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ETTEPANEKUD

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. on seisukohal, et biomassi ja taastuvenergia tootmine aitab vähendada energiasõltuvust 
(nii nafta kui ka biomassi importimise osas) ja edendab energiaallikate 
mitmekesistamist, nagu nähakse ette komisjoni rohelises raamatus "Energiavarustuse 
kindlust käsitlev Euroopa strateegia" (KOM(2000)0769), kuid sellega koos peab 
mõtlema ka energiatarbimisele üldse ja siit tulenevalt tõhusama energiatarbimisega elu-
ja tootmisviisidele (taastuvenergia ulatuslikuma kasutamise kaudu), ning eelkõige 
energiatarbimise vähendamisele; rõhutab, et kõigi bioenergia valdkonnas võetavate 
meetmete eesmärk peab olema püüd leevendada kliimamuutuste probleemi;

2. on seisukohal, et fossiilkütuste asendamine toob kaasa majanduslikke võimalusi ning 
hõlmab ökoloogilisi ja sotsiaalseid küsimusi;

3. on seisukohal, et biomassi ja biokütuste tootmine võib Euroopa kliimakontrolli 
eesmärkide saavutamisele oluliselt kaasa aidata; 

4. rõhutab, et energeetiliste põllukultuuride soodustamise küsimus lisati dokumenti ühise 
põllumajanduspoliitika reformi ühe osana;

5. juhib tähelepanu potentsiaalile, mida põllumajanduse kõrvalsaaduste, 
metsamajandussaaduste ja jäätmete kasutamine omab kütmisel, jahutamisel, kütuste ja 
elektrienergia tootmisel; on aga seisukohal, et biomassi ja biokütuste tootmine ei tohiks 
siiski varjutada põllumajanduse esmast ülesannet, milleks on toidu tootmine;

6. on seisukohal, et mitmesugustest orgaanilistest jäätmetest, eelkõige 
metsamajandusjäätmetest, heitvee puhastusjääkidest, tahketest olmejäätmetest ja 
toiduõlidest biomassi ja biokütuste tootmise soodustamiseks on vajalik ühenduse toetus;

7. palub komisjoni kõrvaldada kõik Euroopa õigusaktidest tulenevad takistused selleks, et 
võimaldada ja soodustada sõnniku või orgaaniliste jäätmete kääritamist biogaasi 
tootmise eesmärgil;

8. rõhutab, et põllumajanduse kõrvalsaaduste, energeetiliste põllukultuuride, 
metsamajandussaaduste ja jäätmete kasutamisel tuleb tähelepanu pöörata 
energiatõhususe ja säästevarengu küsimustele; on seetõttu seisukohal, et neid tooteid 
tuleks eelkõige kasutada kõige tõhusamal viisil – soojuse tootmiseks;

9. rõhutab turumehhanismide tähtsust, sest need võimaldavad biomassi-energiaallikatel 
saada püsivalt konkurentsivõimeliseks;

10. palub komisjonil teha täiendavaid jõupingutusi tootestandardite koondamiseks ja 
taastuvate toorainete toetamiseks terves ELis, et edendada taastuvate energiaallikate 
siseturgu;

11. on seisukohal, et biokütuste (eriti transpordis bensiini asendajana kasutatavate 
biokütuste) kvaliteeti peavad kontrollima vastava sisseseadega laboratooriumid ja et 
Euroopa tasandil on vaja investeerida selliste laborite infrastruktuuri tehnilisse 
ajakohastamisse, mida kasutatakse kütuste kvaliteedi neutraalsel ja erapooletul 
kontrollimisel;
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12. juhib tähelepanu biokütuste spetsiifilise katsetamise vajadusele, mis omakorda nõuab 
investeeringuid, mistõttu tuleb struktuuri- ja ühtekuuluvusfondid kaasata lisaks 
investeeringuprojektidele ka infrastruktuuri tehtavatesse investeeringutesse, mis 
võimaldavad hoida kõnealuste toodete kvaliteeti nõutaval tasemel;

