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LÜHISELGITUS 

Esimest korda nõuti energialiidu juhtimissüsteemi väljatöötamist Euroopa Ülemkogu 24. 

oktoobri 2014. aasta järeldustes 2030. aasta kliima- ja energiapoliitika raamistiku kohta. 

Selline juhtimine peaks aitama tagada, et EL täidab oma energiapoliitika eesmärgid, 

võimaldades liikmesriikidele vajalikku paindlikkust ning võttes täiel määral arvesse nende 

vabadust määrata ise kindlaks oma energiaallikate jaotus. Järeldustes rõhutati, et selline 

juhtimissüsteem peaks tuginema olemasolevatele elementidele, nagu riiklikud 

kliimaprogrammid ning riiklikud taastuvenergia ja energiatõhususe kavad. 25. veebruari 

2015. aasta energialiidu strateegiaga laiendati juhtimise ulatust 2030. aasta kliima- ja 

energiaraamistikust kaugemale, et hõlmata energialiidu kõik viis mõõdet – energiajulgeolek, 

solidaarsus ja usaldus; energia siseturg; nõudluse vähendamine; heite vähendamine, sh 

taastuvenergia ning teadusuuringud, innovatsioon ja konkurentsivõime. Lisaks märgiti 

Euroopa Parlamendi 15. detsembri 2015. aasta resolutsioonis „Euroopa energialiidu suunas“, 

et energialiidu juhtimine peaks olema ambitsioonikas, usaldusväärne, läbipaistev, 

demokraatlik ja Euroopa Parlamenti täielikult kaasav ning tagama 2030. aasta kliima- ja 

energiaeesmärkide saavutamise. 

Kõike seda arvestades on käesoleva komisjoni ettepaneku eesmärk luua energialiidu juhtimise 

õigusraamistik, mis koosneks kahest peamisest sambast. Esiteks energia- ja kliimavaldkonna 

kehtivate kavandamis-, aruandlus- ja seirekohustuste seostamine, et need kajastaksid parema 

õigusloome põhimõtteid. Teiseks liikmesriike ja komisjoni hõlmava ning ELi institutsioone 

tihedalt kaasava tõhusa poliitilise protsessi määratlemine, et saavutada energialiidu 

eesmärgid, eriti selle 2030. aasta energia- ja kliimaeesmärgid. 

Komisjon on käesoleva ettepaneku koostanud paralleelselt taastuvenergia direktiivi, 

energiatõhususe direktiivi ja hoonete energiatõhususe direktiivi läbivaatamisega. Lisaks 

kaasatakse ettepanekusse täiel määral seiremehhanismi määrus (EL) nr 525/2013, et tagada 

energia- ja kliimavaldkonna lõimimine, ning ajakohastatakse kehtivaid sätteid nii, et nendega 

oleks võimalik jälgida kavandatava jõupingutuste jagamist käsitleva määruse (ESR) ning 

kavandatava maakasutust, maakasutuse muutust ja metsandust (LULUCF) käsitleva määruse 

rakendamist ning täita kohustusi, mille EL on võtnud Pariisi kokkuleppe alusel. Komisjoni 

seisukoht on, et ettepanek toob kaasa halduskoormuse märkimisväärse vähendamise. 

Ettepanekuga lõimitakse, ühtlustatakse või tunnistatakse kehtetuks üle 50 kehtiva 

kavandamis-, aruandlus- ja seirekohustuse.  

Mis puudutab põllumajandust, siis nähakse ettepanekuga ette eelkõige liikmesriikide 

aruandluskohustus järgmistes küsimustes: 

– pikaajalised vähese heite strateegiad, sh heitkoguste vähendamine ja suurem sidumine 

põllumajandussektoris; 

– taastuvenergia, sh põllumajanduslikest põhikultuuridest toodetud biokütuse osakaalu 

käsitlevate riiklike trajektooride ja eesmärkide rakendamine; 

– meetmete rakendamine, millega edendatakse biomassist toodetava energia kasutamist, sh 

biomassi kasutamist põllumajandussektoris; 

– energia lõpptarbimine sektorite kaupa, sh põllumajanduses. 



 

PE604.528v03-00 4/33 AD\1137616ET.docx 

ET 

Raportöör tervitab komisjoni ettepanekut, mis on samm õiges suunas. Tegemist on 

ambitsioonika ettepanekuga. Siiski teeb raportöör mõned peamiselt tehnilise iseloomuga 

muudatusettepanekud: 

– taastuvenergiat puudutava aruandluse raames võib komisjon liikmesriikidele kehtestada 

selged suunised bioenergiat puudutava aruandluse kohta; 

– kui komisjon järeldab, et liikmesriik ei ole teinud piisavaid edusamme lõimitud riiklikus 

energia- ja kliimakavas esitatud eesmärkide või meetmete elluviimisel, tuleks tal kehtestada 

asjaomasele liikmesriigile täitmiseks erinõuded. Need erinõuded on mõeldud asendama 

komisjoni soovituste süsteemi asjaomasele liikmesriigile, mis on ette nähtud komisjoni 

ettepanekus. Raportöör on seisukohal, et soovituste mittesiduva olemuse tõttu neist antud 

juhul ei piisa; 

– liikmesriigid ei pea aru andma riiklike kaubahindade ja maakasutuse muudatustest, mis on 

seotud biomassi ja muude taastuvatest allikatest toodetud energialiikide suurema 

kasutamisega, sest selline aruandlus oleks liikmesriikide jaoks liiga koormav ning peaaegu 

võimatu; 

– mõnes komisjoni teksti osas on sõnastust muudetud sidusamaks ja ühtlasemaks. 

MUUDATUSETTEPANEKUD 

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 

energeetikakomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid: 

 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(1) Käesoleva määrusega on ette 

nähtud selliseks usaldusväärseks ja 

läbipaistvaks juhtimiseks vajalik õiguslik 

alus, millega tagatakse energialiidu 

eesmärkide saavutamine liidu ja 
liikmesriikide üksteist täiendava, sidusa ja 

ulatusliku tegevusega ning millega 

edendatakse samal ajal liidu parema 

õigusloome põhimõtteid. 

(1) Käesoleva määrusega on ette 

nähtud selliseks usaldusväärseks ja 

läbipaistvaks juhtimiseks vajalik õiguslik 

alus, millega tagatakse energialiidu ja 

Pariisi kokkuleppe eesmärkide 

saavutamine liikmesriikide üksteist 

täiendava, sidusa ja ulatusliku tegevusega 

ning millega edendatakse samal ajal liidu 

parema õigusloome põhimõtteid. 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 
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Põhjendus 1 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (1 a) Käesoleva määruse sätteid ei tohi 

tõlgendada nii, et see piiraks või 

kahjustaks liikmesriigi õigusi, mis on 

kinnitatud ELi toimimise lepingu artikli 

194 lõike 2 teises lõigus. 

Selgitus 

ELi toimimise lepingu artikli 194 lõike 2 teine lõik kinnitab liikmesriigi õigust määrata 

kindlaks oma energiavarude kasutamise tingimused, tema valikuid erinevate energiaallikate 

vahel ning tema energiavarustuse üldstruktuuri. Kuna ELi määrus ei või piirata ega 

kahjustada aluslepingute sätteid, on oluline rõhutada, et liidu seadusandja on liikmesriigi 

ülalmainitud õigusi arvesse võtnud. 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) Euroopa energialiit peaks hõlmama 

viit tähtsat mõõdet: energiajulgeolek; 

energia siseturg; energiatõhusus; heite 

vähendamine; ning teadusuuringud, 

innovatsioon ja konkurentsivõime. 

