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LÜHISELGITUS 

Euroopa kliima- ja energiapoliitika peaks olema kooskõlas Lissaboni lepingu artiklis 208 

sätestatud poliitikavaldkondade arengusidususe ja kestliku arengu eesmärkidega. Üleminek 

taastuvenergiale on nende eesmärkide täitmisel kesksel kohal. Arvestades, et bioenergial on 

ELi energianõudluse rahuldamisel piiratud osa ja et rahvusvahelistes läbirääkimistes 

lähtutakse kindlasti ELi bioenergiapoliitikast, on leiab arvamuse koostaja, et esmajärjekorras 

tuleb tagada, et kavandatud direktiiv vastaks rangetele sotsiaalsetele ja keskkonnasäästlikkuse 

kriteeriumidele. 

Selleks tuleks kavandatud direktiivi mitmel viisil tugevdada:  

ajakohastada ettepanekus sisalduvaid kliimaeesmärke, suurendades taastuvenergia osakaalu 

koos riiklike kohustuslike eesmärkidega 2030. aastaks 45 %ni, et saavutada Pariisi 

kokkuleppe eesmärgid; 

lõpetada täielikult põllumajandusest saadavate biokütuste kasutamine aastaks 2030, et 

vähendada bioenergia negatiivset mõju maaõigusele, õigusele toidule, bioloogilisele 

mitmekesisusele, pinnasele ja maakasutuse kaudse muutuse üldisele mõjule. Selliste 

põllumaadel kasvatatud kultuuridest valmistatud biokütuste ja vedelate biokütuste osakaal, 

mida võib arvestada direktiivis püstitatud transpordikütuse eesmärgi saavutamisel, tuleks 

nüüdsest järk-järgult vähendada kuni aastani 2030, mil kõnealune osakaal peaks võrduma 

nulliga; 

toidu- ja söödakultuuridest või muudest põllumajandusmaadel kasvatatud põllukultuuridest 

toodetud biokütuste, vedelate biokütuste ja biomasskütuste stiimulite kaotamine; 

maakasutuse kaudset muutust käsitlevate eeskirjade tugevdamine, arvestades, et toiduks 

mittekasutatavad energiakultuurid võivad maakasutuse kaudsele muutusele kaasa aidata, kui 

neid toodetakse toidu tootmiseks kasutatud maal; 

uuesti sõnastatud direktiivi jäätmehierarhia ja astmelise kasutamise põhimõttele vastavuse 

tagamine.  

Täiustatud biokütuste kaitsemeetmete tugevdamine, mis peaks tõhusalt vähendama 

kasvuhoonegaaside heitkoguseid ja vastama rangetele keskkonnasäästlikkuse kriteeriumidele 

juhul, kui stimuleeritakse jäätmete ja jääkide kasutamist energiatootmiseks; 

sotsiaalse jätkusuutlikkuse kriteeriumide kehtestamine, võttes arvesse, et suurenevad 

konfliktid maa pärast, mis tulenevad näiteks suuremahulistest põllumajandusinvesteeringutest 

lähteaine tootmiseks. Sellest tulenevalt peaks direktiiv olema kooskõlas maaomandiga seotud 

õiguste rahvusvaheliste standarditega, mis on veelgi olulisemad riikides, kus tavapärased 

õigused ei ole selgelt seadustega tunnustatud ning kus maapiirkondade põlisrahvast on 

kaitseprojektide käigus ümber asustatud.  

MUUDATUSETTEPANEKUD 

Arengukomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil võtta 

arvesse järgmisi muudatusettepanekuid: 
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Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 8 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(8) Liidu 2030. aasta siduva 

taastuvenergiaeesmärgi kehtestamisega 

kannustataks ka edaspidi selliste 

tehnoloogialahenduste arendamist, mille 

abil toodetakse taastuvenergiat ja tagatakse 

investoritele kindlustunne. Liidu tasandil 

kindlaks määratud eesmärk võimaldaks 

liikmesriikidele suuremat paindlikkust 

täita oma kasvuhoonegaaside heitkoguste 

vähendamise eesmärgid võimalikult 

kulutõhusalt ning arvestades riigi 

konkreetset olukorda, energiaallikate 

jaotust ja taastuvenergia tootmise 

suutlikkust. 

(8) Liidu ja riiklike 2030. aasta 

siduvate taastuvenergiaeesmärkide 

kehtestamisega kannustataks ka edaspidi 

selliste tehnoloogialahenduste arendamist, 

mille abil toodetakse taastuvenergiat ja 

tagatakse investoritele kindlustunne. 

Selgitus 

Pariisi kokkuleppe eesmärkide täitmine tähendab taastuvate energiaallikate osakaalu 

suurendamist nii ELi kui ka liikmesriikide tasandil. Liikmesriikide eesmärgid, mis on 

kooskõlas ELi eesmärgiga, aitavad tagada ELi ülemaailmse eesmärgi tõhusa saavutamise.  

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 15 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (15 a) Biomassi kasutamine 

energiatootmiseks tähendab ka olulisi 

alternatiivkulusid, mis on seotud 

ökosüsteemi teenuste vähenemise või 

kadumisega. Liikmesriigid peaksid 

vältima selliste lähteainete 

energiatootmiseks kasutamise toetamist 

või kohustuslikuks muutmist, millel oleks 

negatiivne mõju maakasutusõigusele, 

õigusele toidule, bioloogilisele 

mitmekesisusele, pinnasele või üldisele 

kasvuhoonegaaside bilansile. 
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Selgitus 

Kestliku arengu tegevuskava 2030 kujutab endast pöördelist poliitilist raamistikku, mille 

eesmärk on kaotada kogu maailmas vaesus ja saavutada kestlik areng. Seepärast peavad ELi 

võetavad meetmed Pariisi kliimamuutuste kokkuleppe rakendamiseks olema kooskõlas 

tegevuskavas sisalduva 17 kestliku arengu eesmärgiga ja võtma arvesse esmatähtsaid seoseid 

sihtide ja eesmärkide vahel.  

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 15 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (15 b) Taastuvate energiaallikate 

edendamise aluseks peaks olema 

astmelise kasutamise põhimõte, eelkõige 

metsa ja põllumajandusliku biomassi 

puhul, ning ringmajandus. Taastuvate 

energiaallikate kasutamist edendavad 

toetuskavad ei tohiks kahjustada 

ringmajanduse või jäätmehierarhia 

põhimõtteid, mille kohaselt järjestatakse 

jäätmekäitlusmeetodeid nende 

säästlikkuse alusel ja seatakse 

esmatähtsaks jäätmetekke vältimine ja 

jäätmete ringlussevõtt. 