13. palub komisjonil võimalikult kiiresti esitada ettepanek võtta vastu taastuvenergiaallikate 
baasil toimuvat kütmist ja jahutamist käsitlev direktiiv ja tuletab meelde Euroopa 
Parlamendi 14. veebruari 2006. aasta resolutsiooni koos soovitustega komisjonile 
kütmise ja jahutamise kohta taastuvatest energiaallikatest1 ning majandus- ja 
rahandusministrite nõukogu otsust kohaldada taastuvate energiaallikate baasil toimuva 
kaugkütte maksustamisel alandatud käibemaksumäära; 

14. rõhutab, et biomassi kasutamiseks tuleb luua parim võimalik õiguskeskkond, et ergutada 
biomassi tootmist ökoloogiliselt, majanduslikult ja rahvusvahelise toiduainetega 
kindlustatuse seisukohalt jätkusuutlikul viisil ning tagada biomassi tulemuslikum 
kasutamine näiteks soojuse ja elektri koostootmist soodustades;

15. usub, et ühenduse maaelu arendamise prioriteetidele ette nähtud vahendid võiksid aidata 
taastuvenergia kasutamist hoogustada ja kliimamuutustega võidelda; rõhutab aga, et 
maaelu arendamiseks rahaliste vahendite eraldamine eeldab terviklikku lähenemist 
maapiirkondade majanduse taaselustamisele ning nende keskkonna ja loodusvarade 
kaitsele; rõhutab, et liikmesriigid peavad kaaluma abi andmist või maksusoodustuste 
tegemist oma riiklike maaelu arendamise programmide ja muude eelarveassigneeringute 
raames;

16. toetab 2006. aasta märtsis toimunud Euroopa Ülemkogu istungi järeldusi, mille kohaselt 
tuleb püüda suurendada 2015. aastaks taastuvenergia osakaalu 15 protsendini ja 
biokütuste osakaalu 8 protsendini;

17. palub komisjonil pöörata erilist tähelepanu väikestele biokütuseprojektidele 
põllumajandussaaduste tootmise valdkonnas (näiteks teisaldatavad destillatsiooni- ja 
kääritamisseadmed), mis võivad edaspidi avaldada põllumajandussaaduste tootmisele 
suurt mõju;

18. on seisukohal, et biorafineerimisseadmete puhul tuleks välja töötada mehhanismid, mis 
soodustavad sellise infrastruktuuri rajamist, kus saab tooraine kiiresti 
töötlemisseadmetesse suunata või (energeetilise põllukultuuriga seotud 
biorafineerimisel) tooted kiiresti lõpptarbimisse anda;

19. usub, et ELi biokütuste turu loomine vähendaks Euroopa sõltuvust sisseveetavast 
energiast ja annaks mitte ainult talupidajatele, vaid ka meie maapiirkondade 
majandusele võimaluse arendada alternatiivseid sissetulekuallikaid;

20. rõhutab, et säästlikkuse huvides tuleks soodustada biomassi kasutamist võimalikult 
põllumajandustoorme päritolukoha lähedal, vältides sellega energia kulutamist 
transpordile; palub seetõttu komisjonil ja liikmesriikidel kasutada maapiirkondade 
arendamiseks ettenähtud vahendeid nende piirkondade avalike asutuste kütmise 
üleviimiseks bioenergiale.

