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LÜHISELGITUS

Vastusena 2006. ja 2007. aasta märtsi Euroopa Ülemkogu üleskutsetele kehtestada Euroopa 
energiapoliitika ja võidelda kliimamuutuse vastu taastuvenergia edendamise abil esitas 
komisjon taastuvenergia tegevuskava, ning käesolev ettepanek võtta vastu direktiiv on selle 
õiguslik väljendus.

Käesoleva direktiivi ettepaneku sisu
Seni olid olemas eraldi direktiivid taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergia ja 
agrokütuste kohta, kuid mitte ükski õigusakt ei käsitlenud taastuvatest energiaallikatest sooja 
ja külma tootmist.
Käesolevas direktiivi ettepanekus sätestatakse põhimõtted, mis võimaldavad tagada, et aastaks 
2020 moodustab taastuvenergia osakaal ELi lõppenergia kogutarbimisest 20%, ja 
määratletakse iga liikmesriigi üldised riiklikud eesmärgid, kuid liikmesriikidel on vaba voli 
otsustada, kuidas jaguneb nimetatud osakaal kolme peamise sihtvaldkonna vahel, milleks on 
elektrienergia, soojus- või jahutusenergia ning siseriiklik transport. Transpordi valdkonnas on 
siiski tehtud ettepanek kehtestada minimaalse siduva eesmärgina taastuvate energiaallikate 
osakaaluks 10% (peamiselt agrokütused).
Liikmesriikide jõupingutusi olenevalt loodusliku ressursi olemasolust võimaldavad 
tasakaalustada kaks paindlikkusmehhanismi:
– päritolutagatiste ülekandmine ELis;
– taastuvate energiaallikate importimine kolmandatest riikidest.

Arvamuse koostaja seisukoht
Arvamuse koostaja avaldab kõigepealt kahetsust, et käesolevas direktiivi ettepanekus ei 
käsitleta eraldi puiduenergia valdkonda ning selle säästvuskriteeriume.
Arvamuse koostaja on seisukohal, et kui EL soovib oma energiasõltuvust vähendada ja 
parandada taimsete valkudega varustatust, peab ta saavutama tasakaalu ühendusesisese 
tootmise ja impordi vahel. Sellele vaatamata tuleb eelistada taastuvenergia detsentraliseeritud 
ja kohalikku tootmist ning lühikese ringlusahela arendamist, mis aitavad tasakaalustada 
energiat keskkonnaalaselt ja territoriaalselt ning luua maapiirkondades töökohti.
Samuti peab EL kohaldama nii sise- kui importtoodangu suhtes ühesuguseid 
säästvuskriteeriume.
Arvamuse koostaja on seisukohal, et praeguses hinnatõusu ja toiduainekriisi olukorras tuleb 
vältida konfliktide tekkimist seoses põllumajandusmaa kasutamisega ühelt poolt toiduainete ja 
teiselt poolt energia tootmiseks. Arvamuse koostaja teeb ettepaneku loobuda 10% eesmärgi 
siduvast iseloomust ning taotleb selle eesmärgi saavutamist peamiselt toiduks 
mittekasutatavate taastuvate orgaaniliste materjalide abil, samuti kutsub komisjoni üles 
edendama pigem teise põlvkonna agrokütuste alast teadus- ja arendustegevust. Agrokütuste 
tootmise suhtes kohaldatavad kriteeriumid peavad olema seotud majandusliku, 
keskkonnaalase ja sotsiaalse jätkusuutlikkusega.
Lõpetuseks soovib arvamuse koostaja meelde tuletada, et kuna peamine siduv eesmärk on 
saavutada 20%-line taastuvenergia osakaal ELi energia kogutarbimises, tuleks aastaks 2020 
soodustada fossiilkütuste tarbimise stabiliseerimist ja seejärel vähendamist, et reguleerida nii 
lugejat (taastuvenergia pakkumine) kui ka nimetajat (energia lõpptarbimine kõikide 
kasutusviiside peale kokku).
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MUUDATUSETTEPANEKUD

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Taastuvatest energiaallikatest saadud 
energia ulatuslikum kasutamine moodustab 
tähtsa osa meetmepaketist, mis on ette 
nähtud kasvuhoonegaasideheite 
vähendamiseks ning Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni kliimamuutuste 
raamkonventsiooni Kyoto protokolli 
täitmiseks ja pärast 2012. aastat võetavate 
edasiste Euroopa ja rahvusvaheliste 
kohustuste täitmiseks. Sellel on oluline osa 
ka energiavarustuse kindluse tugevdamisel, 
tehnoloogilise arengu edendamisel ning 
tööhõivevõimaluste loomisel ja 
piirkondlikul arengul, eriti 
maapiirkondades.

(1) Euroopa energiatarbimise 
reguleerimine ja vähendamine ning 
taastuvatest energiaallikatest saadud 
energia ulatuslikum kasutamine 
moodustavad tähtsa osa meetmepaketist, 
mis on ette nähtud kasvuhoonegaasideheite 
vähendamiseks ning Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni kliimamuutuste 
raamkonventsiooni Kyoto protokolli 
täitmiseks ja pärast 2012. aastat võetavate 
edasiste Euroopa ja rahvusvaheliste 
kohustuste täitmiseks. Neil on oluline osa 
ka energiavarustuse kindluse tugevdamisel, 
tehnoloogilise arengu edendamisel ning 
tööhõivevõimaluste loomisel ja 
piirkondlikul arengul, eriti 
maapiirkondades.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Eelkõige on biokütuste ulatuslikum 
kasutamine transpordisektoris üks 
mõjusaimaid vahendeid, mille abil 
ühendus saab vähendada oma sõltuvust 
imporditud naftast, mille puhul on 
varustuskindluse probleemid kõige 
teravamad, ja mõjutada transpordisektori 
kütuseturgu.

(2) Kuna transpordisektor on 
majandussektor, kus kasvuhoonegaaside 
heide suureneb kõige kiiremini ja kus 
ühenduse energiasõltuvus avaldub väga 
teravalt, on vaja parandada 
transpordikütuste kvaliteeti, vähendada 
kütustest tulenevat CO2 heidet, arendada 
taastuvatest mittefossiilsetest 
orgaanilistest materjalidest toodetud 
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kütuseid ja edendada säästvamaid ja 
säästlikumaid transpordivorme nagu 
ühistransport ja haagistega ühendvedu.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Tahked taastuvkütused nagu 
energiapuit on Euroopa Liidu peamisi 
taastuvaid energiaallikaid. Kuid senini 
puuduvad Euroopa Liidu õigusaktid 
biomassi kasutavate soojus- või 
jahutusvõrkude kohta. Seetõttu tuleks 
sätestada puidu biomassi kasutamise 
säästvuskriteeriumid, milles käsitletakse 
katelde kõrge energiatõhususega 
koostootmist ja metsaressursi säästvat 
majandamist.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 b) Põllumajandusjäätmete, näiteks 
sõnniku ning teiste loomset või orgaanilist 
päritolu jäätmete kasutamine biogaasi 
tootmiseks pakub tänu suurele 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
säästvuspotentsiaalile märkimisväärseid 
keskkonnaeeliseid nii soojus- kui muu 
energia kui ka biokütuste tootmisel.
Biogaasi tootmisrajatised võivad tänu 
oma detsentraliseeritud iseloomule ja 
piirkondlikule investeerimisstruktuurile 
anda märkimisväärse panuse 
maapiirkondade säästvasse arengusse 
ning pakkuda põllumajandusettevõtjatele 
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uusi sissetulekuallikaid.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Liidu teadusuuringute edendamine 
tulusate ja säästvate taastuvate 
energiaallikate arendamiseks peaks 
varasemast rohkem käsitlema nii teise ja 
kolmanda põlvkonna biokütuste kui ka 
muude biokütuste arendamist, millel on 
suur potentsiaal kasvuhoonegaaside 
säästmiseks.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Toiduainete hinnatõus on tingitud 
mitme teguri koosmõjust, nagu 
börsispekulatsioonide enneolematu kasv 
põllumajanduslikel tähtajatehingute 
turgudel, nõudluse suurenemine kiiresti 
areneva majandusega riikides ja 
agrokütuste arendamine, aga ka 
äärmuslikest ilmastikutingimustest 
tingitud saagikadu. Kuna olukord on 
äärmiselt murettekitav, peab Euroopa Liit 
vältima mis tahes konkurentsi toiduainete 
ja energia tootmise vahel ning seadma 
prioriteediks toiduainetega kindlustatuse.
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Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 b) Seega on komisjoni ettepanek 
kaotada ühise põllumajanduspoliitika 
praeguse olukorra hindamise raames
energiakultuuridele ette nähtud toetus 45 
eurot hektari kohta kõnealuses kontekstis 
asjakohane. Sel viisil kokku hoitud 
summad tuleks suunata teise põlvkonna 
agrokütuste alase teadus- ja 
arendustegevuse rahastamiseks.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Üldeesmärkide saavutamise 
tagamiseks peaksid liikmesriigid püüdma 
välja töötada soovitusliku suuna oma 
eesmärkide saavutamiseks, samuti peaksid 
nad kehtestama riikliku tegevuskava, 
sealhulgas valdkondlikud eesmärgid, võttes 
arvesse, et biomassi kasutatakse eri 
otstarbel ja seepärast on oluline võtta 
kasutusele uued biomassiressursid.