Selgitus 

EL ja tema liikmesriigid peavad kestliku arengu tegevuskava 2030 rakendama läbivalt kogu 

sise- ja välispoliitikas tervikliku ja strateegilise lähenemisviisina, lõimides tasakaalustatud ja 

sidusal moel kestliku arengu kolm mõõdet ning pöörates tähelepanu kestliku arengu eri 

eesmärkide vahelistele seostele, samuti oma riiklike meetmete laiemale mõjule 

rahvusvahelisel ja ülemaailmsel tasandil. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 15 c (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (15 c) Biootiliste energiaallikate 

kasutamisega seoses peaksid liikmesriigid 

rakendama kaitsemeetmeid bioloogilise 

mitmekesisuse kaitsmiseks ja selleks, et 
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vältida ökosüsteemide vähenemist või 

kadumist ning praegusest otstarbest 

kõrvalekaldumist, millel oleks halb 

kaudne või otsene mõju bioloogilisele 

mitmekesisusele, pinnasele või üldisele 

kasvuhoonegaaside tasakaalule. 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 17 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(17) Toetuskavade avamisega 

piiriüleseks osalemiseks piiratakse 

negatiivset mõju energia siseturule ja 

võidakse teatavatel tingimustel aidata 

liikmesriikidel saavutada liidu eesmärki 

kulutõhusamal viisil. Piiriülene osalemine 

on liidu taastuvaid energiaallikaid käsitleva 

poliitika arendamise loomulik osa, 

arvestades riiklike siduvate eesmärkide 

asendamist liidu tasandi siduva 

eesmärgiga. Seepärast on asjakohane 

nõuda liikmesriikidelt toetuse järkjärgulist 

ja osalist avamist muudes liikmesriikides 

asuvatele projektidele ning määrata 

kindlaks mitu viisi, kuidas selline 

järkjärguline avamine võib toimuda, 

tagades kooskõla Euroopa liidu toimimise 

lepingu sätetega, sealhulgas artiklitega 30, 

34 ja 110. 

(17) Toetuskavade avamisega 

piiriüleseks osalemiseks piiratakse 

negatiivset mõju energia siseturule ja 

võidakse teatavatel tingimustel aidata 

liikmesriikidel saavutada liidu eesmärki 

kulutõhusamal viisil. Piiriülene osalemine 

on liidu taastuvaid energiaallikaid käsitleva 

poliitika arendamise loomulik osa, 

arvestades liidu tasandi siduva eesmärgiga 

kaasnevaid riiklikke siduvaid eesmärke. 

Seepärast on asjakohane nõuda 

liikmesriikidelt toetuse järkjärgulist ja 

osalist avamist muudes liikmesriikides 

asuvatele projektidele ning määrata 

kindlaks mitu viisi, kuidas selline 

järkjärguline avamine võib toimuda, 

tagades kooskõla Euroopa liidu toimimise 

lepingu sätetega, sealhulgas artiklitega 30, 

34 ja 110. 

Selgitus 

Pariisi kokkuleppe eesmärkide täitmine tähendab taastuvate energiaallikate osakaalu 

suurendamist nii ELi kui ka liikmesriikide tasandil. Liikmesriikide eesmärgid, mis on 

kooskõlas ELi eesmärgiga, aitavad tagada ELi ülemaailmse eesmärgi tõhusa saavutamise. 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 25 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(25) Selle tagamiseks, et IX lisas 

võetakse arvesse Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu direktiiviga 2008/98/EÜ25 

kehtestatud jäätmehierarhia põhimõtteid, 

liidu säästlikkuskriteeriume ning vajadust 

tagada, et kõnealuse lisaga ei tekitata 

lisanõudlust maa järele, kuid edendatakse 

samas jäätmete ja jääkide kasutamist, 

peaks komisjon nimetatud lisa korrapärasel 

hindamisel kaaluma selliste täiendavate 

lähteainete lisamist, millega ei kaasne 

olulist moonutavat mõju (kõrval)saaduste, 

jäätmete või jääkide turule. 

(25) Selle tagamiseks, et IX lisas 

võetakse arvesse Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu direktiiviga 2008/98/EÜ25 

kehtestatud jäätmehierarhia põhimõtteid, 

liidu säästlikkuskriteeriume, astmelise 

kasutamise põhimõtet ning vajadust 

tagada, et kõnealuse lisaga ei tekitata 

lisanõudlust maa järele, kuid edendatakse 

samas jäätmete ja jääkide kasutamist, 

peaks komisjon nimetatud lisa korrapärasel 

hindamisel kaaluma selliste täiendavate 

lähteainete lisamist, millega saab tagada 

kasvuhoonegaaside heitkoguste olulise 

vähendamise nende olelusringi hinnangu 

põhjal, arvestades kõrvaletõrjumise 

mõjuga seotud kaudset heidet, ja millega 

ei kaasne olulist moonutavat mõju 

(kõrval)saaduste, jäätmete või jääkide 

turule. 

__________________ __________________ 

25 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. 

novembri 2008. aasta direktiiv 

2008/98/EÜ, mis käsitleb jäätmeid ja 

millega tunnistatakse kehtetuks teatud 

direktiivid (ELTL 312, 22.11.2008, lk 3). 

25 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. 

novembri 2008. aasta direktiiv 

2008/98/EÜ, mis käsitleb jäätmeid ja 

millega tunnistatakse kehtetuks teatud 

direktiivid (ELTL 312, 22.11.2008, lk 3). 

Selgitus 

Tegelikult on vähe lähteaineid, mis on heitevabad. Kui materjale kasutatakse nende praeguse 

kasutusviisi asemel biokütuse tootmiseks, mõjutab see teisi kasutajaid. Selleks et mõista 

alternatiivkütuse tootmiseks kasutatava materjali kliimamõju, on vajalik kõrvaletõrjumise 

analüüs, et teha kindlaks, milliseid materjale kasutada lähteainete asendamiseks ja millised 

on sellega seotud heitkogused. Kooskõlas ELi ringmajanduse ja metsastrateegiatega tuleks 

võtta arvesse biomassi astmelise kasutamise põhimõtet. 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 50 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (50 a) Käesoleva direktiiviga luuakse 

liidu raamistik taastuvatest 
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energiaallikatest toodetud energia 

kasutamise edendamiseks, kuid see aitab 

ka suurendada liidu ja selle liikmesriikide 

võimalikku positiivset mõju 

taastuvenergia sektori hoogsamaks 

arendamiseks kolmandates riikides. Liit ja 

selle liikmesriigid peaksid edendama 

teadus- ja arendustegevust ning 

investeeringuid taastuvenergia tootmisse 

arenguriikides ja teistes partnerriikides, 

suurendades seega nende keskkonnaalast 

ja majanduslikku jätkusuutlikkust ning 

taastuvenergia eksportimise suutlikkust. 

Lisaks võib taastuvenergia import 

partnerriikidest aidata liidul ja selle 

liikmesriikidel saavutada oma 

ambitsioonikad süsinikdioksiidi 

heitkoguste vähendamise eesmärgid. 

 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 62 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(62) Euroopa vähese CO2-heitega 

liikuvuse strateegias, mis avaldati 

2016. aasta juulis, osutati sellele, et 

toidupõhised biokütused aitavad 

transpordisektoris CO2-heidet vähendada 

vaid piiratud määral ning nende 

kasutamine tuleks järk-järgult lõpetada ja 

asendada täiustatud biokütustega. 