  
1 Vastu võetud tekstid, P6_TA(2006)0058.
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21. peab oluliseks ühtlustada kõigis liikmesriikides Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. mai 
2003. aasta direktiivi 2003/30/EÜ, millega edendatakse biokütuste ja muude 
taastuvkütuste kasutamist transpordisektoris1 (biokütuste direktiiv), rakendamist;

22. toetab komisjoni avaldust, mille kohaselt komisjon seoses Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 13. oktoobri 1998. aasta direktiiviga 98/70/EÜ bensiini ja diislikütuse 
kvaliteedi kohta2 vaatab 2006. aasta lõpuks läbi bensiini ja diiselkütuse biokütuse 
sisalduse piirmäärad, mis takistavad biokütuste laialdasemat kasutamist;

23. rõhutab, et on tähtis muuta biokütuste direktiivi soovituslikud sihteesmärgid 
kohustuslikuks ja nõuab tungivalt, et kehtestataks uued, ambitsioonikamad pikaajalised 
eesmärgid aastani 2020 investorites kindlustunde loomiseks ning talunike ja antud 
valdkonda investeerivate ärimeeste toetamiseks pikemas perspektiivis; märgib, et 
soovituslikud sihteesmärgid peavad tuginema biokütuste säästva tootmise potentsiaali 
põhjalikele analüüsidele ning seonduma tõhusate keskkonnakaitsemeetmetega;

24. rõhutab, et on tähtis muuta biokütuste direktiivis sätestatud soovituslik sihteesmärk 
5,74% 2010. aastaks siduvaks; 

25. usub, et biokütuste propageerimiseks peaks EL püüdlema vabatahtliku asemel 
kohustusliku raamistiku poole, ja teeb ettepaneku määrata kõigile fossiilsetele kütustele 
kohustuslikult lisatava biokütuse miinimummääraks 5,74%;

26. rõhutab, et kohustusliku protsendimäära kehtestamine ei tohi põhjustada biokütuste 
tootmise praeguste stiimulite vähendamist või kaotamist ELis; 

27. peab täiendavate maksusoodustuste, investeeringutoetuste ja tollimaksude taolisi 
meetmeid paljutõotavateks biokütuste propageerimise vahenditeks; nõuab tungivalt 
energeetilisi põllukultuure soodustavate meetmete sidumist selle jälgimisega, millist 
mõju need avaldavad põllumajanduskeskkonnale ja bioloogilisele mitmekesisusele, ning 
nimetatud meetmete kehtestamist küllalt pikaks ajaks, et tagada tööstuse usaldus ja 
stimuleerida investeeringuid;

28. on seisukohal, et esmajärjekorras tuleks muuta Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. 
oktoobri 1998. aasta direktiivis 98/70/EÜ bensiini ja diislikütuse kvaliteedi ning 
nõukogu direktiivi 93/12/EMÜ muutmise kohta3 kehtestatud tehnilisi näitajaid (eriti 
biodiisli etanooli-, eetri- ja oksüdeerunud ühendite sisalduse ning aururõhu ja 
fraktsioonkoostise piirnorme), et võimaldada kasutada tavapäraste ja biokütuste segusid, 
kus biokütuse osakaal on üle 5%; 

29. kutsub komisjoni üles aktsiisimaksu reguleerivate ühenduse õigusaktide muutmisega 
soodustama kõigis liikmesriikides biokütuste lisamist tavapärastele kütustele;

30. rõhutab maksustamismeetmete, näiteks maksuvabastuste tähtsust, kuid palub komisjonil 
jälgida, kas ei ilmne turumoonutusi, ja võtta meetmeid nende kõrvaldamiseks;

31. palub komisjonil kaaluda läbipaistva, avaliku andmebaasi loomist ELi tasandil, mis 
sisaldaks andmeid parimate tavade kohta biomassi (taastuva toorme ning põllu- ja 

  
1 ELT L 123, 17.5.2003, lk 42–46.
2 EÜT L 350, 28.12.1998, lk 58. Direktiivi on muudetud direktiiviga 2000/71/EÜ (ELT L 287, 14.11.2000, lk 
46).
3 EÜT L 350, 28.12.1998, lk 58. Direktiivi on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2003/1882 (ELT L 284, 
31.10.2003, lk 1).
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metsamajandusest saadava orgaanilise aine) kasutamisel biokütuste, soojus- ja 
elektrienergia tootmisel ning protsesside klimaatilise mõju kohta, ja mis peaks 
sisaldama andmeid kasutatava toorme päritolu ja selle kasvatamise ökoloogilise mõju 
kohta, et saaks hinnata protsesside soovitavust ja korrata kasulikuks osutunud algatusi 
kogu ELi ulatuses;