(2) Euroopa energialiit peaks üle 

minema ülitõhusale energiasüsteemile, 

mis toetub ulatuslikult taastuvatele 

energiaallikatele ja hõlmab viit tähtsat 

mõõdet: energiajulgeolek ja energia 

taskukohasus tarbijale; energia siseturg; 

energiatõhusus; heite vähendamine ning 

teadusuuringud, innovatsioon ja 

konkurentsivõime. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3) Ulatuslikul kliimapoliitikal 

põhineva vastupanuvõimelise energialiidu 

eesmärk on tagada liidu tarbijatele (nii 

majapidamistele kui ka ettevõtjatele) 

kindel, säästev, konkurentsivõimeline ja 

taskukohane energia, mis eeldab Euroopa 

(3) Ulatuslikul kliimapoliitikal 

põhineva vastupanuvõimelise energialiidu 

eesmärk on tagada liidu tarbijatele (nii 

majapidamistele kui ka ettevõtjatele) 

kindel, säästev, konkurentsivõimeline ja 

taskukohane energia, mis eeldab Euroopa 
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energiasüsteemi põhjalikku 

ümberkujundamist. See eesmärk on 

saavutatav üksnes siis, kui seadusandlikku 

ja mitteseadusandlikku tegevust 

kooskõlastatakse nii liidu kui ka 

liikmesriikide tasandil. 

energiasüsteemi põhjalikku 

ümberkujundamist, et tagada kõigile 

õiglane juurdepääs energiale. See 

eesmärk on kõige paremini saavutatav 

siis, kui seadusandlikku ja 

mitteseadusandlikku tegevust 

kooskõlastatakse nii liidu, liikmesriikide 

kui ka piirkondlikul tasandil ning 

teadusuuringute ja kohaliku 

energiavarustuse edendamise teel. 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 5 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(5) Euroopa Ülemkogu leppis 24. 

oktoobril 2014 kokku liidu kliima- ja 

energiaraamistiku 2030. aastaks, mis 

tugineb neljale põhieesmärgile: vähendada 

kõigis majandusharudes 

kasvuhoonegaaside heidet vähemalt 40 %, 

suurendada energiatõhusust vähemalt 

27 %, pidades silmas 30 % eesmärki, 

saavutada eesmärk, et taastuvenergia 

osakaal liidus tarbitavas energias on 

vähemalt 27 %, ning samuti eesmärk 

tagada elektrivõrkude vähemalt 15 % 

omavaheline ühendatus. Raamistikus on 

märgitud, et taastuvenergiaeesmärk on 

liidu tasandil siduv ning et see saavutatakse 

liikmesriikide panusega, mis lähtub 

vajadusest saavutada liidu eesmärk ühiselt. 

(5) Euroopa Ülemkogu leppis 24. 

oktoobril 2014 kokku liidu kliima- ja 

energiaraamistiku 2030. aastaks, mis 

tugineb neljale põhieesmärgile: vähendada 

kõigis majandusharudes 

kasvuhoonegaaside heidet vähemalt 40 %, 

suurendada energiatõhusust vähemalt 

27 %, pidades silmas 30 % eesmärki, 

saavutada eesmärk, et taastuvenergia 

osakaal liidus tarbitavas energias on 

vähemalt 27 %, ning samuti eesmärk 

tagada elektrivõrkude vähemalt 15 % 

omavaheline ühendatus. Energiatõhususe 

eesmärgid peaksid olema soovituslikud ja 

kooskõlas nõukogu 2014. aasta oktoobri 

järeldustega. Raamistikus on märgitud, et 

taastuvenergiaeesmärk on liidu tasandil 

siduv ning et see saavutatakse 

liikmesriikide panusega, mis lähtub 

vajadusest saavutada liidu eesmärk ühiselt. 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 7 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(7) Samuti järeldas Euroopa Ülemkogu (7) Samuti järeldas Euroopa Ülemkogu 
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24. oktoobril 2014,14 et on vaja välja 

töötada ilma liigse halduskoormuseta 

usaldusväärne ja läbipaistev 

juhtimissüsteem, mille eesmärk on aidata 

tagada, et liit saavutab oma energiapoliitika 

eesmärgid, kusjuures liikmesriikidele 

tuleks tagada vajalik paindlikkus ning 

tuleks täiel määral arvesse võtta nende 

vabadust määrata kindlaks oma 

energiaallikate jaotus. Rõhutati, et selline 

juhtimissüsteem peaks tuginema 

olemasolevatele elementidele, nagu 

riiklikud kliimaprogrammid ning riiklikud 

taastuvenergia ja energiatõhususe kavad, 

ning et eri kavandamise ja aruandlusega 

seotud tegevussuundi tuleks ühtlustada ja 

koondada. Samuti lepiti kokku, et 

edendatakse tarbijate rolli ja õigusi ning 

investorite jaoks läbipaistvust ja 

prognoositavust, muu hulgas taskukohase, 

ohutu, konkurentsivõimelise, kindla ja 

säästva energiasüsteemi põhinäitajate 

süstemaatilise seire abil, ning 

soodustatakse liikmesriikidevahelist 

piirkondlikku koostööd. 

24. oktoobril 2014,14 et on vaja välja 

töötada ilma liigse halduskoormuseta 

usaldusväärne ja läbipaistev 

juhtimissüsteem, mille eesmärk on aidata 

tagada, et liit saavutab oma energiapoliitika 

eesmärgid, kusjuures liikmesriikidele 

tuleks tagada vajalik paindlikkus ning 

tuleks täiel määral arvesse võtta nende 

vabadust määrata kindlaks oma 

energiaallikate jaotus. Selline 

juhtimissüsteem peaks tuginema 

olemasolevatele elementidele, nagu Pariisi 

kokkuleppe eesmärgid, riiklikud 

kliimaprogrammid ning riiklikud 

taastuvenergia ja energiatõhususe kavad, 

ning kavandamise ja aruandlusega seotud 

eri tegevussuundi tuleks ühtlustada ja 

koondada. Samuti lepiti kokku, et 

edendatakse tarbijate rolli ja õigusi ning 

investorite jaoks läbipaistvust ja 

prognoositavust, muu hulgas taskukohase, 

ohutu, konkurentsivõimelise, kindla ja 

säästva energiasüsteemi põhinäitajate 

süstemaatilise seire abil, hõlbustatakse 

riikide energia- ja kliimapoliitika 

koordineerimist ning soodustatakse 

liikmesriikide piirkondlikku koostööd, et 

säilitada ja parandada kahjustatud 

ökosüsteemide süsinikdioksiidi sidumise 

funktsiooni ning kasutatud ressursside 

pikaajalist kestlikkust. Et säilitada 

riiklikul ja Euroopa tasandil stabiilsus, 

konkurentsivõime ja mõistlikud hinnad, 

peavad liikmesriigid ühtlasi saavutama 

oma tootmisvõimsuse, tehnoloogia ja 

ressursside tasakaalu, mis võimaldab 

jätkata jõupingutusi taastuvate 

energiaallikate edendamiseks. 

_________________ _________________ 

14 Ülemkogu 23.–24. oktoobri 2014. aasta 

järeldused (EUCO 169/14). 

14 Ülemkogu 23.–24. oktoobri 2014. aasta 

järeldused (EUCO 169/14). 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 17 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(17) Energialiidu eesmärkide 

saavutamine tuleks tagada liidu algatuste ja 

liikmesriikide sidusa poliitikaga, mis on 

ette nähtud lõimitud riiklike energia- ja 

kliimakavadega. Liidu energia- ja 

kliimaalastes valdkondlikes õigusaktides 

on sätestatud kavandamisnõuded, millest 

on olnud kasu liikmesriikide tasandi 

muutuste toetamisel. Tulenevalt nende 

õigusaktide kehtestamise eri ajast esineb 

neis kattuvusi ning neis ei ole piisavalt 

arvesse võetud poliitikavaldkondade 

vahelist sünergiat ja vastasmõju. Seega 
tuleks võimalikult suures ulatuses 

seostada ja lõimida praegused kliima- ja 

energiavaldkonna eri kavandamis-, 

aruandlus- ja seirekohustused. 

(17) Energialiidu eesmärkide 

saavutamine tuleks tagada liidu algatuste ja 

liikmesriikide sidusa poliitikaga. Kliima- ja 

energiavaldkonna kehtivaid kavandamis-, 

aruandlus- ja seirekohustusi tuleks 

lihtsustada ja optimeerida. 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 17 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (17 a) Energialiidu rakendamiseks on 

oluline kehtestada fossiilkütuste kohta 

asjakohane aruandluskohustus. See peaks 

hõlmama teavet tootmiskriteeriumide 

kohta seoses kaevandamiskoha ja -

meetodiga. Seega peaks komisjon esitama 

detsembriks 2018 fossiilkütuste 

kriteeriumide kataloogi ning rakendama 

aruandluskohustust. 

Selgitus 

Euroopa Liit peab energiasüsteemi ümberkujundamises aktiivselt osalema. Tõsiseltvõetav 

energiapoliitika eeldab ka fossiilkütuste rangemat hindamist, et tagada võrreldavus. Mingil 

juhul ei tohiks aruandluskohustusega fossiilkütustele eelist anda. 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 22 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(22) Riiklikud kavad peaksid olema 

stabiilsed, et tagada riiklike poliitikate ja 

meetmete läbipaistvus ja prognoositavus 

ning seega kindlus investorite jaoks. 