Täiustatud biokütustele ülemineku 

ettevalmistamiseks ja maakasutuse 

kaudsest muutusest tuleneva üldmõju 

vähendamiseks on asjakohane vähendada 

selliste toidu- ja söödakultuuridest 

toodetud biokütuste ja vedelate biokütuste 

kogust, mida võib võtta arvesse käesolevas 

direktiivis sätestatud liidu eesmärgi 

saavutamisel. 

(62) Kui varem toiduainete ja 

loomasööda tootmiseks kasutatud karja- 

või põllumaad hakatakse kasutama 

biokütuste tootmiseks, on jätkuvalt vaja 

muu kui kütustega seotud nõudlus 

rahuldada kas senise tootmise 

intensiivistamisega või 

mittepõllumajandusmaa tootmisse 

võtmisega mujal. Mittepõllumajandusmaa 

kasutamine põllumajanduses kujutab 

endast maakasutuse kaudset muutust ja 

võib kaasa tuua märkimisväärse 

kasvuhoonegaaside heite, kui see hõlmab 

suure süsinikuvaruga maa-ala 

ümberkorraldamist. Euroopa vähese CO2-

heitega liikuvuse strateegias, mis avaldati 

2016. aasta juulis, osutati sellele, et 

toidupõhised biokütused aitavad 

transpordisektoris CO2-heidet vähendada 

vaid piiratud määral ning nende 

kasutamine tuleks järk-järgult lõpetada ja 
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asendada täiustatud biokütustega. 

Täiustatud biokütustele ülemineku 

ettevalmistamiseks ja maakasutuse 

kaudsest muutusest tuleneva üldmõju 

vähendamiseks on asjakohane vähendada 

selliste toidu- ja söödakultuuridest 

toodetud biokütuste ja vedelate biokütuste 

kogust, mida võib võtta arvesse käesolevas 

direktiivis sätestatud liidu eesmärgi 

saavutamisel, ning lisada 

kasvuhoonegaaside heitkoguste 

arvutamisse maakasutuse kaudse muutuse 

prognoos. 

Selgitus 

Maakasutuse kaudse muutuse nähtust tuleks direktiivi sätetes selgelt tunnistada ja arvesse 

võtta. 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 64 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(64) IX lisas loetletud lähteainetest 

toodetud täiustatud ja muud biokütused ja 

biogaas, muust kui bioloogilise päritoluga 

taastuvtoorainest valmistatud vedelad ja 

gaasilised transpordikütused ning 

taastuvelektri kasutamine 

transpordisektoris võivad aidata vähendada 

CO2-heidet, sest nendega soodustatakse 

liidu transpordisektori CO2-heite 

vähendamist kulutõhusal viisil ja 

mitmekesistatakse muu hulgas 

transpordisektori energiaallikaid, 

edendades ühtlasi innovatsiooni, 

majanduskasvu ja tööhõivet liidu 

majanduses ja vähendades sõltuvust 

energiaimpordist. Kütusetarnijatele 

kehtestatav kasutuselevõtukohustus peaks 

soodustama täiustatud kütuste, sealhulgas 

biokütuste pidevat arendamist ning on 

oluline tagada, et kõnealune kohustus 

motiveeriks ühtlasi vähendama selle 

täitmiseks tarnitavate kütuste mõju 

(64) IX lisas loetletud lähteainetest 

toodetud täiustatud ja muud biokütused ja 

biogaas, muust kui bioloogilise päritoluga 

taastuvtoorainest valmistatud vedelad ja 

gaasilised transpordikütused ning 

taastuvelektri kasutamine 

transpordisektoris võivad aidata vähendada 

CO2-heidet, sest nendega soodustatakse 

liidu transpordisektori CO2-heite 

vähendamist kulutõhusal viisil ja 

mitmekesistatakse muu hulgas 

transpordisektori energiaallikaid, 

edendades ühtlasi innovatsiooni, 

majanduskasvu ja tööhõivet liidu 

majanduses ja vähendades sõltuvust 

energiaimpordist. Toiduks 

mittekasutatavad lähteained võivad aga 

põhjustada maakasutuse muutusest 

tingitud heitkoguseid või muid kaudseid 

heitkoguseid. Et võtta arvesse kaudseid 

heitkoguseid, mis on seotud mõne 

lähteaine praeguse kasutuse 
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kasvuhoonegaaside heite tekkele. 

Komisjon peaks hindama nende kütuste 

mõju kasvuhoonegaaside heite tekkele, 

nendega seotud tehnilist innovatsiooni ja 

nende säästlikkust. 

kõrvaletõrjumisega, peaks 

kasvuhoonegaaside heitkoguste 

arvutamine hõlmama ka prognoose. On 

võimalik, et need prognoosid muutuvad 

aja jooksul, kui kättesaadavaks saavad 

uued andmed või nende toiduks 

mittekasutatavate lähteainete turud 

muutuvad aja jooksul. Seepärast tuleb 

need korrapäraselt läbi vaadata. 
Kütusetarnijatele kehtestatav 

kasutuselevõtukohustus peaks soodustama 

täiustatud kütuste, sealhulgas biokütuste 

pidevat arendamist ning on oluline tagada, 

et kõnealune kohustus motiveeriks ühtlasi 

vähendama selle täitmiseks tarnitavate 

kütuste mõju kasvuhoonegaaside heite 

tekkele. Komisjon peaks hindama nende 

kütuste mõju kasvuhoonegaaside heite 

tekkele, nendega seotud tehnilist 

innovatsiooni ja nende säästlikkust. 

Selgitus 

Selleks et mõista alternatiivkütuse tootmiseks kasutatava materjali kliimamõju, on vajalik 

kõrvaletõrjumise analüüs, et teha kindlaks, milliseid materjale kasutada lähteainete 

asendamiseks ja millised on sellega seotud heitkogused. 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 69 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (69 a) Biokütuste tootmine ning järelikult 

ka sellega seotud eesmärgid ja ajakavad ei 

tohiks põhjustada maakasutuse 

muutumist ega tohiks mingil moel 

mõjutada toidutarneahelat. 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 69 b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 
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 (69 b) ELi biokütuse-poliitika võib 

avaldada kaudset kahjulikku mõju mitte 

ainult keskkonnale, vaid ka kohalike 

kogukondade elule, maaga seotud 

õigustele ja toiduga kindlustatusele, kui 

rakendata meetmeid jätkusuutlikkuse ja 

inimõiguste kaitseks. 

 

 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 73 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(73) Biokütuste, vedelate biokütuste ja 

biomasskütuste tootmiseks kasutatavat 

põllumajanduslikku toorainet ei tohiks 

toota turbaaladel, sest lähteainete 

viljelemine turbaaladel tooks kaasa 

süsinikuvaru olulise vähenemise, kui 

asjaomast maad kõnealusel otstarbel 

täiendavalt kuivendataks, samas kui sellise 

kuivendamise puudumist on raske 

tõendada. 

(73) Biokütuste, vedelate biokütuste ja 

biomasskütuste tootmiseks kasutatavat 

põllumajanduslikku toorainet ei tohiks 

toota turbaaladel ega märgaladel, sest 

lähteainete viljelemine turbaaladel või 

märgaladel tooks kaasa süsinikuvaru 

olulise vähenemise, kui asjaomast maad 

kõnealusel otstarbel täiendavalt 

kuivendataks, samas kui sellise 

kuivendamise puudumist on raske 

tõendada. 