(11) Üldeesmärkide saavutamise 
tagamiseks peaksid liikmesriigid püüdma 
välja töötada soovitusliku suuna oma 
eesmärkide saavutamiseks, samuti peaksid 
nad kehtestama riikliku tegevuskava, 
sealhulgas valdkondlikud eesmärgid, võttes 
arvesse, et biomassi kasutatakse eri 
otstarbel ja seepärast on oluline võtta 
kasutusele uued biomassiressursid. Uued 
biomassiressursid peaksid siiski vastama 
liidu territooriumil kehtivatele 
keskkonnastandarditele.

Selgitus

Biomassi ja biokütuste importimine riikidest, mis ei vasta Euroopa Liidu territooriumil 
kehtivatele keskkonnastandarditele, tuleb keelata. Kõnealune import ei ole põhjendatud ning 
seoses eesmärgiga suurendada taastuvate energiaallikate osakaalu Euroopa Liidu 
energiabilansis tuleb võtta aluseks ühenduse potentsiaal.
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Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Biomass toimib süsinikumahutina, 
sest taimed püüavad kasvades 
atmosfäärist CO2 (fotosüntees klorofülli 
kaasabil) ja isoleerivad selle kuni 
põletamise või lõppjärgus kõdunemiseni.
Puidu kasutamine ehitus- või 
sisustusmaterjalina võimaldab süsinikku 
kogu toote elutsükli vältel isoleerituna 
hoida ja luua nii metsade säästva 
majandamise korral tõelise 
süsinikumahuti.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Et vähendada kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid ja sõltuvust imporditavast 
energiast, tuleb arendada nii 
taastuvenergia kasutamist kui ka 
suurendada energiatõhusust.

Selgitus

Taastuvenergia kasutamise märkimisväärne arendamine eeldab üldise energiatarbimise 
tunduvat vähendamist (eriti meetmete abil, mille eesmärk on tugevdada energiatõhusust).

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Taastuvatest energiaallikatest 
väljaspool ühendust toodetud imporditud 

(18) Taastuvatest energiaallikatest 
väljaspool ühendust toodetud imporditud 
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elektrit võib arvesse võtta liikmesriikide 
eesmärkide saavutamisel. Selleks et vältida 
kasvuhoonegaasiheite netokasvu 
olemasolevate taastuvate energiaallikate 
varieerimise tõttu või nende täielikku või 
osalist asendamist tavapäraste 
energiaallikatega, tuleks siiski arvesse 
võtta üksnes nendes taastuvenergiat 
tootvates käitistes toodetud elektrit, mis 
käivitatakse pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist. Et tagada sellise impordi 
jälgimine ja arvesse võtmine 
usaldusväärsel viisil, peaks importimine 
toimuma päritolutagatiste süsteemi raames.
Kaaluda tuleb kolmandate riikidega 
sõlmitavaid lepinguid, milles käsitletakse 
taastuvatest energiaallikatest toodetud 
elektriga kauplemise korraldust.

elektrit võib arvesse võtta liikmesriikide 
eesmärkide saavutamisel. Selleks et vältida 
kasvuhoonegaasiheite netokasvu 
olemasolevate taastuvate energiaallikate 
varieerimise tõttu või nende täielikku või 
osalist asendamist tavapäraste 
energiaallikatega, tuleks siiski arvesse 
võtta üksnes nendes taastuvenergiat 
tootvates käitistes toodetud elektrit, mis 
käivitatakse pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist. Et tagada sellise impordi 
jälgimine ja arvesse võtmine 
usaldusväärsel viisil, peaks importimine 
toimuma päritolutagatiste süsteemi raames.
Lepingute sõlmimist tuleb kaaluda üksnes 
nende kolmandate riikidega, kes vastavad 
liidu territooriumil kehtivatele 
keskkonnastandarditele.

Selgitus

Biomassi ja biokütuste importimine kolmandatest riikidest on keskpäraselt kulutõhus ning 
sellel on negatiivsed mõjud keskkonnale, eriti kuna üks osa nendest kolmandatest riikidest 
toodab kõnealust toorainet säästvuskriteeriume arvesse võtmata.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 34 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34 a) Et tulla toime toiduainete 
hinnatõusuga, peab liit võtma meetmeid, 
mille eesmärk on parandada 
põllumajandustoodete pakkumist ja 
tagada toiduainetega kindlustatus, 
edendades eriti biokütuste 
säästvuskriteeriumeid ning teise ja 
kolmanda põlvkonna biokütuste arengut 
nii liidus kui ka kogu maailmas ja 
tugevdades teadusuuringuid 
põllumajanduse valdkonnas.

Selgitus

Komisjon võttis 20. mail 2008 vastu teatise, milles esitatakse poliitilised meetmed toiduainete 
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hinnatõusu tagajärgede leevendamiseks maailmas. Kõnealused aspektid koonduvad kolme 
põhitelje ümber.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) Brüsselis 2007. aasta märtsis 
kokkutulnud Euroopa Ülemkogu kutsus 
komisjoni üles esitama ettepanekut 
ülddirektiivi kohta, milles käsitletakse 
kõikide taastuvate energiaallikate 
kasutamist ning mis sisaldaks kriteeriume 
ja sätteid bioenergia jätkusuutliku 
pakkumise ja kasutamise tagamiseks. Need 
kriteeriumid peaksid moodustama ühtse 
osa ulatuslikumast kavast, hõlmates ka 
vedelaid biokütuseid ja mitte üksnes 
biokütuseid. Seepärast tuleks sellised 
säästvuskriteeriumid lisada käesolevasse 
direktiivi. Selleks et vältida täiendavaid 
ärikulusid ja keskkonnalaseid vastuolusid, 
mis seostuksid ebajärjekindla 
lähenemisviisiga, on oluline, et käesolevas 
direktiivis sätestatud ja biokütustega seotud 
säästvuskriteeriumid oleksid vastavuses 
direktiivis 98/70/EÜ sätestatutega.
Komisjon peaks lisaks sellele 2010. aastal
kontrollima, kas on vaja lisada muid
biomassi kasutusviise.