Tuleks ette näha riiklike kavade 

ajakohastamine kord kümneaastase 

ajavahemiku jooksul, et liikmesriikidel 

oleks võimalik kohaneda olukorra 

märkimisväärse muutumisega. 

Ajavahemikku 2021–2030 hõlmavaid 

kavasid peaksid liikmesriigid saama 

ajakohastada 1. jaanuariks 2024. Eesmärke 

ja panust tuleks muuta üksnes selleks, et 

kajastada suurenenud üldist eesmärki, 

eriti seoses 2030. aasta energia- ja 

kliimaeesmärkidega. Ajakohastamise 

osana peaksid liikmesriigid tegema 

jõupingutusi, et leevendada negatiivset 

keskkonnamõju, mis ilmneb lõimitud 

aruandluse käigus. 

(22) Riiklikud kavad peaksid olema 

stabiilsed, et tagada riiklike poliitikate ja 

meetmete läbipaistvus ja prognoositavus 

ning seega vastata liikmesriigi 

elanikkonna vajadustele, suurendada 

energiajulgeolekut ja tagada investoritele 

kindlus. Tuleks ette näha riiklike kavade 

ajakohastamine kord kümneaastase 

ajavahemiku jooksul, et liikmesriikidel 

oleks võimalik kohaneda olukorra 

märkimisväärse muutumisega. 

Ajavahemikku 2021–2030 hõlmavaid 

kavasid peaksid liikmesriigid saama 

ajakohastada 1. jaanuariks 2024. 

Ajakohastamise osana peaksid 

liikmesriigid tegema jõupingutusi, et 

leevendada negatiivset keskkonnamõju, 

mis ilmneb lõimitud aruandluse käigus. 

Järkjärgulisel üleminekul biokütuste 

uusimale põlvkonnale tuleks arvesse võtta 

liikmesriikide seniseid investeeringuid 

esimese põlvkonna biokütuse tootmisse. 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 23 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (23 a) LULUCFi sektor on 

kliimamuutuste suhtes väga avatud ja 

tundlik. Samal ajal on sellel sektoril 

tohutu potentsiaal tagada pikaajaline 

kliimakasu ja oluliselt kaasa aidata 

Euroopa ja rahvusvaheliste pikaajaliste 

kliimaeesmärkide saavutamisele. 

LULUCFi sektor saab toetada 

kliimamuutuste mõju leevendamist mitmel 

viisil, eelkõige vähendades heidet, 

säilitades ja suurendades sidumist ja 

süsinikuvarusid ning andes biomaterjale, 

millega võib asendada fossiilseid või 

rohkem süsihappegaasi tekitavaid 

kütuseid. Et eelkõige CO2 sidumise 
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eesmärgil võetavad meetmed oleksid 

tõhusad, on oluline ressursside kestlik 

haldamine ning süsinikureservuaaride 

pikaajaline stabiilsus ja kohandatavus. 

Pikaajalised strateegiad on vajalikud, et 

võimaldada pikema aja jooksul kestlikke 

investeeringuid. 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 29 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (29 a) Oluline on soodustada 

põllumajandus- ja metsandusjäätmetest 

saadud kestlikesse täiustatud 

biokütustesse investeerimist ja nende 

arendamist, tagades ELi energia-, kliima-, 

ringmajandus- ja põllumajanduspoliitika 

ning eesmärkide järjepidevuse ning 

edendades investeeringuid bio- ja 

ringmajandusse, et ületada raskused 

biomassi tarneahelate loomisel, 

rakendades muu hulgas jäätmebiomassist 

valmistatud tahke- või gaaskütustest 

toodetud elektrienergia soodustariife, et 

biomassi energiaks muundamise 

tehnoloogiat turult välja ei tõrjutaks.  

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 33 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (33 a) Arvestades metaani suurt 

globaalse soojendamise potentsiaali ja 

suhteliselt lühikest atmosfääris püsimise 

aega, võib komisjon kooskõlas 

ringmajanduse poliitika ja jäätmete 

kasutamisega kaaluda poliitikavalikuid 

metaaniheite käsitlemiseks, jättes välja 

soolesisese metaani heite, mis tekib 

mäletsejaliste kasvatamisel loomulikul 
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teel. 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 34 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(34) Selleks et aidata tagada 

liikmesriikide ja liidu poliitika ning 

energialiidu eesmärkide sidusus, oleks vaja 

pidevat dialoogi komisjoni ja 

liikmesriikide vahel. Kui see on 

asjakohane, peaks komisjon andma 

liikmesriikidele soovitusi, sh riiklike 

kavade projektide eesmärkide ulatuse 

kohta, teatatud riiklikes kavades esitatud 

poliitikate ja meetmete edaspidise 

rakendamise ning energialiidu elluviimise 

seisukohast muude asjakohaste riiklike 

poliitikate ja meetmete kohta. 

Liikmesriigid peaksid neid soovitusi 

tõsiselt võtma ja selgitama järgnevates 

eduaruannetes, kuidas need ellu viidi. 

(34) Selleks et aidata tagada 

liikmesriikide ja liidu poliitika ning 

energialiidu eesmärkide sidusus, oleks vaja 

pidevat dialoogi komisjoni ja 

liikmesriikide vahel. Tunnustades 

liikmesriikide pädevust selles valdkonnas, 

võib komisjon anda liikmesriikidele 

soovitusi, sh riiklike kavade projektide 

eesmärkide ulatuse kohta, teatatud riiklikes 

kavades esitatud poliitikate ja meetmete 

edaspidise rakendamise ning energialiidu 

elluviimise seisukohast muude asjakohaste 

riiklike poliitikate ja meetmete kohta. 

Liikmesriigid peaksid neid soovitusi 

tõsiselt võtma ja selgitama järgnevates 

eduaruannetes, kuidas need ellu viidi. 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 38 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(38) Liikmesriigid ja komisjon peaksid 

tegema tihedat koostööd kõigis küsimustes, 

mis on seotud energialiidu ja käesoleva 

määruse elluviimisega, kaasates suurel 

määral Euroopa Parlamendi. Komisjon 

peaks vajaduse korral abistama 

liikmesriike käesoleva määruse 

rakendamisel, eriti riiklike kavade 

koostamisel ja sellega seotud suutlikkusse 

arendamisel. 

(38) Liikmesriigid ja komisjon peaksid 

tegema tihedat koostööd kõigis küsimustes, 

mis on seotud energialiidu ja käesoleva 

määruse elluviimisega, kaasa arvatud 

heite vähendamise eesmärkide 

saavutamine, kaasates suurel määral 

Euroopa Parlamendi. Komisjon peaks 

Euroopa Parlamendi toetusel vajaduse 

korral abistama liikmesriike käesoleva 

määruse rakendamisel, eriti riiklike kavade 

koostamisel ja sellega seotud suutlikkuse 

arendamisel. ELi eesmärkide täitmiseks 

riiklike kliima- ja energiastrateegiate 

koostamine peaks siiski jääma 
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liikmesriikide pädevusse. 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 40 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(40) Kui see on asjakohane, peaks 

Euroopa Keskkonnaamet komisjoni 

abistama hindamisel, seirel ja aruandlusel 

kooskõlas oma iga-aastase 

tööprogrammiga. 

(40) Kui see on asjakohane, peaks 

Euroopa Keskkonnaamet komisjoni 

abistama hindamisel, seirel ja aruandlusel 

kooskõlas oma iga-aastase 

tööprogrammiga. Liikmesriigid peaksid 

arvesse võtma Euroopa Keskkonnaameti 

nõuandeid biokütuste tootmise 

keskkonnamõju kohta. 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 2 – punkt a 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) energiajulgeolek, (a) energiajulgeolek ja taskukohasus 

tarbijale, 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Kõik liikmesriigid esitavad 

komisjonile 1. jaanuariks 2019 ning 

seejärel iga kümne aasta tagant lõimitud 

riikliku energia- ja kliimakava. Kava 

sisaldab lõikes 2 ja I lisas esitatud 

elemente. Esimene kava hõlmab 

ajavahemikku 2021–2030. Iga järgnev 

kava hõlmab eelmise kavaga hõlmatud 

ajavahemikule vahetult järgnevat kümmet 

aastat. 