Selgitus 

Turbaalad ja märgalad kujutavad endast suure kaitseväärtusega elupaiku, kus asuvad mõned 

ELi ja maailma kõige olulisemad süsinikuvaramud. Nende kahjustamise korral hakkavad nad 

õhku paiskama suurel hulgal kasvuhoonegaase. 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 73 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (73 a) Biokütuste, vedelate biokütuste ja 

biomasskütuste tootmiseks kasutatavaid 

põllumajanduse ning metsanduse jääke 

tuleks kasvatada ja koristada selliste 

meetodite abil, mis on kooskõlas pinnase 
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kvaliteedi ja orgaanilise süsiniku 

sisalduse kaitsega. 

Selgitus 

ELi põllumajanduspoliitika peaks olema kooskõlas ELi kohustustega kliimamuutuste ja 

vaesuse kaotamise vallas. Kliimamuutused süvendavad keskkonnaalaseid probleeme, millega 

põllumajandus kogu maailmas tavapäraselt kokku puutub. Põllumajandustootjad peavad 

rohkem kui kunagi varem panustama kliimamuutuste leevendamisse säästvate 

põllumajandustavade kasutamise abil.  

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 95 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (95 a) Liidu ja liikmesriikide 

biokütusepoliitika peaks olema kooskõlas 

ÜRO kestliku arengu eesmärkide ja 

Lissaboni lepingus sätestatud 

poliitikavaldkondade arengusidususe 

põhimõttega. Eelkõige peaksid liit ja 

liikmesriigid tagama, et nende 

biokütusepoliitika ei mõjuta negatiivselt 

arengumaid ning austaks kohalike 

elanike maaomandiõigusi, nagu on ette 

nähtud Rahvusvahelise 

Tööorganisatsiooni (ILO) põlisrahvaste ja 

inimõiguste konventsioonis (konventsioon 

nr 169), samuti ÜRO vabatahtlikes 

suunistes maa, kalavete ja metsade 

vastutustundliku majandamise kohta 

riikliku toiduga kindlustatuse raames, 

põllumajandusse ja toidusüsteemidesse 

vastutustundliku investeerimise 

põhimõtetes ning OECD-FAO suunistes 

vastutustundliku põllumajandusliku 

tarneahela kohta. 

Selgitus 

Pariisi kokkuleppes nõutakse, et selle osalised järgiksid kliimameetmete võtmise käigus 

rahvusvahelisi inimõiguste alaseid kohustusi ja põlisrahvaste õigusi. Selles mainitakse ka 

seda, et kliimameetmed tuleb saavutada võrdsuse alusel ning kestliku arengu saavutamiseks 

ja vaesuse kaotamiseks tehtavate jõupingutuste raames. Arvestades, et ELi biokütusepoliitika 

võib avaldada survet välisriikide maale, on oluline tagada, et see ei kahjustaks kohalike 
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elanike kehtivaid maaomandiõigusi. 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 99 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(99) Käesoleva direktiivi sätete 

mitteolemuslike osade muutmiseks või 

täiendamiseks peaks komisjonil olema 

õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu 

toimimise lepingu artikliga 290 vastu 

delegeeritud õigusakte järgmise kohta: 

selliste täiustatud biokütuste lähteainete 

loetelu, mille osa transpordisektoris 

kütusetarnijatele kehtestatud kohustuse 

täitmisel on piiratud; transpordikütuste 

energiasisalduse kohandamine teaduse ja 

tehnika arenguga; metoodika, millega 

tehakse kindlaks biokütuse osakaal 

olukorras, kus biomass on töödeldud koos 

fossiilkütustega sama protsessi käigus; 

päritolutagatiste vastastikust tunnustamist 

käsitlevate lepingute rakendamine; 

päritolutagatiste süsteemi toimimise 

jälgimise eeskirjade kehtestamine; ning 

biokütustest ja vedelatest biokütustest 

kasvuhoonegaaside heitele tuleneva mõju 

ning nende kütustega seotud fossiilkütuste 

võrdlusväärtuste arvutamise valemid. On 

eriti oluline, et komisjon konsulteeriks 

vajalikul määral oma ettevalmistava töö 

käigus, sealhulgas ekspertidega, ja et need 

konsultatsioonid toimuksid kooskõlas 

13. aprilli 2016. aasta 

institutsioonidevahelises parema 

õigusloome kokkuleppes sätestatud 

põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada 

delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises 

võrdne osalemine, saavad Euroopa 

Parlament ja nõukogu kõik dokumendid 

liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning 

nende ekspertidel on pidevalt võimalus 

osaleda komisjoni eksperdirühmade 

koosolekutel, kus arutatakse delegeeritud 

õigusaktide ettevalmistamist. 

(99) Käesoleva direktiivi sätete 

mitteolemuslike osade muutmiseks või 

täiendamiseks peaks komisjonil olema 

õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu 

toimimise lepingu artikliga 290 vastu 

delegeeritud õigusakte järgmise kohta: 

täiustatud biokütuste lähteainete loetelu 

koos sellega seotud hinnanguliste 

kaudsete heitkogustega; transpordikütuste 

energiasisalduse kohandamine teaduse ja 

tehnika arenguga; metoodika, millega 

tehakse kindlaks biokütuse osakaal 

olukorras, kus biomass on töödeldud koos 

fossiilkütustega sama protsessi käigus; 

päritolutagatiste vastastikust tunnustamist 

käsitlevate lepingute rakendamine; 

päritolutagatiste süsteemi toimimise 

jälgimise eeskirjade kehtestamine; ning 

biokütustest ja vedelatest biokütustest 

kasvuhoonegaaside heitele tuleneva mõju 

ning nende kütustega seotud fossiilkütuste 

võrdlusväärtuste arvutamise valemid. On 

eriti oluline, et komisjon konsulteeriks 

vajalikul määral oma ettevalmistava töö 

käigus, sealhulgas ekspertidega, ja et need 

konsultatsioonid toimuksid kooskõlas 

13. aprilli 2016. aasta 

institutsioonidevahelises parema 

õigusloome kokkuleppes sätestatud 

põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada 

delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises 

võrdne osalemine, saavad Euroopa 

Parlament ja nõukogu kõik dokumendid 

liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning 

nende ekspertidel on pidevalt võimalus 

osaleda komisjoni eksperdirühmade 

koosolekutel, kus arutatakse delegeeritud 

õigusaktide ettevalmistamist. 
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Selgitus 

Teeb selgeks, et kaudseid heitkoguseid võetakse erinevate lähteainete hindamisel täielikult 

arvesse. 