(36) Brüsselis 2007. aasta märtsis 
kokkutulnud Euroopa Ülemkogu kutsus 
komisjoni üles esitama ettepanekut 
ülddirektiivi kohta, milles käsitletakse 
kõikide taastuvate energiaallikate 
kasutamist ning mis sisaldaks kriteeriume 
ja sätteid bioenergia jätkusuutliku 
pakkumise ja kasutamise tagamiseks. Need 
kriteeriumid peaksid moodustama ühtse 
osa ulatuslikumast kavast, hõlmates ka 
vedelaid biokütuseid ja mitte üksnes 
biokütuseid. Seepärast tuleks sellised 
säästvuskriteeriumid lisada käesolevasse 
direktiivi. Selleks et vältida täiendavaid 
ärikulusid ja keskkonnalaseid vastuolusid, 
mis seostuksid ebajärjekindla 
lähenemisviisiga, on oluline, et käesolevas 
direktiivis sätestatud ja biokütustega seotud 
säästvuskriteeriumid oleksid vastavuses 
direktiivis 98/70/EÜ sätestatutega.
Komisjon peaks lisaks sellele sätestama 
enne käesoleva direktiivi rakendamist 
biomassi muude kasutusviiside kohta 
säästvuskriteeriumid ja hindama 
võimalikku kasutusviiside konflikti 
eelkõige seoses puidu tööstusliku 
kasutamisega.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Selleks et ettevõtjad ei teeks tarbetuid (38) Selleks et ettevõtjad ei teeks tarbetuid 
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ja koormavaid uuringuid ning et vältida 
sellise suure süsinikusisaldusega maa-ala 
kasutamist, mis tagantjärele osutuks 
biokütuste ja muude vedelate biokütuste 
tooraine kasvatamiseks mittesobivaks, ei 
tohiks biokütuste ja muude vedelate 
biokütuste tootmiseks kasutusele võtta seda 
liiki maad, mille kasutusotstarbe 
muutumise käigus toimuvat süsinikuvaru 
vähenemist ei saa kliimamuutustega 
võitlemise kiireloomulisust arvesse võttes 
mõistliku ajavahemiku jooksul 
kompenseerida biokütuste ja muude 
vedelate biokütuste tootmisest tuleneva 
kasvuhoonegaasiheite vähenemisega.
Ülemaailmse süsinikuvaru ülevaadete 
põhjal võib teha järelduse, et sellesse 
kategooriasse tuleks lisada märgalad ja 
püsivalt metsaga kaetud alad.

ja koormavaid uuringuid ning et vältida 
sellise suure süsinikusisaldusega maa-ala 
kasutamist, mis tagantjärele osutuks 
biokütuste ja muude vedelate biokütuste 
tooraine kasvatamiseks mittesobivaks, ei 
tohiks biokütuste ja muude vedelate 
biokütuste tootmiseks kasutusele võtta seda 
liiki maad, mille kasutusotstarbe 
muutumise käigus toimuvat süsinikuvaru 
vähenemist ei saa kliimamuutustega 
võitlemise kiireloomulisust arvesse võttes 
mõistliku ajavahemiku jooksul 
kompenseerida biokütuste ja muude 
vedelate biokütuste tootmisest tuleneva 
kasvuhoonegaasiheite vähenemisega.
Ülemaailmse süsinikuvaru ülevaadete 
põhjal võib teha järelduse, et sellesse 
kategooriasse tuleks lisada märgalad ja 
ürgmetsad.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 38 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38 a) Maa-alasid, mille pinnases või 
taimkattes asuvad olulised süsinikuvarud, 
ei tohi kasutada teiste taastuvenergiaga 
seotud projektide arendamiseks, näiteks 
tuulegeneraatorite ja nendega seotud 
teede, eriti „ujuvate teede” ning muude 
infrastruktuuride ehitamiseks. Niisuguste 
projektide mõju tooks vältimatult kaasa 
turbarabade ulatusliku kuivamise ja 
ladestunud süsiniku atmosfääri 
paiskumise, mis põhjustaks 
süsinikdioksiidi moodustumist.

Selgitus

Turvarabad on süsinikumahutid. Tuuleparkide ja teiste infrastruktuuride ehitamine 
kahjustaks nende looduslikku kuivendamissüsteemi ja tooks kaasa nende kuivamise, mille 
tõttu paiskuks atmosfääri suur hulk süsinikku, tuues kaasa palju suuremad süsinikdioksiidi 
heitkogused kui tuuleparkidega suudetaks säästa.
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Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39) Käesolevas direktiivis biokütuste ja 
muude vedelate biokütuste jaoks sätestatud 
soodustused ning kasvav ülemaailmne 
nõudlus biokütuste ja muude vedelate 
biokütuste järele ei tohiks anda tõuget 
bioloogiliselt mitmekesise maa 
hävitamiseks. Selliseid taastumatuid 
ressursse, mis on mitmes rahvusvahelises 
dokumendis tunnistatud inimkonnale 
väärtuslikuks, tuleks säilitada. Lisaks 
leiaksid ühenduse tarbijad, et biokütuste ja 
muude vedelate biokütuste suurenev 
kasutus on moraalselt vastuvõetamatu, kui 
see toob kaasa bioloogiliselt mitmekesise 
maa hävitamise. Seepärast on vaja 
sätestada kriteeriumid, millega tagatakse, 
et biokütuste ja muude vedelate biokütuste 
suhtes saab kohaldada soodustusi üksnes 
juhul, kui on tagatud, et need ei pärine 
bioloogiliselt mitmekesiselt maa-alalt.
Valitud kriteeriumide puhul käsitatakse 
metsi bioloogiliselt mitmekesisena, kui seal 
ei toimu olulist inimtegevust (järgides 
ÜRO Toidu- ja 
Põllumajandusorganisatsiooni, ÜRO 
Euroopa Majanduskomisjoni ja Euroopa 
metsade kaitset käsitleva üleeuroopalise 
ministrite konverentsi kasutatavat 
määratlust) või kui see on siseriiklike 
õigusaktide alusel looduskaitse all. Lisaks 
sellele on teatavate rohumaade suurt 
bioloogilist mitmekesisust arvestades 
asjakohane, et sellistelt maa-aladelt pärit 
toorainest saadud biokütuste suhtes ei 
tohiks kohaldada käesolevas direktiivis 
sätestatud soodustusi. Komisjon peaks 
kehtestama asjakohased kriteeriumid ja/või 
geograafilise ulatuse, et määratleda sellised 
bioloogiliselt mitmekesised rohumaad 
vastavalt parimatele kättesaadavatele 
seaduslikele tõenditele ja vastavatele 