1. Kõik liikmesriigid esitavad 

komisjonile 1. jaanuariks 2020 ning 

seejärel iga kümne aasta tagant lõimitud 

riikliku energia- ja kliimakava. Kava 

sisaldab lõikes 2 ja I lisas esitatud 

elemente. Esimene kava hõlmab 

ajavahemikku 2021–2030. Iga järgnev 

kava hõlmab eelmise kavaga hõlmatud 

ajavahemikule vahetult järgnevat kümmet 

aastat. 
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Selgitus 

Selle tähtajaga on võimatu nõustuda. Riikliku kava ettevalmistamise ajakava peaks olema 

kooskõlas liikmesriigi konsulteerimise etappidega, nagu keskkonnamõju strateegiline 

hindamine, artiklis 10 osutatud avalikud konsultatsioonid ja heakskiitmine valitsuses. Ühtlasi 

peab see olema seotud õigusaktidega tehtava tööga, kuna veel ei ole lahendatud kava sisu 

käsitlevaid suuri vastuolusid. Paketi „Puhas energia kõikidele eurooplastele“ raames on 

pooleli töö oluliste õigusaktidega, mis mõjutavad suuresti seda, mida tuleks riiklikus kavas 

ette näha. 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 2 – punkt c 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) selliste poliitikate ja meetmete 

kirjeldus, mis on ette nähtud punktis b 

osutatud vastavate eesmärkide ja panustega 

seoses; 

(c) selliste poliitikate, meetmete ja 

investeerimisstrateegiate kirjeldus, mis on 

ette nähtud punktis b osutatud vastavate 

eesmärkide ja panustega seoses; 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 2 – punkt e 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(e) hinnang punktis b osutatud 

eesmärkide saavutamiseks kavandatud 

poliitikate ja meetmete mõju kohta; 

(e) hinnang punktis b osutatud 

eesmärkide saavutamiseks kavandatud 

poliitikate, meetmete ja 

investeerimisstrateegiate mõju kohta; 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 2 – punkt e a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (e a) kohalike ametiasutuste, 

kodanikuühiskonna, sotsiaalpartnerite, 

asjaomaste sektorite ja üldsusega 

konsulteerimise ning nende kaasamise 

tulemused; 
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Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Lõikes 1 osutatud riiklike kavade 

ettevalmistamisel võtavad liikmesriigid 

arvesse energialiidu viie mõõtme 

omavahelisi seoseid ning kasutavad 

vajaduse korral nende viie mõõtme puhul 

järjepidevaid andmeid ja eeldusi. 

3. Lõikes 1 osutatud riiklike kavade 

ettevalmistamisel hoiduvad liikmesriigid 

halduskoormuse ja lisakulude 

tekitamisest, võttes arvesse energialiidu 

viie mõõtme omavahelisi seoseid, ning 

kasutavad vajaduse korral nende viie 

mõõtme puhul järjepidevaid andmeid ja 

eeldusi. 

Selgitus 

Halduskoormuse vähendamine peaks kliima- ja energiapaketi rakendamisel olema prioriteet. 

 

Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõik 1 – punkt a – alapunkt 1 – alapunkt i 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

i. liikmesriigi siduv riiklik 

kasvuhoonegaaside heitkogusega seotud 

eesmärk ja iga-aastased siduvad riiklikud 

piirnormid vastavalt määrusele [ ] [ESR]; 

i. liikmesriigi siduv riiklik 

kasvuhoonegaaside heitkogusega seotud 

eesmärk ja iga-aastased siduvad riiklikud 

piirnormid vastavalt määrusele [ ] [ESR], 

mis aga ei ole madalamad direktiivi 

98/70/EÜ [kütusekvaliteedi direktiiv] 

artikli 7a lõikes 2 sätestatud eesmärkidest, 

mis tuleb saavutada 2020. aastaks; 

 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõik 1 – punkt a – alapunkt 2 – alapunkt i 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

i. seoses liidu siduva eesmärgiga 

saavutada 2030. aastaks taastuvenergia 

vähemalt 27 % osakaal, nagu on osutatud 

i. seoses liidu siduva eesmärgiga 

saavutada 2030. aastaks taastuvenergia 

vähemalt 27 % osakaal, nagu on osutatud 
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[ettepaneku COM(2016) 767 kohaselt 

uuesti sõnastatud direktiivi 2009/28/EÜ] 

artiklis 3, panus selle eesmärgi 

saavutamisse, väljendatuna asjaomase 

liikmesriigi taastuvatest energiaallikatest 

toodetud energia osakaaluna summaarses 

lõppenergia tarbimises aastal 2030, samuti 

selle panuse lineaarne trajektoor alates 

2021. aastast; 

[ettepaneku COM(2016) 767 kohaselt 

uuesti sõnastatud direktiivi 2009/28/EÜ] 

artiklis 3, panus selle eesmärgi 

saavutamisse, väljendatuna asjaomase 

liikmesriigi taastuvatest energiaallikatest 

toodetud energia osakaaluna summaarses 

lõppenergia tarbimises aastal 2030, võttes 

arvesse esimese põlvkonna biokütustesse 

tehtud investeeringute amortisatsiooni, 

samuti selle panuse lineaarne trajektoor 

alates 2021. aastast; 

 

Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõik 1 – punkt a – alapunkt 2 – alapunkt ii 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

ii. trajektoor, mis näitab 

ajavahemikul 2021–2030 igas sektoris 

(kütte- ja jahutus-, elektri- ning 

transpordisektor) tarbitava taastuvenergia 

osakaalu lõppenergia tarbimises; 

ii. trajektoor, mis näitab ajavahemikul 

2021–2030 igas sektoris tarbitava 

taastuvenergia osakaalu lõppenergia 

tarbimises, tagades biomassi optimaalse 

kasutamise kütte- ja jahutus-, elektri- ning 

transpordisektoris; 

 

Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõik 1 – punkt a – alapunkt 2 – alapunkt ii a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 iii a. trajektoor, mis näitab 

fossiilkütuste tarnijatele kohaldatava 

põllumajandusjäätmetest toodetud 

biokütuste segamiskohustuse järkjärgulist 

suurendamist; 

 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 1 – punkt d – alapunkt iv a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 
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 (iv a) realistlikud, täpsed, terviklikud ja 

põhjalikud hinnangud, mis käsitlevad eri 

energiaallikate kliimamuutuste 

leevendamise potentsiaali, atmosfääris 

esinevate kasvuhoonegaaside tasemele 

avaldatavat mõju ning 

leevendamisprotsessideks vajalikku aega, 

et kasvuhoonegaaside kontsentratsioon 

hakkaks vähenema. 

 

Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 2 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Liikmesriigid tagavad ühiselt, et 

selliste biokütuste ja vedelate biokütuste 

ning transpordisektoris tarbitud 

biomasskütuste osakaal, mis on toodetud 

teraviljast ja muudest tärkliserikastest 

põllukultuuridest, suhkru- ja 

õlikultuuridest ning kultuuridest, mida 

kasvatatakse põllumajandusmaal 

põhikultuuridena peamiselt energia 

tootmiseks, ei ole 2030. aastal liidu 

summaarse energia lõpptarbimise 

arvutamisel transpordisektoris suurem kui 

7 %. 

 

Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 2 – punkt b 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) artiklis 7 osutatud ja I isas 

täpsustatud kavandatud poliitikate ja 

meetmete makromajanduslik, 

keskkonnaalane, oskustega seotud ning 

sotsiaalmõju esimesel kümneaastasel 

ajavahemikul vähemalt aastani 2030, sh 

võrdlus lõike 1 kohaste olemasolevatel 

(rakendatud ja vastuvõetud) poliitikatel ja 

meetmetel põhinevate prognoosidega; 

(b) artiklis 7 osutatud ja I isas 

täpsustatud kavandatud poliitikate ja 

meetmete makromajanduslik, 

keskkonnaalane, tervise ja oskustega 

seotud ning sotsiaalmõju esimesel 

kümneaastasel ajavahemikul vähemalt 

aastani 2030, sh võrdlus lõike 1 kohaste 

olemasolevate (rakendatud ja vastuvõetud) 

poliitikate ja meetmete prognoosidega; 
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Muudatusettepanek  29 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Liikmesriigid koostavad ja esitavad 

komisjonile 1. jaanuariks 2018 ning 

seejärel iga kümne aasta tagant artikli 3 

lõikes 1 osutatud lõimitud riikliku energia- 

ja kliimakava projekti. 

1. Liikmesriigid koostavad ja esitavad 

komisjonile 1. jaanuariks 2020 ning 

seejärel iga kümne aasta tagant artikli 3 

lõikes 1 osutatud lõimitud riikliku energia- 

ja kliimakava projekti. 