 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 101 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (101 a) 1,4 miljardile inimesele maailmas 

ei ole kättesaadav elekter. Ligikaudu kolm 

miljardit inimest kasutab toidu 

valmistamisel traditsioonilisi kütuseid, 

näiteks kivisütt ja puitu, ning nende 

eluruumid on sageli halva 

ventilatsiooniga. Peaaegu kaks miljonit 

inimest sureb igal aastal ülalnimetatud 

kütuste kasutamisest tingitud 

kopsupõletikku ja kroonilistesse 

kopsuhaigustesse. 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 101 b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (101 b) Arenguriigid on riigi tasandil üha 

enam vastu võtnud taastuvenergia 

edendamise meetmeid, kuna nende 

eesmärk on toota kasvava 

energiavajaduse rahuldamiseks energiat 

taastuvatest energiaallikatest. Rohkem kui 

173 riiki, sh 117 arenguriiki ja kiiresti 

areneva turumajandusega riiki, olid 2015. 

aasta lõpuks endale seadnud 

taastuvenergiaalased eesmärgid. 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 
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Põhjendus 101 c (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (101 c) Energia kasutamine 

arengumaades on tihedalt seotud paljude 

erinevate sotsiaalsete küsimustega: 

vaesuse vähendamine, haridus, tervishoid, 

elanikkonna kasv, tööhõive, ettevõtlus, 

kommunikatsioon, linnastumine ja 

vähesed võimalused naiste jaoks. 

Taastuvenergial on märkimisväärne 

potentsiaal, mis võimaldab arengu- ja 

keskkonnaprobleeme koos käsitleda. 

Viimastel aastatel on toimunud oluline 

areng alternatiivsete energiatehnoloogiate 

vallas, seda nii tulemuslikkuse kui ka 

kulude vähendamise osas. Pealegi on 

paljudel arengumaadel eriti head 

eeldused uue põlvkonna 

energiatehnoloogiaid arendada. Arengu- 

ja keskkonnaeelistele lisaks võib 

taastuvenergia aidata suurendada 

julgeolekut majanduslikku stabiilsust. 

Taastuvate energiaallikate laialdasem 

kasutamine vähendaks sõltuvust kalli 

fossiilkütuse impordist ning aitaks 

paljudel riikidel parandada 

maksebilanssi. 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse üldine 

raamistik taastuvatest energiaallikatest 

toodetud energia kasutamise 

edendamiseks. Sellega 

kehtestatakse liidu siduv eesmärk seoses 

taastuvatest energiaallikatest toodetud 

energia üldise osakaaluga summaarses 

energia lõpptarbimises 2030. aastal . Selles 

sätestatakse lisaks eeskirjad, milles 

käsitletakse taastuvatest energiaallikatest 

toodetud elektri rahalist toetamist, 

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse üldine 

raamistik taastuvatest energiaallikatest 

toodetud energia kasutamise 

edendamiseks. Sellega kehtestatakse 

kohustuslikud liidu ja riigi eesmärgid 

seoses taastuvatest energiaallikatest 

toodetud energia üldise osakaaluga 

summaarses energia 

lõpptarbimises 2030. aastal. Selles 

sätestatakse lisaks eeskirjad, milles 

käsitletakse taastuvatest energiaallikatest 
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omatarbeks toodetud taastuvelektri 

tarbimist, taastuvenergia kasutamist kütte- 

ja jahutus- ning transpordisektoris, 

piirkondlikku koostööd liikmesriikide 

vahel ja kolmandate riikidega, 

päritolutagatisi, haldusmenetlusi ning 

teavitamist ja koolitust . Sellega 

kehtestatakse biokütuste, vedelate 

biokütuste ja biomasskütuste jaoks 

säästlikkuse ja kasvuhoonegaaside heite 

vähendamise kriteeriumid. 

toodetud elektri rahalist toetamist, 

omatarbeks toodetud taastuvelektri 

tarbimist, taastuvenergia kasutamist kütte- 

ja jahutus- ning transpordisektoris, 

piirkondlikku koostööd liikmesriikide 

vahel ja kolmandate riikidega, 

päritolutagatisi, haldusmenetlusi ning 

teavitamist ja koolitust. Sellega 

kehtestatakse biokütuste, vedelate 

biokütuste ja biomasskütuste jaoks 

säästlikkuse ja kasvuhoonegaaside heite 

vähendamise kriteeriumid. 

Selgitus 

Pariisi kokkuleppe eesmärkide täitmine tähendab taastuvate energiaallikate osakaalu 

suurendamist nii ELi kui ka liikmesriikide tasandil. Liikmesriikide eesmärgid, mis on 

kooskõlas ELi eesmärgiga, aitavad tagada ELi ülemaailmse eesmärgi tõhusa saavutamise. 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 2 – lõik 2 – alapunkt n a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 n a) „energiakultuurid“ – 

põllumajandusmaal põhikultuurina 

kasvatatud põllukultuurid, välja arvatud 

jäägid ja jäätmed, mida kasvatatakse 

peamiselt energia tootmiseks; 

Selgitus 

Määratluste täpsustamine. 

 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 3 – pealkiri 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liidu siduv 2030. aasta üldeesmärk Liidu ja riiklikud siduvad 2030. aasta 

üldeesmärgid 
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Selgitus 

Vajalik, et tagada kooskõla artikliga 1. 

 

Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 3 – lõige 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. Liikmesriigid tagavad lõikes 3 

sätestatud eesmärkide järgmisel, et nende 

riiklikud eesmärgid on kavandatud 

kooskõlas direktiivis 2008/98/EÜ 

sätestatud jäätmehierarhiaga, eelkõige 

seoses metsa ja põllumajandusliku 

biomassi tarbimisega energia saamiseks, 

ning järgima ringmajanduse ja astmelise 

kasutamise põhimõtteid. Nende 

põhimõtete järgimise tagamiseks vaatavad 

liikmesriigid oma riiklikud eesmärgid 

korrapäraselt läbi. 

Selgitus 

EL ja tema liikmesriigid peavad rakendama kestliku arengu tegevuskava 2030 läbivalt kogu 

sise- ja välispoliitikas, käsitledes kestliku arengu eri eesmärkide vahelisi seoseid, samuti oma 

riiklike meetmete laiemat mõju rahvusvahelisel ja ülemaailmsel tasandil. Sellele vastavalt 

tuleks neid ringmajanduse ja astmelise kasutuse põhimõtteid vajaduse korral rakendada, 

sealhulgas käesolevas direktiivis, et seda saaks kasutada eeskujuna kolmandate riikide jaoks. 

 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 11 – lõige 2 – alapunkt c a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 c a) elektrienergia on toodetud 

kooskõlas rahvusvahelise õigusega, 

sealhulgas inimõigusi käsitlevate 

õigusaktidega. 

Selgitus 

Käesoleva direktiivi sätetega ei tohiks elektritootmisele tahtmatult kehtestada tingimusi, mis 



 

PE609.284v03-00 18/30 AD\1136252ET.docx 

ET 

on vastuolus rahvusvahelise õigusega. 