(39) Käesolevas direktiivis biokütuste ja 
muude vedelate biokütuste jaoks sätestatud 
soodustused ning kasvav ülemaailmne 
nõudlus biokütuste ja muude vedelate 
biokütuste järele ei tohiks anda tõuget 
bioloogiliselt mitmekesise maa 
hävitamiseks. Selliseid taastumatuid 
ressursse, mis on mitmes rahvusvahelises 
dokumendis tunnistatud inimkonnale 
väärtuslikuks, tuleks säilitada. Lisaks 
leiaksid ühenduse tarbijad, et biokütuste ja 
muude vedelate biokütuste suurenev 
kasutus on moraalselt vastuvõetamatu, kui 
see toob kaasa bioloogiliselt mitmekesise 
maa ja toiduainetega kindlustatuse 
hävitamise liikmesriikides ja eksportivates 
kolmandates riikides. Seepärast on vaja 
sätestada kriteeriumid, millega tagatakse, 
et biokütuste ja muude vedelate biokütuste 
suhtes saab kohaldada soodustusi ja neid 
võib importida liitu üksnes juhul, kui on 
tagatud, et need ei pärine bioloogiliselt 
mitmekesiselt maa-alalt või need ei ole 
seadnud ohtu tootjariikide toiduainetega 
kindlustatust. Valitud kriteeriumide puhul 
käsitatakse metsi bioloogiliselt 
mitmekesisena, kui seal ei toimu olulist 
inimtegevust (järgides ÜRO Toidu- ja 
Põllumajandusorganisatsiooni, ÜRO 
Euroopa Majanduskomisjoni ja Euroopa 
metsade kaitset käsitleva üleeuroopalise 
ministrite konverentsi kasutatavat 
määratlust) või kui see on siseriiklike 
õigusaktide alusel looduskaitse all. Lisaks 
sellele on teatavate rohumaade suurt 
bioloogilist mitmekesisust arvestades 
asjakohane, et sellistelt maa-aladelt pärit 
toorainest saadud biokütuste suhtes ei 
tohiks kohaldada käesolevas direktiivis 
sätestatud soodustusi. Komisjon peaks 
kehtestama asjakohased kriteeriumid ja/või 
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rahvusvahelistele normidele. geograafilise ulatuse, et määratleda sellised 
bioloogiliselt mitmekesised rohumaad 
vastavalt parimatele kättesaadavatele 
seaduslikele tõenditele ja vastavatele 
rahvusvahelistele normidele.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) Kui biokütus ja muud vedelad 
biokütused saadakse ELis toodetud 
toorainest, peaksid need vastama ka ELi 
põllumajandusalastele keskkonnanõuetele.
Selliste kriteeriumide kohaldamine 
impordile kolmandatest riikidest on 
halduslikult ja tehniliselt teostamatu.

(40) Kui biokütus ja muud vedelad 
biokütused saadakse ELis toodetud 
toorainest, peaksid need vastama ka ELi 
põllumajandusalastele keskkonnanõuetele.
Sertifikaadisüsteemidega tuleks näha ette 
säästva tootmise miinimumstandardid 
kõnealuste kütustega seotud ökoloogilisest 
vaatepunktist lähtudes ning neid tuleb 
kohaldada ka kolmandatest riikidest 
toimuva impordi suhtes, eesmärgiga 
edendada säästvust kogu maailmas.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 46 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(46 a) Et suurendada säästvalt biokütuste 
tootmist liidus, tuleb võimalikult kiiresti 
lõpetada kohustuslik söötijätmine, st 
tunnistada kehtetuks määrus (EÜ) nr 
1782/20031. Kõnealuse meetmega peaksid 
kaasnema teised meetmed, mille eesmärk 
on tagada bioloogiline mitmekesisus.
________
1 ELT L 270, 21.10.2003, lk 56. Määrust on 
viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 479/2008 
(ELT L 148, 6.6.2008, lk 1).
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Selgitus

Vastavalt nõukogu 26. septembri 2007. aasta määrusele (EÜ) nr 1107/2007, millega 
kehtestatakse erand määrusest (EÜ) nr 1782/2003 (millega kehtestatakse ühise 
põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad), tuleb 
kohustuslik söötijätmine lõpetada.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 47

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47) Komisjon peaks 2010. aastaks
analüüsima biomassi energialase 
kasutusega (välja arvatud biokütused ja 
muud vedelad biokütused) seotud 
säästlikkuskava nõudeid, võttes arvesse 
vajadust kasutada biomassiressursse 
säästlikult.

(47) Komisjon peaks enne käesoleva 
direktiivi rakendamist analüüsima 
biomassi energiaalase kasutusega seotud 
säästvust ja toiduainetega kindlustatust 
käsitleva mõju hindamise nõudeid, võttes 
arvesse vajadust kasutada 
biomassiressursse säästlikult. 

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 47 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47 a) Liidu põllumajandus ja metsandus 
on aidanud ulatuslikult leevendada 
kliimamuutuste mõjusid, mida tõendab 
põllumajandussektori kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähenemine 10% võrra 
aastatel 1990–2004 EL-15s ja 14% võrra 
EL-25s ning mis aastaks 2010 peaksid 
olema 16% võrra väiksemad kui aastal 
1990. Sellest hoolimata on teretulnud kõik 
jõupingutused, et edendada uusi ja 
energiatõhusaid tootmisviise ning 
vähendada kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid veelgi, rahastades kõnealuse 
eesmärgi saavutamiseks investeeringuid 
ja teadusuuringuid.
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Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 47 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47 b) Oma 26. novembri 1997. aasta 
teatises „Tuleviku energia: taastuvad 
energiaallikad, ühenduse tegevuskava 
valge raamat” (KOM(1997)0599) märgib 
komisjon, et taastuvate energiaallikate 
kasutamise suurendamiseks 
energiabilansis tuleb biomassist toodetava 
energia mahtu suurendada üle kahe 
korra.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 47 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47 c) 12. märtsi 2008. aasta 
resolutsioonis säästva põllumajanduse ja 
biogaasi kohta: ELi õigusaktide 
läbivaatamise vajadus1 märgib Euroopa 
Parlament, et on olemas märkimisväärne 
potentsiaal suurendada arvestatavalt 
biogaasi tootmist, arvestades eelkõige 
loomakasvatustoodanguga kaasnevate 
jäätmete (loomasõnnik), reoveesette, 
muude jäätmete ning toiduks ja söödaks 
mittekasutatavate põllukultuuride 
võimalikku kasutamist biogaasi tootmise 
eelistatud materjalina. Kõnealuse 
potentsiaali ärakasutamiseks on ELis vaja 
biogaasi valdkonda käsitlevat ühtset 
poliitikat ning selleks tuleb kooskõlastada 
Euroopa Liidu asjaomaseid 
poliitikavaldkondi, eriti taastuvenergia 
poliitikat, ühist põllumajanduspoliitikat 
ning regionaalse ja maaelu arengu 
poliitikat. Pärast riiklikul või 
piirkondlikul tasandil mõju hindamise 
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läbiviimist on vaja võtta meetmeid selleks, 
et ehitada ja edendada biogaasi rajatisi, 
mis pakuvad riiklikul ja/või piirkondlikul 
tasandil keskkonnaalaselt kõige rohkem 
eeliseid, olles samal ajal majanduslikult 
elujõulised. Kui regionaalarengut ja 
maaelu arengut käsitlevad sätted ei 
võimalda niisuguseid meetmeid 
rahastada, tuleb sätteid muuta.
Liikmesriigid peaksid looma õiguslike ja 
haldusalaste tõkete vähendamiseks 
riikliku ja piirkondliku kava. Maagaasi 
või teiste fossiilkütuste eelistamisest tuleb 
hoiduda piirkondades, kus on võimalik 
müüa biogaasist toodetud soojust 
kohalikele varustajatele. On vaja iga-
aastaseid statistilisi andmeid ja aruandeid 
biogaasi põllumajandusliku tootmise 
kohta, et võimaldada jälgida eesmärkide 
täitmist.
__________
1 Vastuvõetud tekstid, P6_TA-PROV(2008)0095.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse üldine 
raamistik taastuvatest energiaallikatest 
toodetava energia kasutamise 
edendamiseks. Sellega seatakse 
kohustuslikud eesmärgid seoses 
taastuvatest energiaallikatest toodetud 
energia osakaaluga energiatarbimises ja 
taastuvenergia osakaaluga 
transpordisektoris. Selles sätestatakse 
eesmärgid, milles käsitletakse 
päritolutagatisi, haldusmenetlusi ja 
elektrijaotusvõrguga ühinemist seoses 
taastuvatest energiaallikates toodetud 
energiaga. Sellega kehtestatakse
biokütuste ja muude vedelate biokütuste
keskkonnasäästlikkuse kriteeriumid.