Selgitus 

Selle tähtajaga on võimatu nõustuda. Riikliku kava ettevalmistamise ajakava peaks olema 

kooskõlas liikmesriigi konsulteerimise etappidega, nagu keskkonnamõju strateegiline 

hindamine, artiklis 10 osutatud avalikud konsultatsioonid ja heakskiitmine valitsuses. Ühtlasi 

peab see olema seotud õigusaktidega tehtava tööga, kuna veel ei ole lahendatud kava sisu 

käsitlevaid suuri vastuolusid. Paketi „Puhas energia kõikidele eurooplastele“ raames on 

pooleli töö oluliste õigusaktidega, mis mõjutavad suuresti seda, mida tuleks riiklikus kavas 

ette näha. 

 

Muudatusettepanek  30 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 13 – lõige 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Liikmesriigid muudavad lõikes 2 

osutatud ajakohastatud versioonis 

eesmärke ja panuseid üksnes selleks, et 

kajastada ulatuslikumat eesmärgipüstitust 

võrreldes kõige viimati esitatud lõimitud 

riiklikus energia- ja kliimakavas seatuga. 

välja jäetud 

Selgitus 

Varasemate kavadega võrreldes ulatuslikumate ambitsioonide selgesõnaline avaldamine 

piiraks liikmesriikide otsustusõigust nende kohanduste suhtes, mida nad oma 

energiastrateegiate puhul vajalikuks peavad. 

 

Muudatusettepanek  31 

Ettepanek võtta vastu määrus 
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Artikkel 14 – lõige 2 – punkt b 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) heite vähenemine ja gaaside suurem 

sidujates sidumine üksikutes sektorites, sh 

elektri-, tööstus-, transpordi-, hoone- 

(teenindussektori ja eluhooned) ja 

põllumajandussektoris ning maakasutuse, 

maakasutuse muutuse ja metsanduse 

(LULUCF) sektoris; 

(b) heite vähenemine ja gaaside suurem 

sidujates sidumine üksikutes sektorites, sh 

elektri-, tööstus-, transpordi-, hoone- 

(teenindussektori ja eluhooned) ja 

põllumajandussektoris ning maakasutuse, 

maakasutuse muutuse ja metsanduse 

(LULUCF) sektoris, kus tuleks säilitada 

süsinikku neeldavad elupaigad ja 

suurendada looduslikku 

süsinikuneeldamist hästitoimivate ja 

vastupidavate ökosüsteemide ning 

ökosüsteemiteenuste, sealhulgas kestliku 

metsamajanduse kaudu, kooskõlas ELi 

kohustustega; 

 

Muudatusettepanek  32 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15 – lõige 2 – lõik 1 – punkt d 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) teave kliimamuutustega 

kohanemise riiklike kavade ja strateegiate 

kohta vastavalt artikli 17 lõikele 1; 

(d) teave kliimamuutustega 

kohanemise riiklike kavade ja strateegiate 

kohta, eelkõige seoses uue põlvkonna 

biokütuseid käsitlevate teadusuuringute ja 

investeeringutega, vastavalt artikli 17 

lõikele 1; 

 

Muudatusettepanek  33 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 18 – lõik 1 – punkt a – alapunkt 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(4)  trajektoorid, mis näitavad nõudlust 

bioenergia järele, liigitatuna kütte-, elektri- 

ja transpordisektori kaupa, ning bioenergia 

pakkumist lähtematerjalide kaupa (eraldi 

omamaise toodangu ja impordi kohta). 

Metsa biomassi puhul hinnang, milles 

käsitletakse metsa biomassi allikat ja mõju 

(4)  trajektoorid, mis näitavad nõudlust 

bioenergia järele, liigitatuna kütte-, elektri- 

ja transpordisektori kaupa, ning bioenergia 

pakkumist lähtematerjalide kaupa (eraldi 

omamaise toodangu ja impordi kohta). 

Metsa biomassi puhul hinnang, milles 

käsitletakse metsa biomassi allikat ja mõju 
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LULUCFi valdkonna sidujale; LULUCFi valdkonna sidujale riigi 

tasandil; 

Selgitus 

LULUCFi valdkonna aruandlus peaks toimuma riigi tasandil, kooskõlas ettepanekuga võtta 

vastu määrus, millega lisatakse maakasutusest, maakasutuse muutusest ja metsandusest 

pärinevad kasvuhoonegaaside heited ja nende gaaside sidumine 2030. aasta kliima- ja 

energiapoliitika raamistikku (COM(2016)479). 

Muudatusettepanek  34 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 18 – lõik 1 – punkt a – alapunkt 4 – lõik 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Komisjon võib kehtestada liikmesriikidele 

selged suunised neid trajektoore käsitleva 

aruandluse kohta, sh määratlused ja 

ressursist energiaks muundamise ühikud; 

Selgitus 

Bioenergiaaruandluse jaoks on vaja selgeid suuniseid ja arvutusi. 

Muudatusettepanek  35 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 18 – lõik 1 – punkt a – alapunkt 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(5)  vajaduse korral muud riiklikud 

trajektoorid ja eesmärgid, sh pikaajalised ja 

sektoripõhised (nt biokütuste osakaal, 

täiustatud biokütuste osakaal, 

põllumajandusmaal kasvatatud 

põhikultuurist toodetud biokütuse osakaal, 

biomassist ilma soojuse tootmiseta 

toodetud elektri osakaal, taastuvenergia 

osakaal kaugküttes, taastuvenergia kasutus 

hoonetes ning linnade, 

energiakogukondade ja omatarbeks 

toodetud energia tarbijate toodetav 

taastuvenergia); 

(5)  muud riiklikud trajektoorid ja 

eesmärgid, sh pikaajalised ja 

sektoripõhised (nt biokütuste osakaal, 

täiustatud biokütuste osakaal, 

põllumajandusmaal kasvatatud 

põhikultuurist toodetud biokütuse osakaal, 

biomassist ilma soojuse tootmiseta 

toodetud elektri osakaal, taastuvenergia 

osakaal kaugküttes, taastuvenergia kasutus 

hoonetes ning linnade, 

energiakogukondade ja omatarbeks 

toodetud energia tarbijate toodetav 

taastuvenergia); 
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Muudatusettepanek  36 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 18 – lõik 1 – punkt b – alapunkt 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(5)  meetmed, millega edendatakse 

biomassist toodetava energia kasutamist ja 

eelkõige uue biomassi kasutuselevõttu, 

arvestades biomassi kättesaadavust (nii 

omamaised võimalused kui ka import 

kolmandatest riikidest) ja biomassi muud 

kasutust (põllumajandus ja metsapõhised 

sektorid), samuti toodetava ja kasutatava 

biomassi säästvuse meetmed; 

(5)  meetmed, millega edendatakse 

biomassist toodetava energia kasutamist ja 

eelkõige uue biomassi kasutuselevõttu, 

arvestades biomassi kättesaadavust (nii 

omamaised võimalused kui ka import 

kolmandatest riikidest) ja biomassi muud 

kasutust, sh põllumajandus ja 

metsapõhised sektorid, samuti toodetava ja 

kasutatava biomassi säästvuse meetmed; 

 

Muudatusettepanek  37 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 22 – lõik 1 – punkt d 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) energiatoetuste järkjärgulise 

kasutuselt kõrvaldamise riiklikud 

eesmärgid; 

(d) energiatoetuste, eelkõige tuuma- ja 

fossiilkütustele antavate toetuste 
järkjärgulise kasutuselt kõrvaldamise 

riiklikud eesmärgid; 

Selgitus 

Turumoonutuste vältimiseks tuleb kohe võtta meetmeid kõigi fossiil- ja tuumakütustele 

antavate toetuste kaotamiseks. 

 

Muudatusettepanek  38 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 23 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriik esitab komisjonile 15. märtsiks 

2021 ja seejärel igal aastal (aasta X) 

järgmise teabe: 

Liikmesriik esitab komisjonile 31. juuliks 

2021 ja seejärel igal aastal (aasta X) 

järgmise teabe: 
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Selgitus 

Seiremehhanismi määruses toodud aasta (X - 1) kasvuhoonegaaside ligikaudsete 

inventuuriaruannete esitamise tähtaeg (juuli lõpp) tuleks jätta muutmata. Lühema tähtaja 

korral ei saaks aruandeid õigeaegselt esitada, kuna puuduvad vajalikud statistilised andmed 

tegevuse kohta, mille alusel aasta (X) algul hinnata aasta (X - 1) heitkoguseid. 