 

Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 11 – lõige 3 – alapunkt e 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

e) taotlus on seotud ühisprojektiga, 

mille puhul täidetakse lõike 2 punktides b 

ja c osutatud kriteeriume ning mille raames 

kasutatakse ühendust pärast selle 

käivitamist, ja elektrienergia kogusega, mis 

ei ületa pärast võrkudevahelise ühenduse 

käivitamist liitu eksporditavat kogust. 

e) taotlus on seotud ühisprojektiga, 

mille puhul täidetakse lõike 2 punktides b, 

c ja c a osutatud kriteeriume ning mille 

raames kasutatakse ühendust pärast selle 

käivitamist, ja elektrienergia kogusega, mis 

ei ületa pärast võrkudevahelise ühenduse 

käivitamist liitu eksporditavat kogust. 

Selgitus 

Vajalik, et tagada kooskõla eelneva lõike punktiga c a, mis lisatakse muudatusettepanekuga 

25. 

 

Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 11 – lõige 5 – alapunkt d 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

d) lisatakse punktide b ja c kohta ning 

käitises toodetud ja siseturul kasutatava 

elektrienergia osa või koguse kohta selle 

kolmanda riigi kirjalik tõend, kelle 

territooriumil käitis tegevust alustab. 

d) lisatakse lõike 2 punktide b, c ja c a 

kohta ning käitises toodetud ja siseturul 

kasutatava elektrienergia osa või koguse 

kohta selle kolmanda riigi kirjalik tõend, 

kelle territooriumil käitis tegevust alustab. 

Selgitus 

Vajalik, et tagada kooskõla eelneva lõike punktiga c a, mis lisatakse muudatusettepanekuga 

25. 

 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 19 – lõige 11 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

11. Liikmesriigid ei tunnusta 

kolmandas riigis välja antud 

päritolutagatisi, välja arvatud juhul, kui 

komisjon on kõnealuse kolmanda riigiga 

alla kirjutanud lepingule selliste 

päritolutagatiste vastastikuse tunnustamise 

kohta, mis on välja antud liidu 

päritolutagatiste süsteemi ja kõnealuses 

riigis kehtestatud võrdväärse 

päritolutagatiste süsteemi alusel, kui 

toimub energia vahetu importimine või 

eksportimine. Komisjonil on õigus võtta 

kooskõlas artikliga 32 vastu delegeeritud 

õigusaktid kõnealuste lepingute 

jõustamiseks. 

11. Liikmesriigid ei tunnusta 

kolmandas riigis välja antud 

päritolutagatisi, välja arvatud juhul, kui 

komisjon on kõnealuse kolmanda riigiga 

alla kirjutanud lepingule selliste 

päritolutagatiste vastastikuse tunnustamise 

kohta, mis on välja antud liidu 

päritolutagatiste süsteemi ja kõnealuses 

riigis kehtestatud võrdväärse 

päritolutagatiste süsteemi alusel, kui 

toimub energia vahetu importimine või 

eksportimine. Komisjonil on õigus võtta 

kooskõlas artikliga 32 vastu delegeeritud 

õigusaktid kõnealuste lepingute 

jõustamiseks. Need lepingud peavad 

olema kooskõlas rahvusvahelise õigusega, 

sealhulgas inimõigusi käsitlevate 

õigusaktidega, samuti kõigi komisjoni 

asjakohaste otsustega ja Euroopa Liidu 

Kohtu praktikaga. 

Selgitus 

Võimalus lisada taastuvatest energiaallikatest toodetud imporditud elekter taastuvenergia 

osakaalu arvutamisse peaks olema kooskõlas rahvusvahelise ja ELi õigusega. See ei tohiks 

tuua kaasa inimõiguste standardite alandamist ega hõlmata ebaausat konkurentsi. 

 

Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 25 – lõige 1 – lõik 4 – punkt 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) lugeja, see tähendab IX lisas 

loetletud lähteainetest toodetud täiustatud 

biokütuste ja muude biokütuste ning 

biogaasi energiasisalduse arvutamiseks 

võetakse arvesse muust kui bioloogilise 

päritoluga taastuvtoorainest valmistatud 

vedelaid ja gaasilisi transpordikütuseid, 

kõikidesse transpordisektoritesse tarnitud 

jäätmepõhiseid fossiilkütuseid ja 

maanteesõidukitele tarnitud taastuvelektrit. 

b) lugeja, see tähendab IX lisas 

loetletud lähteainetest toodetud täiustatud 

biokütuste ja muude biokütuste ning 

biogaasi energiasisalduse arvutamiseks 

võetakse arvesse muust kui bioloogilise 

päritoluga taastuvtoorainest valmistatud 

vedelaid ja gaasilisi transpordikütuseid 

ning kõikidesse transpordisektoritesse 

tarnitud taastuvelektrit. 
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Selgitus 

Tegevuskava 2030 ja selles sisalduvad 17 kestliku arengu eesmärki on universaalsed ning 

kehtivad kõigi riikide jaoks olenemata nende arenguetapist, põhinedes riikide ise- ja jagatud 

vastutusel. Ei ole asjakohane lisada fossiilkütuste volitused –isegi jäätmepõhiste fossiilkütuste 

volitused – taastuvenergia direktiivi, eelkõige olukorras, kui ELi energiapoliitikat võidakse 

kasutada eeskujuna rahvusvahelistes läbirääkimistes. 

 

Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

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

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 c a) lugeja ja nimetaja arvutamisel 

võetakse arvesse üksnes neid biokütuseid 

ja vedelaid biokütuseid, mis on toodetud 

liidus saadud või valmistatud 

lähteainetest. 

Selgitus 

Jätkusuutlikkuse eesmärgil ja selleks, et võtta arvesse maakasutuse ja maakasutuse kaudse 

muutuse mõju, tuleks jätkusuutlikuks lugeda vaid need biokütused ja vedelad biokütused, 

mida toodetakse EList pärit toorainest (sh jäätmed). 

 

 

 

Muudatusettepanek  29 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 26 – lõige 5 – punkt a – alapunkt i 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

v) ülestöötamine ei ületa metsa 

pikaajalist tootmisvõimet; 

v) ülestöötamine säilitab või 

parandab metsa pikaajalist 

tootlikkusvõimet; 

 

Muudatusettepanek  30 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 26 – lõige 5 – punkt b – alapunkt i 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 
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i) metsa biomass on üles töötatud 

seadusliku loa alusel; 

i) metsa biomass on üles töötatud 

seaduslikult; 

 

Muudatusettepanek  31 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 26 – lõige 5 – punkt b – alapunkt i 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

v) ülestöötamine ei ületa metsa 

pikaajalist tootmisvõimet. 

v) ülestöötamine säilitab või 

parandab metsa pikaajalist 

tootlikkusvõimet; 

 

Muudatusettepanek  32 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 26 – lõige 6 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 6 a. Põllumajanduslikust ja metsa 

biomassist toodetud biokütused, vedelad 

biokütused ja biomasskütused, mida 

võetakse arvesse lõike 1 esimese lõigu 

punktides a, b ja c osutatud eesmärkidel, 

peavad vastama järgmistele nõuetele: 

 a) tooraine on saadud maadelt või 

metsadest, mille puhul järgitakse 

kolmandate isikute maa või metsa 

kasutamise ja valdamise õigusi, 

omandades nende kolmandate osapoolte 

vaba, eelneva ja teadliku nõusoleku 

esindusasutuste ja -organisatsioonide 

osalusel; 

 b) austatakse kolmandate isikute 

inim- ja tööõigusi ning 

 c) toidu ja sööda kättesaadavus 

kolmandatele isikutele ei ole ohus. 

