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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 3 – lõige 2 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Liikmesriigid tagavad, et nende 

riiklik poliitika, kaasa arvatud 

toetuskavad, on välja töötatud kooskõlas 

direktiivi 2008/98/EÜ artiklis 4 sätestatud 

jäätmehierarhiaga ja välditakse olulist 

moonutavat mõju (kõrval)saaduste, 

jäätmete ja jääkide turul. Selleks vaatavad 

liikmesriigid oma riikliku poliitika 

korrapäraselt läbi ja põhjendavad mis 

tahes kõrvalekallet määruse [juhtimine] 

artikli 18 punktis c nõutud aruannetes. 

Or. en 
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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 
võrgupiiranguid. 

Or. en 



 

AM\1143268ET.docx  PE614.327v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

11.1.2018 A8-0392/323 

Muudatusettepanek  323 

Seán Kelly 

fraktsiooni PPE nimel 

Fredrick Federley 

fraktsiooni ALDE 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 1 – lõik 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Jäätmetest ja jääkidest (välja arvatud 

põllumajanduslikust tootmisest, 

vesiviljelusest, kalandusest ja 

metsamajandusest pärit jääkidest) toodetud 

biokütused, vedelad biokütused ja 

biomasskütused peavad siiski selleks, et 

neid käesoleva lõike punktides a, b ja c 

osutatud eesmärkidel arvesse võetaks, 

vastama üksnes lõikes 7 

sätestatud kasvuhoonegaaside heite 

vähendamise kriteeriumidele. Kõnealust 

sätet kohaldatakse ka selliste jäätmete ja 

jääkide suhtes, mis on kõigepealt 

töödeldud tooteks ning seejärel täiendavalt 

töödeldud biokütusteks, vedelateks 

biokütusteks ja biomasskütusteks. 

Jäätmetest ja jääkidest (välja arvatud 

põllumajanduslikust tootmisest, 

vesiviljelusest, kalandusest ja 

metsamajandusest pärit jääkidest) toodetud 

biokütused, vedelad biokütused ja 

biomasskütused peavad selleks, et 

neid käesoleva lõike punktides a, b ja c 

osutatud eesmärkidel arvesse võetaks, 

vastama üksnes lõikes 7 

sätestatud kasvuhoonegaaside heite 

vähendamise kriteeriumidele. Nende 

tootmine jäätmetest ja jääkidest, mis on 

hõlmatud direktiiviga 2008/98/EÜ, peab 

siiski olema kooskõlas jäätmehierarhia 

põhimõttega, nagu on sätestatud 

direktiivis 2008/98/EÜ. Kõnealust sätet 

kohaldatakse ka selliste jäätmete ja jääkide 

suhtes, mis on kõigepealt töödeldud 

tooteks ning seejärel täiendavalt töödeldud 

biokütusteks, vedelateks biokütusteks ja 

biomasskütusteks. 

Or. en 

 


