleks biomassist toodetava 

taastuvenergia toetuskavad koostada nii, 

et ei soodustataks biomassi 

põhjendamatut kasutamist peamiselt 

energiatootmiseks, kui leidub tööstuslikke 

või materjalina kasutamise viise, mis 

annavad suuremat lisaväärtust, kusjuures 

see võib hõlmata jäätmete ja jääkide 

eeliskasutamist. Liikmed peaksid arvesse 

võtma olemasolevat kestlikku 

biomassivaru. 

 Taastuvatest energiaallikatest elektri 

tootmist käsitlevad toetuskavad on 

turupõhised, et vältida moonutusi 

elektriturgudel, ning tagavad, et tootjad 

võtavad arvesse elektrienergia pakkumist 

ja nõudlust selle järele ning võimalikke 

süsteemi integreerimise kulusid või 



 

AM\1143310ET.docx  PE614.327v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

võrgupiiranguid. 

  

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/316 

Muudatusettepanek  316 

Seán Kelly 

fraktsiooni PPE 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 7 – lõige 5 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 

artikliga 32 vastu delegeeritud õigusakte 

IX lisa A ja B osas esitatud lähteainete 

loetelu muutmiseks, et lähteaineid lisada, 

ent mitte välja jätta. Iga delegeeritud 

õigusakt peab põhinema teaduse ja tehnika 

uusima arengu analüüsil, võttes vajalikul 

määral arvesse direktiiviga 2008/98/EÜ 

kehtestatud jäätmehierarhia põhimõtteid 

kooskõlas liidu säästlikkuskriteeriumidega, 

ning toetama arusaama, et asjaomane 

lähteaine ei tohi tekitada lisanõudlust maa 

järele, edendama jäätmete ja jääkide 

kasutamist, vältides ühtlasi olulist 

moonutavat mõju (kõrval)saaduste, 

jäätmete või jääkide turule, aitama 

võrreldes fossiilsete kütuste kasutamisega 

oluliselt vähendada kasvuhoonegaaside 

heidet ning mitte tekitama keskkonnale ja 

bioloogilisele mitmekesisusele kahjuliku 

mõju avaldumise riski. 

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 

artikliga 32 vastu delegeeritud õigusakte 

IX lisa A ja B osas esitatud lähteainete 

loetelu muutmiseks. Iga delegeeritud 

õigusakt peab põhinema teaduse ja tehnika 

uusima arengu analüüsil, võttes vajalikul 

määral arvesse ringmajanduse 

põhimõtteid ja direktiiviga 2008/98/EÜ 

kehtestatud jäätmehierarhiat kooskõlas 

liidu säästlikkuskriteeriumidega, ning 

toetama arusaama, et asjaomane lähteaine 

ei tohi tekitada lisanõudlust maa järele, 

edendama jäätmete ja jääkide kasutamist, 

vältides ühtlasi olulist moonutavat mõju 

(kõrval)saaduste, jäätmete või jääkide 

turule, aitama võrreldes fossiilsete kütuste 

kasutamisega oluliselt vähendada 

kasvuhoonegaaside heidet, tuginedes 

olelustsükli heitkoguste hinnangule, ning 

mitte tekitama keskkonnale ja 

bioloogilisele mitmekesisusele kahjuliku 

mõju avaldumise riski. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/317 

Muudatusettepanek  317 

Seán Kelly 

fraktsiooni PPE 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 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, see on toodetud käitistes, mis 

on kohandatud tahketel fossiilkütustel 

põhinevatest jaamadest, või selle tootmisel 

on kohaldatud tõhusat 

elektritehnoloogiat, mis vastab 

rakendusotsuses (EL) 2017/1442 

määratletud parima võimaliku 

tehnoloogiaga saavutatavatele 

energiatõhususe tasemetele. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/318 

Muudatusettepanek  318 

Seán Kelly 

fraktsiooni PPE 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 26 – lõige 10 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

10. Liikmesriigid võivad lõike 1 

punktides a, b ja c osutatud eesmärkidel 

kehtestada biomasskütuste suhtes 

täiendavad säästlikkuse nõuded. 

välja jäetud 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/319 

Muudatusettepanek  319 

Seán Kelly 

fraktsiooni PPE 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 

VI lisa – B osa – punkt a – punkt 3 – alapunkt a – valem 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

VÄHENEMINE = (EF(t) – EB(t)/ EF(t)) 

 

VÄHENEMINE = (EF(t) – EB(t))/ EF(t) 

 

Or. en 

Selgitus 

Esitatud valem on matemaatiliselt vale. Kehtiv valem on matemaatiliselt õige: selle tulemus 

on mõõtühikuta osakaal, mis väljendatuna 100 % suhtes annab tulemuseks 

kasvuhoonegaaside vähenemise protsendi.  

Käesolev muudatusettepanek on sisuliselt seotud teiste muudatusettepanekutega, mis esitati 

sätete kohta, mida komisjon oma ettepanekus muutis. Muudatusettepanek on vajalik teksti 

sisemise sidususega seotud põhjustel ning see on lahutamatult seotud teiste 

muudatusettepanekutega. 
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11.1.2018 A8-0392/320 

Muudatusettepanek  320 

Seán Kelly 

fraktsiooni PPE 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 

IX lisa – A osa – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) Biomassi osa segaolmejäätmetes, 

kuid mitte eraldi kogutud 

kodumajapidamisjäätmetes, millele 

kehtivad direktiivi 2008/98/EÜ artikli 11 

lõike 2 punkti a kohased ringlussevõtu 

eesmärgid. 

b) Biomassi osa olmejäätmejääkides, 

mille liigiti kogumise kohustused on 

määratletud direktiivis 2008/98/EÜ. 

Or. en 

 

 