 

Muudatusettepanek  39 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 25 – lõige 1 – punkt a 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) liidu tasandi edusammud 

energialiidu eesmärkide saavutamisel, sh 

esimesel kümneaastasel ajavahemikul liidu 

2030. aasta energia- ja kliimaeesmärkide 

saavutamisel, et eelkõige vältida 

puudujääke liidu 2030. aasta 

taastuvenergia- ja 

energiatõhususeesmärkide saavutamisel; 

(a) liidu tasandi edusammud 

energialiidu eesmärkide saavutamisel, sh 

esimesel kümneaastasel ajavahemikul liidu 

2030. aasta energia- ja kliimaeesmärkide 

saavutamisel, et eelkõige vältida 

puudujääke liidu 2030. aasta 

taastuvenergia- ja 

energiatõhususeesmärkide saavutamisel, 

ning võttes vajaduse korral arvesse ELi 

läbivaadatud kliima- ja energiameetmeid, 

mis on toodud artiklis 38; 

 

Muudatusettepanek  40 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 25 – lõige 1 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Lõimitud riiklike energia- ja 

kliimakavade hindamisel arvestab 

komisjon riikide õiguspäraste erisustega, 

mida tõendavad riikliku ja Euroopa 

tasandi pädevate asutuste hinnangud ning 

mis võivad selgitada viivitusi 

liikmesriikide osalemisel energialiidu 

eesmärkide ühises täitmises ja eelkõige 

liikmesriigi enda seatud eesmärkide 

täitmisel. 

 

Muudatusettepanek  41 



 

PE604.528v03-00 22/33 AD\1137616ET.docx 

ET 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 25 – lõige 1 b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 b. Komisjon teatab ette, milliste 

näitajate põhjal ta kavatseb selliseid 

hindamisi läbi viia. 

 

Muudatusettepanek  42 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 25 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Taastuvenergia valdkonnas hindab 

komisjon lõikes 1 osutatud hindamise 

raames edusamme, mis on tehtud seoses 

taastuvatest energiaallikatest toodetud 

energia osakaaluga liidu summaarses 

lõppenergia tarbimises, lähtudes lineaarsest 

trajektoorist, mis algab 2020. aastal 20 %-

ga ja küündib 2030. aastaks vähemalt 

27 %-ni, nagu on osutatud artikli 4 punkti a 

alapunkti 2 alapunktis i. 

2. Taastuvenergia valdkonnas hindab 

komisjon lõikes 1 osutatud hindamise 

raames edusamme, mis on tehtud seoses 

taastuvatest energiaallikatest toodetud 

energia osakaaluga liidu summaarses 

lõppenergia tarbimises, lähtudes lineaarsest 

trajektoorist, mis algab 2020. aastal 20 %-

ga ja küündib 2030. aastaks vähemalt 

27 %-ni, nagu on osutatud artikli 4 punkti a 

alapunkti 2 alapunktis i. See hõlmab 

süsiniku neeldamise võime säilitamise ja 

suurendamise ning kasvuhoonegaaside 

heitkoguste piiramise eesmärgil toimuvat 

terviklikku ja põhjalikku hindamist. 

 

Muudatusettepanek  43 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 26 – pealkiri 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Järelmeetmed olukorras, kus esineb 

ebakõla seoses energialiidu üldiste 

eesmärkide ja jõupingutuste jagamist 

käsitleva määruse kohaste eesmärkidega 

Järelmeetmed olukorras, kus esineb 

ebakõla seoses energialiidu üldiste 

eesmärkidega ja jõupingutuste jagamist 

käsitleva määruse ning direktiivi [teatise 

COM(2016)0767 põhjal ümber sõnastatud 

direktiivi 2009/28/EÜ] kohaste 

eesmärkidega 
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Muudatusettepanek  44 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 27 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1.  Kui komisjon järeldab lõimitud 

riiklike energia- ja kliimakavade või nende 

ajakohastatud versioonide hindamisel 

vastavalt artiklile 12, et neis kavades või 

ajakohastatud versioonides kindlaks 

määratud eesmärgid ja panused ei ole 

piisavad energialiidu eesmärkide ühiseks 

saavutamiseks ning esimesel ajavahemikul 

selleks, et saavutada eelkõige liidu 

2030. aasta taastuvenergia- ja 

energiatõhususeesmärgid, võtab ta liidu 

tasandil meetmeid, et tagada nende 

eesmärkide ühine saavutamine. 

Taastuvenergia osas võetakse sellistes 

meetmetes arvesse seda, kui ulatusliku 

panuse on liikmesriigid oma riiklikes 

kavades või nende ajakohastatud 

versioonides ette näinud liidu 

2030. eesmärgi saavutamiseks. 

1. Kui komisjon järeldab lõimitud 

riiklike energia- ja kliimakavade või nende 

ajakohastatud versioonide hindamisel 

vastavalt artiklile 12, et neis kavades või 

ajakohastatud versioonides kindlaks 

määratud eesmärgid ja panused ei ole 

piisavad energialiidu eesmärkide ühiseks 

saavutamiseks ning esimesel ajavahemikul 

selleks, et saavutada eelkõige liidu 2030. 

aasta taastuvenergia- ja 

energiatõhususeesmärgid, võtab ta liidu 

tasandil meetmeid, et tagada nende 

eesmärkide ühine saavutamine, võttes 

seejuures arvesse liikmesriikidele 

võimaldatud paindlikkust. Taastuvenergia 

osas võetakse selliste meetmete ja eelkõige 

taastuvenergia projektide toetamiseks 

liidu tasandil loodud platvormi puhul 
arvesse seda, kui ulatusliku panuse on 

liikmesriigid oma riiklikes kavades või 

nende ajakohastatud versioonides ette 

näinud liidu 2030. aasta eesmärgi 

saavutamiseks. 

 

Muudatusettepanek  45 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 27 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3.  Kui komisjon järeldab 

liikmesriikide lõimitud riiklike energia- ja 

kliimaalaste eduaruannete 

koondhindamisel vastavalt artikli 25 lõike 

1 punktile a ning tuginedes vajaduse 

korral muudele teabeallikatele, et on oht, 

et liit ei saavuta energialiidu eesmärke ning 

esimesel ajavahemikul eelkõige liidu 2030. 

aasta kliima- ja energiaraamistiku 

eesmärke, võib ta anda kõigile 

3.  Kui komisjon järeldab 

liikmesriikide lõimitud riiklike energia- ja 

kliimaalaste eduaruannete 

koondhindamisel vastavalt artikli 25 

lõike 1 punktile a ning tuginedes muudele 

teabeallikatele, et on oht, et liit ei saavuta 

energialiidu eesmärke ning esimesel 

kümneaastasel ajavahemikul eelkõige liidu 

2030. aasta kliima- ja energiaraamistiku 

eesmärke, kehtestab ta kõigile 
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liikmesriikidele soovitusi vastavalt artiklile 

28, et leevendada sellist ohtu. Lisaks 

soovituste andmisele võtab komisjon 

vajaduse korral liidu tasandil meetmeid, et 

tagada eelkõige liidu 2030. aasta 

taastuvenergia- ja 

energiatõhususeesmärkide saavutamine. 

Taastuvenergia osas võetakse sellistes 

meetmetes arvesse liikmesriikide varajasi 

ulatuslikke jõupingutusi liidu 2030. aasta 

eesmärgi saavutamisele kaasaaitamisel. 

liikmesriikidele erinõuded vastavalt 

artiklile 28, et leevendada sellist ohtu. 

Lisaks erinõuete kehtestamisele võtab 

komisjon liidu tasandil meetmeid, et tagada 

eelkõige liidu 2030. aasta taastuvenergia- 

ja energiatõhususeesmärkide saavutamine. 

Taastuvenergia osas võetakse sellistes 

meetmetes arvesse liikmesriikide varajasi 

ulatuslikke jõupingutusi liidu 2030. aasta 

eesmärgi saavutamisele kaasaaitamisel. 

Selgitus 

Soovitused ei ole olemuselt piisavalt siduvad. Seetõttu peaks komisjon kehtestama 

liikmesriikidele täitmiseks pigem erinõuded. 