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse üldine 
raamistik taastuvatest energiaallikatest 
toodetava energia kasutamise 
edendamiseks. Sellega seatakse 
kohustuslikud eesmärgid seoses 
taastuvatest energiaallikatest toodetud 
energia osakaaluga energiatarbimises ja 
taastuvenergia osakaaluga 
transpordisektoris. Selles sätestatakse 
eesmärgid, milles käsitletakse 
päritolutagatisi, haldusmenetlusi ja 
elektrijaotusvõrguga ühinemist seoses 
taastuvatest energiaallikates toodetud 
energiaga. Käesoleva direktiivi eesmärk on 
ühtlustada täielikult agrokütuste ja muude 
vedelate biokütuste ning taastuvatest 
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energiaallikatest toodetud soojus- ja 
jahutusenergia säästvuskriteeriumid.

Selgitus

Direktiivi tuleb lisada majandusliku, keskkonnaalase ja sotsiaalse jätkusuutlikkuse 
kriteeriumid.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2  punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) „biomass” – põllumajanduslikust 
tootmisest (kaasa arvatud taimsed ja 
loomsed ained), metsatööstusest ja sellega 
seotud tootmisest pärit toodete, jäätmete ja 
jääkide bioloogiliselt lagunev fraktsioon 
ning tööstus- ja olmejäätmete bioloogiliselt 
lagunev fraktsioon;

b) biomass – põllumajanduslikust 
tootmisest (kaasa arvatud taimsed ja 
loomsed ained), metsatööstusest ja sellega 
seotud tootmisest pärit toodete, jäätmete ja 
jääkide fraktsioon ning tööstus- ja 
olmejäätmete fraktsioon, olenemata sellest, 
kas see on bioloogiliselt lagunev või mitte;

Selgitus

Direktiivis tuleb täpsustada biomassi määratlus, et vältida segi ajamise võimalust bioloogilise 
lagunevuse (kuna mittetaastuvad tooted võivad olla bioloogiliselt lagunevad) ning toote 
taastuva osa vahel.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2  punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) „biokütused” – transpordis kasutatav 
vedel- ja gaaskütus, mis on toodetud 
biomassist;

f) biokütused – transpordis kasutatav 
vedel- ja gaaskütus, mis on toodetud 
biomassist; biokütusteks loetakse järgmisi 
tooteid:
i) bioetanool – etanool, mis kuulub 
nõukogu 23. juuli 1987. aasta määrusega 
(EMÜ) nr 2658/87 (tariifi- ja 
statistikanomenklatuuri ning ühise 
tollitariifistiku kohta)1 ettenähtud 
nomenklatuuri alamrubriiki 2207 10 00, 
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mille alkoholisisaldus on vähemalt 99 
mahuprotsenti, mis on toodetud 
biomassist ja/või jäätmete bioloogiliselt 
lagunevast fraktsioonist, mille omadused 
vastavad vähemalt standardile EN 15376 
ning mis on mõeldud kasutamiseks 
biokütusena;
ii) biodiislikütus – taimsetest või 
loomsetest õlidest toodetud, diislikütuse 
omadustega metüülester, mis on mõeldud 
kasutamiseks biokütusena;
iii) biogaas – biomassist ja/või jäätmete 
bioloogiliselt lagunevast fraktsioonist 
toodetud kütusegaas, mida on võimalik 
puhastada maagaasile vastavate 
omadusteni ning mis on mõeldud 
kasutamiseks biokütuse või puugaasina;
iv) biometanool – biomassist toodetud 
metanool, mis on mõeldud kasutamiseks 
biokütusena;
v) biodimetüüleeter – biomassist toodetud 
dimetüüleeter, mis on mõeldud 
kasutamiseks biokütusena;
vi) bio-ETBE – bioetanooli põhjal 
toodetud etüül-tert-butüüleeter (biokütus, 
mille bio-ETBE mahuprotsent on 47%);
vii) ) bio-MTBE – biometanooli põhjal 
toodetud metüül-tert-butüüleeter (kütus, 
mille bio-MTBE mahuprotsent on 36%);
viii) sünteetiline biokütus – biomassist 
toodetud sünteetiline süsivesinik või 
sünteetiliste süsivesinike segu;
ix) biovesinik – biomassist ja/või jäätmete 
bioloogiliselt lagunevast fraktsioonist 
toodetud vesinik, mis on mõeldud 
kasutamiseks biokütusena;
x) puhas taimeõli – pressimise, 
ekstraheerimise või samalaadsete 
menetluste abil õlitaimedest toodetud, 
töötlemata või puhastatud, kuid 
keemiliselt modifitseerimata õli, kui see 
sobib kasutatava mootoritüübiga ning 
vastab heitmetega seotud nõuetele.
1 EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1. Määrust on viimati 
muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 360/2008 
(ELT L 111, 23.4.2008, lk 9).
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Selgitus

Tuleb kasutada direktiivi 2003/30 artikli 2 määratlusi, et tagada õiguslik ühtlus ja selgus.
Bioetanooli määratlus tuleb kohandada kehtiva nomenklatuuriga.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3  lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik tagab, et taastuvenergia 
osakaal energia lõpptarbimisest 2020. 
aastal on vähemalt sama suur, kui tema 
üldeesmärk seoses taastuvenergia 
osakaaluga nimetatud aastal, nagu on 
sätestatud I lisa A osas esitatud tabeli 
kolmandas veerus.

1. Iga liikmesriik tagab, et taastuvenergia 
osakaal energia lõpptarbimisest 2020. 
aastal on vähemalt sama suur, kui tema 
üldeesmärk seoses taastuvenergia 
osakaaluga nimetatud aastal, nagu on 
sätestatud I lisa A osas esitatud tabeli 
kolmandas veerus, seejuures peab iga 
liikmesriik tegema jõupingutusi ka 
energiatõhususe valdkonnas.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3  lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võtavad asjakohaseid 
meetmeid, tagamaks et taastuvenergia 
osakaal on vähemalt sama suur, kui I lisa B 
osas esitatud soovitusliku suunaga on ette 
nähtud.

2. Liikmesriigid võtavad vastavalt 
artiklites 15 ja 18 sätestatud tingimustele 
asjakohaseid meetmeid, tagamaks et 
taastuvenergia osakaal on vähemalt sama 
suur, kui I lisa B osas esitatud soovitusliku 
suunaga on ette nähtud.

Selgitus

Direktiivis tuleb täpsustada, et biokütuste 10%-lise lisamise eesmärgi täitmisel tuleb pidada 
kinni artiklis 15 sätestatud säästvuskriteeriumidest ning kasutada teise põlvkonna 
biokütuseid, nagu on ette nähtud artikli 18 lõikega 4.

Muudatusettepanek 28
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3  lõige 3  esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriik tagab, et taastuvenergia 
osakaal transpordisektoris on 2020. aastal 
vähemalt 10% energia lõpptarbimisest 
transpordisektoris selles liikmesriigis.

3. Liikmesriik tagab, et taastuvenergia 
osakaal transpordisektoris on 2020. aastal 
vähemalt 10% energia lõpptarbimisest 
transpordisektoris selles liikmesriigis.
Kõnealust sätet rakendatakse esiteks ja 
ennekõike ühenduse potentsiaali silmas 
pidades. 

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik võtab vastu riikliku 
tegevuskava.

1. Liikmesriik võtab vastu riikliku 
tegevuskava.

Riiklikes tegevuskavades sätestatakse 
liikmesriikide eesmärgid seoses 
taastuvenergia osakaaluga transpordi-, 
elektri-, soojus- ja jahutussektoris 2020. 
aastal ning nende eesmärkide 
saavutamiseks vajalikud meetmed, 
sealhulgas riikliku poliitika olemasolevate 
biomassiressursside arendamiseks ja uute 
biomassiressursside erinevaks kasutuseks, 
ning artiklite 12–17 nõuete täitmiseks 
võetavad meetmed.