32. tervitab komisjoni algatust luua biokütuste tehnoloogiafoorum (Biofuel Technology 
Platform) ja väljendab rahulolu selle üle, et komisjon toetab selliseid projekte nagu 
internetipõhine biomassibörs BioXchange, mis viib omavahel kokku biomassi nõudluse 
ja pakkumise Euroopas;

33. on seisukohal, et biomassi ja biokütuste valdkonnas toimuv uurimis- ja arendustegevus 
peab hõlmama ulatuslikke projekte, milles tegeldakse keskpikas perspektiivis 
näidisüksuste loomisega, kuid korraldada tuleb ka alusuuringuid vähem uuritud ja 
paljutõotavaks peetavates valdkondades, nagu näiteks pürolüüs ja geneetiliste 
mutatsioonidega tegelev biotehnoloogia; 

34. nõuab komisjonilt tungivalt maa sööti jätmise korra kaotamist ja energeetiliste 
põllukultuuride kasvatamiseks uute stiimulite väljatöötamist;

35. märgib, et taastuva toorme kasvatamine peab samuti toimuma parimate tavade kohaselt 
ja et selle kasvatamisel tuleb täita kehtivaid eeskirju;

36. nõuab komisjonilt tungivalt, et toetussüsteemide raames laiendataks biokütuste 
tootmiseks sobivate kultuuride loetelu, et tagada kõige sobivamate energeetiliste 
põllukultuuride valik kohalikul ja piirkondlikul tasandil ning soodustada sõnniku 
kasutamist;

37. leiab, et kõnealuses valdkonnas tuleks suurt tähtust omistada energeetiliste 
põllukultuuride edendamise strateegia väljatöötamisele, mis hõlmab stiimuleid 
kultuuride rajamiseks hoolikalt valitud taimedest, mis sobivad konkreetsete klimaatiliste 
ja mullastikutingimustega ja on lühikese rotatsiooniajaga, et saaks mitmekesistada 
maakasutust ja järgida mitmeotstarbelise põllumajanduse põhimõtteid;

38. tunneb heameelt komisjoni algatuse üle, mis võimaldab bioetanooli valmistamiseks 
vajaliku suhkru tootmiseks ühise põllumajanduspoliitika toetuskavade raames abi saada;

39. palub komisjonil kõrvaldada tõkked energeetiliste põllukultuuride kasvatamise 
arendamiselt uutes liikmesriikides, kes rakendavad lihtsustatud ühtsete pindalatoetuste 
korda;

40. nõuab komisjonilt tungivalt selle tagamist, et "teise põlvkonna" biokütuste uurimis-ja 
arendustegevust toetataks täiel määral samuti, nagu näiteks põllukultuuride töötlemist ja 
"esimese põlvkonna" biokütuste tootmiseks vajalike kultuuride kasvatamise täiustatud 
meetodeid käsitlevaid teadusuuringuid;

41. on seisukohal, et pidades silmas pikemat perspektiivi, mil vesinikust saab elektrienergiat 
tootvates kütuseelementides vahetult kasutatav alternatiivkütus ja tooraine vedelkütuste 
tootmisel, tuleks tehnoloogiafoorumitel tegelda erinevaid ressursse hõlmavate 
valikuvõimalustega;

42. toetab ELi sertifitseerimissüsteemi juurutamist lisaks tootekvaliteedile ka 
keskkonnakaitselise ja sotsiaalse vastutuse miinimumnõuete tagamiseks; teeb 
ettepaneku, et igasugust sertifitseerimissüsteemi tuleks kohaldada diskrimineerimiseta 
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nii kodumaise kui ka imporditud biokütuse suhtes ja et biokütuste tootmine ja 
kasutamine peaks mõjuma keskkonnale tervikuna positiivselt;