Muudatusettepanek  46 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 27 – lõige 5 – sissejuhatav osa 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Kui energiatõhususe valdkonnas 

järeldab komisjon, ilma et see piiraks lõike 

3 kohaste liidu tasandi muude meetmete 

kohaldamist, artikli 25 lõigete 1 ja 3 

kohaselt 2023. aastal tehtud hindamise 

tulemusel, et artikli 25 lõike 3 esimeses 

lauses märgitud liidu 

energiatõhususeesmärgi ühiseks 

saavutamiseks ei ole tehtud piisavaid 

edusamme, võtab ta 2024. aastaks 

meetmeid peale nende, mis on ette nähtud 

direktiividega 2010/31/EL ja 2012/27/EL, 

et tagada liidu 2030. aasta siduvate 

energiatõhususeesmärkide saavutamine. 

Selliste lisameetmete abil võib suureneda 

eelkõige järgmise energiatõhusus: 

5. Kui energiatõhususe valdkonnas 

järeldab komisjon, ilma et see piiraks lõike 

3 kohaste liidu tasandi muude meetmete 

kohaldamist, artikli 25 lõigete 1 ja 3 

kohaselt 2023. aastal tehtud hindamise 

tulemusel, et artikli 25 lõike 3 esimeses 

lauses märgitud liidu 

energiatõhususeesmärgi ühiseks 

saavutamiseks ei ole tehtud piisavaid 

edusamme, võtab ta, kui liikmesriigid ei 

võta 2024. aastaks täiendavaid meetmeid 

peale nende, mis on ette nähtud 

direktiividega 2010/31/EL ja 2012/27/EL, 

edasisi meetmeid, et tagada liidu 2030. 

aasta siduvate energiatõhususeesmärkide 

saavutamine. Selliste lisameetmete abil 

võib suureneda eelkõige järgmise 

energiatõhusus: 

Selgitus 

Sättega, millega antakse komisjonile õigus võtta automaatselt meetmeid, kui eeldatakse, et 

komisjoni energiatõhususe eesmärke ei saavutata, ei kohaldataks energiatõhususe direktiivi 

kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega. Kui leitakse, et on oht, et üksikud liikmesriigid ei täida 

oma energiatõhususe eesmärke, peavad nad ise oma riiklikke olusid ja juba võetud meetmeid 
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arvesse võttes otsustama, milliseid lisameetmeid on kasulik ja asjakohane võtta. 

 

Muudatusettepanek  47 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 28 – pealkiri 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Komisjoni soovitused liikmesriikidele Erinõuded liikmesriikidele 

Selgitus 

Soovitused ei ole olemuselt piisavalt siduvad. Seetõttu peaks komisjon kehtestama 

liikmesriikidele täitmiseks pigem erinõuded. 

Muudatusettepanek  48 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 28 – lõige 2 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a)  asjaomane liikmesriik võtab 

saadud soovitust igati arvesse, toimides 

liikmesriikide ning liidu ja liikmesriikide 

vahelise solidaarsuse vaimus; 

välja jäetud 

Selgitus 

Soovitused ei ole olemuselt piisavalt siduvad. Seetõttu peaks komisjon kehtestama 

liikmesriikidele täitmiseks pigem erinõuded. 

Muudatusettepanek  49 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 28 – lõige 2 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2a. Komisjon tagab soovituste 

avaldamise ja kättesaadavaks tegemise. 

 

Muudatusettepanek  50 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – 1. osa – A jagu – punkt 2 – alapunkt 2.1 – alapunkt 2.1.1 – alapunkt ii 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

ii.  Vajaduse korral muud riiklikud 

eesmärgid, mis vastavad olemasolevatele 

pikaajalistele vähese heite strateegiatele. 

Vajaduse korral muud eesmärgid, sh 

sektoripõhised ja kohanemiseesmärgid. 

ii.  Muud riiklikud eesmärgid, mis 

vastavad olemasolevatele pikaajalistele 

vähese heite strateegiatele. Muud 

eesmärgid, sh sektoripõhised ja 

kohanemiseesmärgid. 

 

Muudatusettepanek  51 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – 1. osa – A jagu – punkt 2 – alapunkt 2.1 – alapunkt 2.1.2 – alapunkt v 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

v.  Trajektoorid, mis näitavad nõudlust 

bioenergia järele, liigitatuna kütte-, elektri- 

ja transpordisektori kaupa, ning bioenergia 

pakkumist lähtematerjalide ja päritolu 

kaupa (eraldi omamaise toodangu ja 

impordi kohta). Metsa biomassi puhul 

hinnang, milles käsitletakse metsa biomassi 

allikat ja mõju LULUCFi valdkonna 

sidujale. 

v.  Trajektoorid, mis näitavad nõudlust 

bioenergia järele, liigitatuna kütte-, elektri- 

ja transpordisektori kaupa, ning bioenergia 

pakkumist lähtematerjalide ja päritolu 

kaupa (eraldi omamaise toodangu ja 

impordi kohta). Metsa biomassi puhul 

hinnang, milles käsitletakse metsa biomassi 

allikat ja mõju LULUCFi valdkonna 

sidujale riigi tasandil. 

Selgitus 

LULUCFi valdkonna aruandlus peaks toimuma riigi tasandil, et saavutada sidusus 

ettepanekuga võtta vastu määrus, millega lisatakse maakasutusest, maakasutuse muutusest ja 

metsandusest pärinevad kasvuhoonegaaside heited ja nende gaaside sidumine 2030. aasta 

kliima- ja energiapoliitika raamistikku (COM(2016)479). 

Muudatusettepanek  52 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – 1. osa – A jagu – punkt 2 – alapunkt 2.1 – alapunkt 2.1.2 – alapunkt v - lõik 1 a 

(uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Komisjon võib kehtestada liikmesriikidele 

selged suunised neid trajektoore käsitleva 

aruandluse kohta, sh määratlused ja 

ressursist energiaks muundamise ühikud. 
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Selgitus 

Bioenergiaaruandluse jaoks on vaja selgeid suuniseid ja arvutusi. 

Muudatusettepanek  53 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – 1. osa – A jagu – punkt 2 – alapunkt 2.1 – alapunkt 2.1.2 – alapunkt vi  

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

vi.  Vajaduse korral muud riiklikud 

trajektoorid ja eesmärgid, sh pikaajalised ja 

sektoripõhised (nt täiustatud biokütuste 

osakaal, taastuvenergia osakaal kaugküttes, 

taastuvenergia kasutus hoonetes ning 

linnade, energiakogukondade ja oma 

energia tarbijate toodetav taastuvenergia). 

vi.  Muud riiklikud trajektoorid ja 

eesmärgid, sh pikaajalised ja 

sektoripõhised (nt täiustatud biokütuste 

osakaal, taastuvenergia osakaal kaugküttes, 

taastuvenergia kasutus hoonetes ning 

linnade, energiakogukondade ja oma 

energia tarbijate toodetav taastuvenergia). 

 

Muudatusettepanek  54 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – 1. osa – A jagu – punkt 3 – alapunkt 3.1.1. – alapunkt i 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

i. Poliitikad ja meetmed, millega 

saavutatakse määruse [ ] [ESR] kohane 

eesmärk, millele on osutatud punktis 2.1.1, 

ning poliitikad ja meetmed, mille eesmärk 

on järgida määrust [ ] [LULUCF ], ning 

mis hõlmavad kõiki peamisi heidet 

tekitavaid sektoreid ning sektoreid sidujate 

edendamiseks, pidades silmas pikaajalist 

visiooni ja eesmärki minna üle vähese 

CO2-heitega majandusele 50 aasta jooksul 

ning saavutada tasakaal heite ja sidumise 

vahel kooskõlas Pariisi kokkuleppega. 

i. Poliitikad ja meetmed, millega 

saavutatakse määruse [ ] [ESR] kohane 

eesmärk, millele on osutatud punktis 2.1.1, 

ning poliitikad ja meetmed, mille eesmärk 

on järgida määrust [ ] [LULUCF ] ja 

saavutada eesmärk suurendada heite 

sidumist sidujates, ning mis hõlmavad 

kõiki peamisi heidet tekitavaid sektoreid 

ning sektoreid sidujate edendamiseks, 

sealhulgas rakendamisstiimuleid ja 

toetust, muu hulgas tulemuspõhiste 

maksete kaudu, leevendus- ja 

kohanemismeetmeid metsade, põllumaa, 

rohumaa ja märgalade terviklikuks ja 

säästvaks majandamiseks, mis on 

tavapärastest headest tavadest ja 

kehtestatud alustest ulatuslikumad, 

pidades silmas pikaajalist visiooni ja 

eesmärki minna üle vähese CO2-heitega 

majandusele 50 aasta jooksul ning 

saavutada tasakaal heite ja sidumise vahel 

kooskõlas Pariisi kokkuleppega. 
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Muudatusettepanek  55 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – 1. osa – A jagu – punkt 3 – alapunkt 3.1 – alapunkt 3.1.2 – alapunkt vi – taane 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

–  biomassi muu kasutus teistes 

sektorites (põllumajandus ja metsapõhised 

sektorid); ning biomassi säästva tootmise ja 

kasutamise meetmed. 