Riiklikes tegevuskavades esitatakse 
kõigepealt riigi käsutuses oleva 
biomassiressursi hinnang ja sätestatakse 
seejärel eesmärgid seoses taastuvenergia 
osakaaluga transpordi-, elektri-, soojus- ja 
jahutussektoris 2020. aastal ning nende 
eesmärkide saavutamiseks vajalikud 
meetmed, sealhulgas riiklik poliitik
olemasolevate biomassiressursside 
arendamiseks ja uute biomassiressursside 
erinevaks säästvaks kasutuseks, ning 
artiklite 12–17 nõuete täitmiseks võetavad 
meetmed.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4  lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Riiklikes tegevuskavades märgitakse 
lisaks energia tootmiseks vajalik tooraine 
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osakaal ning taastuvenergia osakaal, 
võttes arvesse üksnes riiklikul või 
ühenduse tasandil kättesaadavaid 
ressursse. Kõnealused ressursid 
moodustavad iga liikmesriigi taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia 
lõpptarbimisest vähemalt 80%.

Selgitus
Liikmesriigid peavad näitama oma riiklikes tegevuskavades, kuidas ja milliste vahenditega 
kavatsevad nad eesmärgi saavutada, kasutades omavahendeid ning riiklikku ja/või ühenduse 
päritolu toorainet, eristades neid väljastpoolt ELi territooriumi imporditud vahenditest ja 
toorainest.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5  lõige 2  punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) vähemalt 80% jaama tööks vajalikust 
toorainest või loodusvaradest pärineb riigi 
või ühenduse territooriumilt;

Selgitus
Tuleb selgitada liikmesriikide kohustust kasutada eelistatult omavahendeid ja/või toorainet 
ning tagada sellega seoses, et kõnealuse kohustuse järgimisest teavitatakse komisjoni ning et 
komisjon võtab seda arvesse.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui liikmesriik leiab, et tal ei ole 
võimalik vääramatu jõu tõttu saavutada I 
lisa A osas esitatud tabeli kolmandas 

3. Kui liikmesriik leiab, et tal ei ole 
vääramatu jõu või toiduainete tootmist ja 
traditsiooniliselt puitu kasutavat 
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veerus sätestatud taastuvenergia osakaalu 
energia lõpptarbimisest aastal 2020, teatab 
ta sellest võimalikult kiiresti komisjonile.
Kui komisjon leiab, et tegemist on 
vääramatu jõuga, võtab ta vastu otsuse 
selle kohta, milliseid kohandusi on vaja 
teha taastuvenergia lõpptarbimisse 
liikmesriigis aastaks 2020.

tööstustegevust häirivate peamiste 
kasutusviiside vahelise olulise konflikti 
tõttu võimalik saavutada I lisa A osas 
esitatud tabeli kolmandas veerus sätestatud 
taastuvenergia osakaalu energia 
lõpptarbimisest aastal 2020, teatab ta 
sellest võimalikult kiiresti komisjonile. Kui 
komisjon leiab, et tegemist on vääramatu 
jõuga või kasutusviiside olulise 
konfliktiga, võtab ta vastu otsuse selle 
kohta, milliseid kohandusi on vaja teha 
taastuvenergia lõpptarbimisse liikmesriigis 
aastaks 2020.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 1 punkti a kohaldamisel arvutatakse 
taastuvatest energiaallikatest toodetud 
elektri lõpptarbimine liikmesriigis 
taastuvatest energiaallikatest toodetud 
elektri kogusena, välja arvatud elektri 
tootmine eelnevalt mäe otsa pumbatud vett 
kasutavates pumpelektrijaamades, 
kohandatuna vastavalt artiklile 10.

Lõike 1 punkti a kohaldamisel arvutatakse 
taastuvatest energiaallikatest toodetud 
elektri lõpptarbimine liikmesriigis 
taastuvatest energiaallikatest toodetud 
elektri kogusena, välja arvatud elektri 
tootmine biomassi tarbivates koostootmist 
mittekasutavates soojusvõrguettevõtetes, 
ja eelnevalt mäe otsa pumbatud vett 
kasutavates pumpelektrijaamades, 
kohandatuna vastavalt artiklile 10.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6  lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et taastuvatest 
energiaallikatest toodetud elektri ning 
vähemalt 5 MWth võimsusega jaamades 
taastuvatest energiaallikatest toodetud 
soojus- ja jahutusenergia päritolu on 
võimalik tagada sellisena, nagu see on 

1. Liikmesriigid tagavad, et taastuvatest 
energiaallikatest toodetud elektri ning 
vähemalt 5 MWth võimsusega jaamades 
taastuvatest energiaallikatest toodetud 
soojus- ja jahutusenergia päritolu on 
võimalik tagada sellisena, nagu see on 
sätestatud käesolevas direktiivis.



AD\730264ET.doc 23/50 PE406.027v02-00

ET

sätestatud käesolevas direktiivis. Liikmesriigid näevad kehtivate 
toetussüsteemide põhjal ette erandi 
jaamade jaoks, mille biomassist elektri ja 
soojuse tootmise võimsus on väiksem kui 
5 MWth.

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on vältida, et komisjoni kavandatud piirang jaamade võimsuse 
suhtes välistaks energia tootmise põllumajandusest ja metsandusest pärit biomassist.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Siiski võivad liikmesriigid erandina 
kahest esimesest lõigust kohaldada mahu 
suhtes madalamaid määrasid, kui see on
põhjendatud olukordades, kus energia 
kohalikul tasandil tootmine taastuvatest 
energiaallikatest on oluline piirkonna 
majandusliku, ökoloogilise ja sotsiaalse 
jätkusuutliku arengu edendamiseks.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6  lõige 2  punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) kasutatava tooraine koostis ja päritolu 
vastavalt artiklile 4, juhul kui see pärineb 
väljastpoolt ühenduse territooriumi;

Selgitus
Päritolutagatiste süsteemis tuleb näha ette vahetoodete ja/või tooraine päritolu vastavalt 
artikli 4 sätetele.
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Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid koostavad taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia 
liikmesriikide vahel ülekandmise ja 
transportimise energia kogubilansi 
hinnangu keskmiste ja pikkade distantside 
arvestuses. Nad edendavad igal 
võimalusel taastuvenergia 
detsentraliseeritud ja kohalikku tootmist 
ja lühikest majandusringlust, mis aitavad 
kaasa paremale keskkonnaalasele ja 
territoriaalsele energeetilisele 
tasakaalustatusele ja maapiirkondades 
töökohtade loomisele.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13  lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid koostavad 
sertifitseerimiskavad biomassil töötavate 
väikeste katelde ja ahjude, fotogalvaanilise 
päikeseenergia ja päikese soojusenergia 
süsteemide ning soojuspumpade 
paigaldajate jaoks. Kõnealused kavad 
põhinevad IV lisas sätestatud 
kriteeriumidel. Iga liikmesriik tunnustab 
teiste liikmesriikide poolt kõnealuste 
kriteeriumide kohaselt antud sertifikaate.

3. Liikmesriigid koostavad juhul, kui 
asjaomastes riiklikes 
koolitusprogrammides ei ole seda veel ette 
nähtud, sertifitseerimiskavad biomassil 
töötavate väikeste katelde ja ahjude, 
fotogalvaanilise päikeseenergia ja päikese 
soojusenergia süsteemide ning 
soojuspumpade paigaldajate jaoks.
Kõnealused kavad põhinevad IV lisas 
sätestatud kriteeriumidel. Iga liikmesriik 
tunnustab teiste liikmesriikide poolt 
kõnealuste kriteeriumide kohaselt antud 
sertifikaate.
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Selgitus

Võttes arvesse spetsialistide kõrget koolitustaset enamikus liikmesriikides, on kavandatav 
sertifitseerimine üleliigne.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juurdepääs elektrivõrgule Juurdepääs elektri- ja gaasivõrgule

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14  lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad võrgusüsteemi 
infrastruktuuri väljaarendamiseks vajalikud 
meetmed ning suhtlevad omavahel, et 
võimaldada taastuvatest energiaallikatest 
pärit elektri tootmise edasist arengut.