43. nõuab tungivalt, et komisjon tagaks heade tööturutavade range järgimise kolmandates 
riikides, pidades eriti silmas tööliste ja laste ekspluateerimist suhkrurooistandustes;

44. leiab, et eriti tähtsaks tuleks pidada headest keskkonnakaitse tavadest kinnipidamist 
sellistes kolmandates riikides nagu Brasiilia (kus suhkruroo kasvatamiseks hävitatakse 
ulatuslikult looduslikke elupaiku), näiteks olulistes Cerrado ja Mata Atlântica 
ökosüsteemides, mida peetakse bioloogilise mitmekesisuse kaitse seisukohalt 
ülitähtsateks.

45. palub komisjoni muuta senisest prioriteetsemaks kaubandusväliste probleemide 
tunnustamine tulevase WTO lepingu ühe osana; märgib, et see võimaldaks ELil tagada 
imporditavate biokütuste vastavus teatavatele, peamiselt keskkonna-alastele 
säästlikkuse kriteeriumitele;

46. rõhutab biokütuste impordi asjakohase haldamise vajadust ühenduse tasandil ja palub 
komisjonil kaaluda kvalifitseeritud turulepääsu korra kehtestamist kolmandatest 
riikidest imporditava biokütuse osas, et ELi biokütusetööstus saaks kõrgeid 
keskkonnastandardeid järgides areneda ja muutuda konkurentsivõimeliseks;

47. kaalub biokütuste sisseveole ühenduse maksu kehtestamist, mida võetakse ainult juhul, 
kui Euroopa biokütusetööstust ohustab ökoloogiline või sotsiaalne dumping;

48. palub komisjonil jälgida, millist mõju avaldab biokütuste, rohelise elektrienergia, kütte 
ja jahutuse nõudlus kaupade ja kõrvalsaaduste hindadele, nende kättesaadavusele 
konkureerivates tööstusharudes, samuti selle mõju toiduainete pakkumisele ja hindadele 
ELis ja arengumaades, ning võtta koheselt reguleerivaid meetmeid hinnatõusu korral, 
mis toob kaasa toidupuuduse vaesemates riikides või vaesemates rahvakihtides;

49. palub komisjoni asjakohaste stiimulite abil intensiivistada biogaasi suunamist 
gaasijaotusvõrkudesse ja selle kasutamist kütusena, andes nõnda täiendava panuse 
sõltuvuse vähendamiseks imporditavast energiast;

50. palub komisjoni üldjuhul mitte toetada taastuvenergia toorme intensiivset, ühekülgselt 
tootmise poolt rõhutavat kasvatamist, millel võivad olla katastroofilised ökoloogilised, 
sotsiaalsed ja majanduslikud tagajärjed ja mis seetõttu ei aitaks kaasa Euroopa 
säästevarengu strateegia elluviimisele;

51. rõhutab biomassi ja biokütuste teabepoliitika vajadust ELi tasandil;

52. kutsub komisjoni üles käivitama ja toetama esimese ja teise põlvkonna biokütuste 
kasutamise alast katseprogrammi;

53. on seisukohal, et ELi suhkruturu reformimist ja suhkrupeedikasvatuse lõpetamist silmas 
pidades on vaja teha analüüs selle kohta, kuidas saaks suurendada biokütuste tootmist 
suhkrupeedist ja muudest põllukultuuridest;

54. palub komisjonil võtta meetmeid, et saavutada biokütuste küsimuses võimalikult kiiresti 
kompromiss auto- ja naftatööstuse vahel vastavalt põhimõttele, et biokütused on 
sõidukite jaoks, mitte sõidukid biokütuste jaoks.
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