 Selle taustal tuleb esmajärjekorras ja 

täielikult austada kohalike elanike 

maaomandiõigusi vastavalt ILO 

konventsioonile nr 169, samuti ÜRO 

vabatahtlikele suunistele maa, kalavete ja 

metsade vastutustundliku majandamise 
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kohta riikliku toiduga kindlustatuse 

raames, põllumajandusse ja 

toidusüsteemidesse vastutustundliku 

investeerimise põhimõtetele ning OECD-

FAO suunistele vastutustundliku 

põllumajandusliku tarneahela kohta. 

 Käesoleva lõike tähenduses on mõiste 

„kolmandad isikud“ kohalikud ja 

põliselanike kogukonnad või muud isikud, 

kes osalevad tooraine tootmises või 

ülestöötamises või keda mõjutavad 

tooraine tootmise või eraldamise 

toimingud. 

Selgitus 

Biomassi kasvatamisel ja koristamisel tuleks kaitsta kolmandate isikute õigusi, austada 

tööõigust ja kaitsta toiduga kindlustatust kahjuliku mõju eest. 

 

Muudatusettepanek  33 

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. 

10. Liikmesriigid võivad lõike 1 

punktides a, b ja c osutatud eesmärkidel 

kehtestada biokütuste, vedelate biokütuste 

ja biomasskütuste suhtes täiendavad 

säästlikkuse nõuded. 

Selgitus 

Liikmesriikide õigust kehtestada täiendav säästvuse kriteerium ei tohiks piirata 

biomasskütustega. 

 

Muudatusettepanek  34 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 27 – lõige 3 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. Liikmesriigid võtavad meetmeid, et 

luua piisav, terviklik ja inimõigustepõhine 

jätkusuutlikkuse kaitsemehhanism 
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biokütuste kasutamiseks, et lahendada 

biokütuste tootmise ja importimisega 

seotud maaõiguste probleeme ja muid 

õigustega seonduvaid mõjusid. 

 

Muudatusettepanek  35 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 28 – lõige 1 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) kui tootmisviisidest tuleneva 

kasvuhoonegaaside heitkoguse vähenemise 

vaikeväärtus on biokütuste ja vedelate 

biokütuste jaoks sätestatud V lisa A või B 

osas ja biomasskütuste jaoks VI lisa A osas 

ja kui kõnealuste biokütuste või vedelate 

biokütuste V lisa C osa punkti 7 ja 

biomasskütuste VI lisa B osa punkti 7 

kohaselt arvutatav el-väärtus on võrdne 

nulliga või nullist väiksem, kasutades seda 

vaikeväärtust; või 

a) kui tootmisviisidest tuleneva 

kasvuhoonegaaside heitkoguse vähenemise 

vaikeväärtus on biokütuste ja vedelate 

biokütuste jaoks sätestatud V lisa A või B 

osas ja biomasskütuste jaoks VI lisa A osas 

ja kui kõnealuste biokütuste või vedelate 

biokütuste V lisa C osa punkti 7 ja 

biomasskütuste VI lisa B osa punkti 7 

kohaselt arvutatav el-väärtus on võrdne 

nulliga või nullist väiksem, kasutades seda 

vaikeväärtust ja lahutades sellest 

maakasutuse kaudsest muutusest tingitud 

kasvuhoonegaaside heitkoguse 

vähenemise vaikeväärtuse, mis on 

sätestatud VIII lisa A osas, või kaudsest 

CO2-heite vähenemisest tingitud 

heitkoguse vähenemise vaikeväärtuse, mis 

on sätestatud VIII lisa Ba osas; või 

Selgitus 

Tegelikult on vähe lähteaineid, mis on heitevabad. Kui materjale kasutatakse nende praeguse 

kasutusviisi asemel biokütuse tootmiseks, mõjutab see teisi kasutajaid. Kaudse CO2 

vähenemise prognoositavat kogust, mis põhineb ümberpaigutamise analüüsil, mille abil 

tehakse kindlaks, mis materjale kasutatakse lähteainete asendamiseks, ja sellega seotud 

heiteid tuleks kasutada kasvuhoonegaaside heitkoguse vähenemise arvutamiseks, et kajastada 

selle materjali alternatiivkütusena kasutamise mõju kliimale. 

 

Muudatusettepanek  36 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 28 – lõige 1 – punkt b 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) kasutades V lisa C osas biokütuste 

ja vedelate biokütuste ning VI lisa B osas 

biomasskütuste jaoks sätestatud metoodika 

kohaselt arvutatud tegelikku väärtust; 

b) kasutades V lisa C osas biokütuste 

ja vedelate biokütuste ning VI lisa B osas 

biomasskütuste jaoks sätestatud metoodika 

kohaselt arvutatud tegelikku väärtust ja 

lahutades sellest maakasutuse kaudsest 

muutusest tingitud kasvuhoonegaaside 

heitkoguse vähenemise vaikeväärtuse, mis 

on sätestatud VIII lisa A osas, või kaudsest 

CO2-heite vähenemisest tingitud 

heitkoguse vähenemise vaikeväärtuse, mis 

on sätestatud VIII lisa Ba osas; 

Selgitus 

Tegelikult on vähe lähteaineid, mis on heitevabad. Kui materjale kasutatakse nende praeguse 

kasutusviisi asemel biokütuse tootmiseks, mõjutab see teisi kasutajaid. Kaudse CO2 

vähenemise prognoositavat kogust, mis põhineb ümberpaigutamise analüüsil, mille abil 

tehakse kindlaks, mis materjale kasutatakse lähteainete asendamiseks, ja sellega seotud 

heiteid tuleks kasutada kasvuhoonegaaside heitkoguse vähenemise arvutamiseks, et kajastada 

selle materjali alternatiivkütusena kasutamise mõju kliimale. See muudatusettepanek on 

lahutamatult seotud artikli 25 lõike 1 muudatusettepanekuga. 

 

Muudatusettepanek  37 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 28 – lõige 1 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

c) kasutades väärtust, mis on 

arvutatud V lisa C osa punktis 1 

esitatud valemite tegurite summana, milles 

mõne teguri puhul võib kasutada V lisa D 

või E osa summeerimata vaikeväärtusi ning 

kõigi teiste tegurite puhul V lisa C osas 

sätestatud metoodika kohaselt arvutatud 

tegelikke väärtusi; või 

c) kasutades väärtust, mis on 

arvutatud V lisa C osa punktis 1 

esitatud valemite tegurite summana, milles 

mõne teguri puhul võib kasutada V lisa D 

või E osa summeerimata vaikeväärtusi ning 

kõigi teiste tegurite puhul V lisa C osas 

sätestatud metoodika kohaselt arvutatud 

tegelikke väärtusi, ning lahutades sellest 

maakasutuse kaudsest muutusest tingitud 

kasvuhoonegaaside heitkoguse vähenemise 

vaikeväärtuse, mis on sätestatud VIII lisa A 

osas, või kaudsest CO2-heite vähenemisest 

tingitud heitkoguse vähenemise 

vaikeväärtuse, mis on sätestatud VIII lisa 

Ba osas; või 
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Selgitus 

Tegelikult on vähe lähteaineid, mis on heitevabad. Kui materjale kasutatakse nende praeguse 

kasutusviisi asemel biokütuse tootmiseks, mõjutab see teisi kasutajaid. Kaudse CO2 

vähenemise prognoositavat kogust, mis põhineb ümberpaigutamise analüüsil, mille abil 

tehakse kindlaks, mis materjale kasutatakse lähteainete asendamiseks, ja sellega seotud 

heiteid tuleks kasutada kasvuhoonegaaside heitkoguse vähenemise arvutamiseks, et kajastada 

selle materjali alternatiivkütusena kasutamise mõju kliimale. 