1. Liikmesriigid võtavad võrgusüsteemide
infrastruktuuri väljaarendamiseks vajalikud 
meetmed, mis võimaldavad arvesse võtta
taastuvatest energiaallikatest pärit elektri ja 
gaasi tootmise edasist arengut.

Selgitus

Võttes arvesse maagaasi nõudluse eeldatavat suurenemist aastaks 2020, peaks direktiivi 
ettepanek sisaldama peatükki, milles käsitletakse gaasivõrgu avatust biogaasile taastuvatest 
energiaallikatest toodetud elektrit käsitlevate sätete näitel.

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14  lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et põhi- ja 
jaotusvõrguettevõtjad garanteerivad oma 
territooriumil taastuvatest energiaallikatest 
toodetud elektrienergia edastamise ja 
jaotamise, ilma et see mõjutaks 
võrgusüsteemi terviklikkust ja ohutust.

2. Liikmesriigid tagavad, et põhi- ja 
jaotusvõrguettevõtjad garanteerivad oma 
territooriumil taastuvatest energiaallikatest 
toodetud elektrienergia edastamise ja 
jaotamise, ilma et see mõjutaks 
võrgusüsteemide terviklikkust ja ohutust.
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Nad sätestavad ka taastuvatest 
energiaallikatest toodetud elektrienergia 
eelistatud pääsu võrgusüsteemi. Elektri 
tootmisseadmete dispetšjuhtimisel seavad 
põhivõrguettevõtjad esikohale taastuvaid 
energiaallikaid kasutavad tootmisseadmed, 
niivõrd kui siseriikliku elektrisüsteemi
varustuskindlus seda võimaldab.

Nad sätestavad ka taastuvatest 
energiaallikatest toodetud elektrienergia ja 
gaasi eelistatud pääsu võrgusüsteemidesse.
Elektri ja gaasi tootmisseadmete 
dispetšjuhtimisel seavad 
põhivõrguettevõtjad esikohale taastuvaid 
energiaallikaid kasutavad tootmisseadmed, 
niivõrd kui siseriikliku elektri- ja 
gaasisüsteemi varustuskindlus seda 
võimaldab.

Selgitus

Võttes arvesse maagaasi nõudluse eeldatavat suurenemist aastaks 2020, peaks direktiivi 
ettepanek sisaldama peatükki, milles käsitletakse gaasivõrgu avatust biogaasile taastuvatest 
energiaallikatest toodetud elektrit käsitlevate sätete näitel.

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14  lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid nõuavad, et põhi- ja 
jaotusvõrguettevõtjad koostaksid 
standardeeskirjad, milles käsitletakse 
kulude kandmist ja jagamist seoses 
tehniliste kohandustega (näiteks võrguga
liitumised ja võrgu arendustööd), mida on 
vaja, et kaasata uusi tootjaid, kes 
varustavad ühendatud võrku taastuvatest 
energiaallikatest toodetud 
elektrienergiaga.

3. Liikmesriigid nõuavad, et põhi- ja 
jaotusvõrguettevõtjad koostaksid 
standardeeskirjad, milles käsitletakse 
kulude kandmist ja jagamist seoses 
tehniliste kohandustega (näiteks võrkudega
liitumised ja võrgu arendustööd), mida on 
vaja, et kaasata uusi tootjaid, kes 
varustavad ühendatud võrku taastuvatest 
energiaallikatest toodetud elektri- ja 
gaasienergiaga.

Kõnealused eeskirjad peavad tuginema 
objektiivsetele, läbipaistvatele ja 
mittediskrimineerivatele kriteeriumidele, 
mille kohaselt võetakse eelkõige arvesse 
kõiki kõnealuste tootjate võrku liitmise 
kulusid ja tulusid ning äärealadel ja madala 
rahvastikutihedusega piirkondades asuvate 
tootjate konkreetset olukorda. Eeskirjadega 
võidakse ette näha eri tüüpi liitumist.

Kõnealused eeskirjad peavad tuginema 
objektiivsetele, läbipaistvatele ja 
mittediskrimineerivatele kriteeriumidele, 
mille kohaselt võetakse eelkõige arvesse 
kõiki kõnealuste tootjate võrkudesse
liitmise kulusid ja tulusid ning äärealadel ja 
madala rahvastikutihedusega piirkondades 
asuvate tootjate konkreetset olukorda.
Eeskirjadega võidakse ette näha eri tüüpi 
liitumist.
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Selgitus

Võttes arvesse maagaasi nõudluse eeldatavat suurenemist aastaks 2020, peab direktiivi 
ettepanek sisaldama peatükki, milles käsitletakse gaasivõrgu avatust biogaasile taastuvatest 
energiaallikatest toodetud elektrit käsitlevate sätete näitel.

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14  lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid nõuavad, et põhi- ja 
jaotusvõrguettevõtjad esitaksid uutele, 
süsteemiga liitumist soovivatele tootjatele 
ammendava ja üksikasjaliku liitumiskulude 
kalkulatsiooni. Liikmesriigid võivad 
lubada võrguga liituda soovivatel 
taastuvatest energiaallikatest toodetud 
elektrienergia tootjatel välja kuulutada 
liitumistööde pakkumismenetluse.

5. Liikmesriigid nõuavad, et põhi- ja 
jaotusvõrguettevõtjad esitaksid uutele, 
süsteemiga liitumist soovivatele tootjatele 
ammendava ja üksikasjaliku liitumiskulude 
kalkulatsiooni. Liikmesriigid võivad 
lubada võrguga liituda soovivatel 
taastuvatest energiaallikatest toodetud 
elektri- või gaasienergia tootjatel välja 
kuulutada liitumistööde 
pakkumismenetluse.

Selgitus

Võttes arvesse maagaasi nõudluse eeldatavat suurenemist aastaks 2020, peab direktiivi 
ettepanek sisaldama peatükki, milles käsitletakse gaasivõrgu avatust biogaasile taastuvatest 
energiaallikatest toodetud elektrit käsitlevate sätete näitel.

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14  lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Liikmesriigid tagavad, et edastamis- ja 
jaotustasude määramine ei ole 
diskrimineeriv taastuvatest 
energiaallikatest toodetud elektrienergia
suhtes, eriti mitte selle taastuvatest 
energiaallikatest toodetud elektrienergia
suhtes, mida toodetakse äärealadel, sh 
näiteks saartel, ning madala 
rahvastikutihedusega piirkondades.

7. Liikmesriigid tagavad, et edastamis- ja 
jaotustasude määramine ei ole 
diskrimineeriv taastuvatest 
energiaallikatest toodetud elektri- või 
gaasienergia suhtes, eriti mitte selle 
taastuvatest energiaallikatest toodetud 
elektri- ja gaasienergia suhtes, mida 
toodetakse äärealadel, sh näiteks saartel, 
ning madala rahvastikutihedusega 
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piirkondades.

Selgitus

Võttes arvesse maagaasi nõudluse eeldatavat suurenemist aastaks 2020, peab direktiivi 
ettepanek sisaldama peatükki, milles käsitletakse gaasivõrgu avatust biogaasile taastuvatest 
energiaallikatest toodetud elektrit käsitlevate sätete näitel.

Muudatusettepanek 45
Artikkel 14  lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Liikmesriigid tagavad, et põhi- ja 
jaotusvõrguettevõtjate poolt sissenõutavad, 
taastuvaid energiaallikaid kasutavate 
elektrijaamade toodetud elektrienergia
edastamis- ja jaotustasud kajastaksid 
tulukust, mis tuleneb elektrijaama 
liitumisest võrguga. Selline tulukus võib 
tekkida madalpingevõrgu otsesel 
kasutamisel.