–  biomassi muu kasutus teistes 

sektorites, sh põllumajandus ja 

metsapõhised sektorid; ning biomassi 

säästva tootmise ja kasutamise meetmed. 

 

Muudatusettepanek  56 

Ettepanek võtta vastu määrus 

VII lisa – 1. osa – lõik 1 – punkt d 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) liikmesriigis toimunud kaubahinna 

ja maakasutuse muudatused, mis on seotud 

biomassi ja muude taastuvatest 

energiaallikatest toodetud energiavormide 

suurenenud kasutusega selles riigis; 

(d) kui need on kätesaadavad, siis 

liikmesriigis toimunud kaubahinna ja 

maakasutuse muudatused, mis on seotud 

biomassi ja muude taastuvatest 

energiaallikatest toodetud energiavormide 

suurenenud kasutusega selles riigis; 

 

Muudatusettepanek  57 

Ettepanek võtta vastu määrus 

VII lisa – 1. osa – lõik 1 – punkt d 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(g)  [ettepanekuga COM(2016) 767 

uuesti sõnastatud direktiivi 2009/28/EÜ] 

IX lisas loetletud lähteainetest valmistatud 

biokütuste väljatöötamine ja osakaal, 

sealhulgas ressursside hindamine, 

keskendudes toiduks või loomasöödaks 

mõeldud toodete biokütustega asendamise 

jätkusuutlikkusega seotud aspektidele, 

võttes vajalikul määral arvesse 

direktiiviga 2008/98/EÜ kehtestatud 

jäätmehierarhia põhimõtteid ja biomassi 

astmelisuse põhimõtet, võttes arvesse 

(g)  [ettepanekuga COM(2016) 767 

uuesti sõnastatud direktiivi 2009/28/EÜ] 

IX lisas loetletud lähteainetest valmistatud 

biokütuste väljatöötamine ja osakaal, 

sealhulgas ressursside hindamine, 

keskendudes toiduks või loomasöödaks 

mõeldud toodete biokütustena kasutamise 

jätkusuutlikkusega seotud aspektidele, 

võttes arvesse direktiiviga 2008/98/EÜ 

kehtestatud jäätmehierarhia põhimõtteid ja 

biomassi astmelisuse põhimõtet, võttes 

arvesse piirkondlikke ja kohalikke 
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piirkondlikke ja kohalikke majanduslikke 

ja tehnilisi asjaolusid ning pinnases leiduva 

süsinikuvaru ja pinnase ja ökosüsteemide 

kvaliteedi vajalikul tasemel hoidmist; 

majanduslikke ja tehnilisi asjaolusid ning 

pinnases leiduva süsinikuvaru ja pinnase ja 

ökosüsteemide kvaliteedi säilitamist; 

Selgitus 

On vaja parandada sõnastust: toiduks või loomasöödaks mõeldud tooteid ei asendata 

biokütusega, vaid kasutatakse selle tootmiseks. Samuti on kahe mainitud põhimõtte 

rakendamisel „vajalikkuse“ määra raske hinnata. 

Muudatusettepanek  58 

Ettepanek võtta vastu määrus 

VII lisa – 1. osa – lõik 1 – punkt h a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (h a) esimese põlvkonna biokütuse 

koostootmise ja kasutamise prognoositav 

mõju valgukontsentraatide ja muude 

söödatoodetega omavarustatusele ning 

nende toodete hinnale; 

 

Muudatusettepanek  59 

Ettepanek võtta vastu määrus 

VII lisa – 1. osa – lõik 1 – punkt h b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (h b) põllumajanduse jäätmetest saadud 

biokütuste tootmise või kasutamise 

prognoositav mõju ELi biomajanduse 

arengule; 

 

Muudatusettepanek  60 

Ettepanek võtta vastu määrus 

VII lisa – 1. osa – lõik 1 – punkt m – alapunkt 1 – alapunkt a – alapunkt i 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

i) oksad ja ladvad (aruandlus on 

vabatahtlik); 

i) oksad ja ladvad; 
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Muudatusettepanek  61 

Ettepanek võtta vastu määrus 

VII lisa – 1. osa – lõik 1 – punkt m – alapunkt 1 – alapunkt a – alapunkt ii 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

ii) kännud (aruandlus on 

vabatahtlik); 

ii) kännud; 

 

Muudatusettepanek  62 

Ettepanek võtta vastu määrus 

VII lisa – 1. osa – lõik 1 – punkt m – alapunkt 1 – alapunkt b – alapunkt i 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

i) puukoor (aruandlus on 

vabatahtlik); 

i) puukoor; 

 

Muudatusettepanek  63 

Ettepanek võtta vastu määrus 

VIII lisa – punkt d 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) [ettepanekuga COM(2016) 767 

uuesti sõnastatud direktiivi 2009/28/EÜ] 

IX lisas loetletud lähteainetest valmistatud 

biokütuste tehniline arendamine, 

kättesaadavus ja säästlikkus, sealhulgas 

hinnang toiduks või loomasöödaks 

mõeldud toodete biokütustega asendamise 

mõju kohta, võttes vajalikul määral 

arvesse direktiiviga 2008/98/EÜ 

kehtestatud jäätmehierarhia põhimõtteid ja 

biomassi astmelisuse põhimõtet, võttes 

arvesse piirkondlikke ja kohalikke 

majanduslikke ja tehnilisi asjaolusid, 

pinnases leiduva süsinikuvaru ning pinnase 

ning ökosüsteemide kvaliteedi vajalikul 

tasemel hoidmist; 

(d)  [ettepanekuga COM(2016) 767 

uuesti sõnastatud direktiivi 2009/28/EÜ] 

IX lisas loetletud lähteainetest valmistatud 

biokütuste tehniline arendamine, 

kättesaadavus ja säästlikkus, sealhulgas 

hinnang toiduks või loomasöödaks 

mõeldud toodete biokütustena kasutamise 

mõju kohta, võttes arvesse direktiiviga 

2008/98/EÜ kehtestatud jäätmehierarhia 

põhimõtteid ja biomassi astmelisuse 

põhimõtet, võttes arvesse piirkondlikke ja 

kohalikke majanduslikke ja tehnilisi 

asjaolusid, pinnases leiduva süsinikuvaru 

ning pinnase ning ökosüsteemide 

kvaliteedi säilitamist; 

Selgitus 

On vaja parandada sõnastust: toiduks või loomasöödaks mõeldud tooteid ei asendata 
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biokütusega, vaid kasutatakse selle tootmiseks. Samuti on kahe mainitud põhimõtte 

rakendamisel „vajalikkuse“ määra raske hinnata. 

Muudatusettepanek  64 

Ettepanek võtta vastu määrus 

VIII lisa – punkt f 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(f) seoses nii kolmandate riikide kui ka 

liikmesriikidega, kes on liidus tarbitavate 

biokütuste, vedelate biokütuste ja 

biomasskütuste oluliseks allikaks, riiklikud 

meetmed, mida on võetud [ettepanekuga 

COM(2016) 767 uuesti sõnastatud 

direktiivi 2009/28/EÜ] artikli 26 lõigetes 2 

kuni 7 osutatud säästvuskriteeriumide ja 

kasvuhoonegaaside heite vähendamise 

kriteeriumide täitmiseks, et kaitsta pinnast, 

vett ja õhku. 

(f)  seoses nii kolmandate riikide kui ka 

liikmesriikidega, kes on liidus tarbitavate 

biokütuste, vedelate biokütuste ja 

biomasskütuste tooraine allikaks, riiklikud 

meetmed, mida on võetud [ettepanekuga 

COM(2016) 767 uuesti sõnastatud 

direktiivi 2009/28/EÜ] artikli 26 lõigetes 2 

kuni 7 osutatud säästvuskriteeriumide ja 

kasvuhoonegaaside heite vähendamise 

kriteeriumide täitmiseks, et kaitsta pinnast, 

vett ja õhku. 

Selgitus 

Eesmärgiga tagada komisjoni järjepidev ja asjakohane aruandlus. Sõna „oluline” ei ole 

piisavalt selge, selle tähendus võib aja jooksul muutuda ning seetõttu tuleks see välja jätta. 
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