 

Muudatusettepanek  38 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 28 – lõige 1 – punkt d 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

d) kasutades väärtust, mis on 

arvutatud V lisa B osa punktis 1 esitatud 

valemite tegurite summana, milles mõne 

teguri puhul võib kasutada VI lisa C osa 

summeerimata vaikeväärtusi ning kõigi 

teiste tegurite puhul VI lisa B osas 

sätestatud metoodika kohaselt arvutatud 

tegelikke väärtusi. 

d) kasutades väärtust, mis on 

arvutatud VI lisa B osa punktis 1 

esitatud valemite tegurite summana, milles 

mõne teguri puhul võib kasutada VI lisa C 

osa summeerimata vaikeväärtusi ning kõigi 

teiste tegurite puhul VI lisa B osas 

sätestatud metoodika kohaselt arvutatud 

tegelikke väärtusi, ning lahutades sellest 

maakasutuse kaudsest muutusest tingitud 

kasvuhoonegaaside heitkoguse 

vähenemise vaikeväärtuse, mis on 

sätestatud VIII lisa A osas; 

Selgitus 

Tegelikult on vähe lähteaineid, mis on heitevabad. Kui materjale kasutatakse nende praeguse 

kasutusviisi asemel biokütuse tootmiseks, mõjutab see teisi kasutajaid. Kaudse CO2 

vähenemise prognoositavat kogust, mis põhineb ümberpaigutamise analüüsil, mille abil 

tehakse kindlaks, mis materjale kasutatakse lähteainete asendamiseks, ja sellega seotud 

heiteid tuleks kasutada kasvuhoonegaaside heitkoguse vähenemise arvutamiseks, et kajastada 

selle materjali alternatiivkütusena kasutamise mõju kliimale. 

 

Muudatusettepanek  39 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 30 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Komisjon kontrollib liidus 

tarbitavate biokütuste, vedelate biokütuste 

ja biomasskütuste päritolu ning liidus ja 

1. Komisjon kontrollib liidus 

tarbitavate biokütuste ja vedelate 

biokütuste ning biomasskütuste päritolu, 
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peamistes kolmandates tarnijariikides 

nende tootmisest, sealhulgas põllumaaks 

muutmisest, maakasutusele avalduvat 

mõju. Selline kontroll põhineb 

liikmesriikide lõimitud riiklikel energia- ja 

kliimakavadel ning vastavatel 

eduaruannetel, mis on nõutud määruse 

[juhtimine] artiklite 3, 15 ja 18 kohaselt, 

ning asjakohaste kolmandate riikide ja 

valitsustevaheliste organisatsioonide 

aruannetel ning teadusuuringutel ja muudel 

asjakohastel andmetel. Komisjon kontrollib 

ka energia saamiseks biomassi 

kasutamisega seonduvaid tarbijahinna 

muudatusi ning toiduga kindlustatusele 

avalduvat positiivset ja negatiivset 

seonduvat mõju.  

samuti liidus ja kolmandates tarnijariikides 

nendest ja muudest allikatest 

taastuvenergia tootmisest, sealhulgas 

põllumaaks muutmisest, maakasutusele 

avalduvat mõju. Selline kontroll põhineb 

liikmesriikide lõimitud riiklikel energia- ja 

kliimakavadel ning vastavatel 

eduaruannetel, mis on nõutud määruse 

[juhtimine] artiklite 3, 15 ja 18 kohaselt, 

ning asjakohaste kolmandate riikide ja 

valitsustevaheliste organisatsioonide 

aruannetel ning teadusuuringutel ja muudel 

asjakohastel andmetel. Komisjon kontrollib 

ka energia saamiseks biomassi 

kasutamisega seonduvaid tarbijahinna 

muudatusi ning toiduga kindlustatusele 

avalduvat positiivset ja negatiivset 

seonduvat mõju.  

Selgitus 

Terviklik lähenemisviis, mis võimaldab võrdluste tegemist. 

 

Muudatusettepanek  40 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 30 – lõige 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Komisjon hindab 31. detsembriks 

2023, kas artiklis 26 sätestatud 

kriteeriumid takistavad tõhusalt metsa ja 

põllumajandusliku biomassi 

mittesäästlikku kasutamist, toetavad 

biomassi astmelist kasutamist ning 

vähendavad selle otseseid ja kaudseid 

CO2-heiteid, sealhulgas metsandusest 

pärit heiteid, ning esitab vajaduse korral 

seadusandliku ettepaneku asjaomaste 

nõuete muutmise kohta. 

Selgitus 

Muudatusettepanek on lahutamatult seotud uute säästlikkuskriteeriumide kehtestamisega 

metsa ja põllumajandusliku bioenergia suhtes ja artikli 26 muudatusettepanekutega. 
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Muudatusettepanek  41 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

IX lisa – A osa – punkt g 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

g) Palmiõli tootmiskäitise heitvesi ja 

tühjad palmiviljade kobarad. 

välja jäetud 

Selgitus 

ELi energiapoliitika peaks olema kooskõlas poliitikavaldkondade arengusidususe 

põhimõttega ja kestliku arengu tegevuskava 2030 täitmisega. Need lähteained on seotud 

mittesäästlike esimese põlvkonna biokütuste tootmisega ja suurendavad nende majanduslikku 

väärtust, ohustades seeläbi õigust toidule ja maaõigusi arenguriikides. 

 

Muudatusettepanek  42 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

IX lisa – A osa – punkt i 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

i) Toorglütserool. välja jäetud 

Selgitus 

Need lähteained on seotud mittesäästlike biokütuste tootmisega. 

 

Muudatusettepanek  43 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

IX lisa – A osa – punkt p 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

p) Muu toiduks mittekasutatav 

tselluloosmaterjal, mis on määratletud 

artikli 2 teise lõigu punktis s. 

välja jäetud 

Selgitus 

Energiakultuuride kasvatamiseks kasutatava maa edendamine ei ole kooskõlas ELi 

kohustusega kestliku arengu tegevuskava aastani 2030 raames. 
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Muudatusettepanek  44 

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. 

välja jäetud 

Selgitus 

Metsade hävitamise või metsade ülemäärase kasutamise vältimiseks tuleks stimuleerida ainult 

tõeliste puidujäätmete kasutamist. 
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