8. Liikmesriigid tagavad, et põhi- ja 
jaotusvõrguettevõtjate poolt sissenõutavad, 
taastuvaid energiaallikaid kasutavate 
elektrijaamade toodetud elektri- või 
gaasienergia edastamis- ja jaotustasud 
kajastaksid tulukust, mis tuleneb 
elektrijaama liitumisest võrguga. Selline 
tulukus võib tekkida madalpingevõrgu 
otsesel kasutamisel.

Selgitus

Võttes arvesse maagaasi nõudluse eeldatavat suurenemist aastaks 2020, peab direktiivi 
ettepanek sisaldama peatükki, milles käsitletakse gaasivõrgu avatust biogaasile taastuvatest 
energiaallikatest toodetud elektrit käsitlevate sätete näitel.

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Biokütuste ja muude vedelate biokütuste 
keskkonnasäästlikkuse kriteeriumid

Biokütuste ja muude vedelate biokütuste 
ning taastuvatest energiaallikatest 
toodetud soojus- ja jahutusenergia
säästvuskriteeriumid
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Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Biokütuseid ja muid vedelaid 
biokütuseid võetakse arvesse punktides a, b 
ja c loetletud eesmärkidel üksnes siis, kui 
need vastavad lõigetes 2–5 sätestatud 
kriteeriumidele:

1. Biokütuseid ja muid vedelaid 
biokütuseid ning taastuvatest 
energiaallikatest toodetud soojus- ja 
jahutusenergiat võetakse arvesse 
punktides a, b ja c loetletud eesmärkidel 
üksnes siis, kui need vastavad lõigetes 2–5 
sätestatud kriteeriumidele:

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15  lõige 1  punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) käesolevas direktiivis sätestatud riiklike
eesmärkide kohta sätestatud nõuete 
järgimise hindamine;

a) käesolevas direktiivis sätestatud riiklike 
eesmärkide kohta sätestatud nõuete 
järgimise hindamine; sealhulgas 
hinnatakse riikliku või ühendusesisese 
energiatootmise suhtes kehtestatud 
osakaaludest ning imporditavate koguste, 
sealhulgas väljastpoolt ühendust 
imporditava tooraine ja vahetoodete 
osakaaludest kinnipidamist;

Selgitus
Biokütuste ja muude vedelate biokütuste säästvuskriteeriumides tuleb võtta arvesse ka 
kasutatava toodangu, sealhulgas tooraine ja vahetooted, osakaalude jagunemist vastavalt 
päritolule.



PE406.027v02-00 30/50 AD\730264ET.doc

ET

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) biokütuste ja muude vedelate biokütuste 
tarbimise eest rahalise abi saamise 
tingimustele vastamine.

c) biokütuste ja muude vedelate biokütuste 
ning taastuvatest energiaallikatest 
toodetud soojus- ja jahutusenergia 
tarbimise eest rahalise abi saamise 
tingimustele vastamine.

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15  lõige 2  esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud eesmärkidel arvesse 
võetud kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähenemine tänu biokütuste ja muude 
vedelate biokütuste kasutamisele on 
vähemalt 35%.

2. Lõikes 1 osutatud eesmärkidel arvesse 
võetud kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähenemine tänu biokütuste ja muude 
vedelate biokütuste kasutamisele on 
vähemalt 50%.

Selgitus

Võttes arvesse kasutusviisidega seotud võimalikku konkurentsi, tuleb biomassi kasutada 
võimalikult tõhusalt, eriti kliimat silmas pidades. Seega tuleb tagada, et piiratud abi oleks 
seotud taastuvenergia kasutamisega, mis aitab märkimisväärselt kaasa kliimakaitsele.

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 2 – teine a lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Biomassi puhul edendavad liikmesriigid 
muundamistehnoloogiaid, millega 
saavutatav energia muundamise 
kasutegur on 85% elamutes ja 
kaubanduses kasutamise puhul ning 
vähemalt 70% tööstusliku kasutamise 
puhul.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 1 osutatud eesmärkidel arvesse 
võetud biokütuseid ja muid vedelaid 
biokütuseid ei valmistata toorainest, mis on 
saadud tunnustatud suure bioloogilise 
mitmekesisusega maa-alalt, see tähendab 
maa-alalt, mida 2008. jaanuaris või pärast 
seda iseloomustas üks järgmistest 
seisunditest, olenemata sellest, kas seda 
maatükki iseloomustab see seisund ka 
praegu:

3. Lõikes 1 osutatud eesmärkidel arvesse 
võetud biokütuseid ja muid vedelaid 
biokütuseid ning taastuvatest 
energiaallikatest toodetud soojus- ja 
jahutusenergiat ei valmistata toorainest, 
mis on saadud tunnustatud suure 
bioloogilise mitmekesisusega maa-alalt, 
see tähendab maa-alalt, mida 2008.
jaanuaris või pärast seda iseloomustas üks 
järgmistest seisunditest, olenemata sellest, 
kas seda maatükki iseloomustab see 
seisund ka praegu:
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15  lõige 3  esimene lõik  punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) mets, kus ei toimu olulist inimtegevust, 
st mets, kus teadaolevalt ei ole toimunud 
olulist inimsekkumist või kus viimane 
oluline inimsekkumine toimus piisavalt 
kaua aega tagasi, et võimaldada loodusliku 
liigilise koostise ja looduslike protsesside 
taastumist;

a) mets, kus ei toimu olulist inimtegevust, 
st mets, kus teadaolevalt ei ole toimunud 
olulist inimsekkumist või kus viimane 
oluline inimsekkumine toimus piisavalt 
kaua aega tagasi, et võimaldada loodusliku 
liigilise koostise ja looduslike protsesside 
taastumist, kui ei esitata tõendit, et 
inimsekkumine on toimunud ja jätkub 
intensiivsuse ja sagedusega, mis 
võimaldab metsa kogu kasutamisprotsessi 
ajal looduslikel liikidel bioloogilise 
mitmekesisuse seisukohast püsivalt 
säilida;

Selgitus

Kui lubatakse saadaoleva biomassi kasutamist, eriti metsadest, mida on minevikus 
intensiivselt kasutatud, peab see toimuma üksnes väga rangetes tingimustes, mille puhul on 
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võetud täielikult arvesse bioloogilise mitmekesisuse säilitamist pikaajalises perspektiivis.

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15  lõige 3  esimene lõik  punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) põllumajanduslikud piirkonnad, mis 
tänu oma suurele bioloogilisele 
mitmekesisusele tagavad 
põllumajandustoodete vajaliku 
mitmekesisuse, mis on toidu ja sööda 
puhul hädavajalik;

Selgitus

Nagu seda tehakse toiduainetega varustatuse tagamiseks, tuleb säilitada 
põllumajanduskultuuridega seotud alasid, mille bioloogilisuse mitmekesisuse tase tagab 
vajaliku toidu ja sööda, kaitstes samal ajal eri kultuure ja piirkondlikke eripärasid.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15  lõige 3  teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon kehtestab kriteeriumid ja 
geograafilise ulatuse, et määrata kindlaks, 
milline rohumaa on hõlmatud punktiga c. 
Selline meede, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi teisejärgulisi 
elemente, võetakse vastu vastavalt artikli 
21 lõikes 3 sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.

Komisjon teeb Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule ettepanekud kriteeriumide ja 
geograafilise ulatuse kohta, et määrata
kindlaks, milline rohumaa on hõlmatud 
punktiga c.

Selgitus
Käesolevas artiklis on komisjoni volitusi ülemääraselt laiendatud. Euroopa Liidu otsuseid 
tegevad organid, st parlament ja nõukogu, peavad väljendama oma arvamust 
valikukriteeriumide ja kaitsealade kohta.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõikes 1 osutatud eesmärkidel arvesse 
võetud biokütuseid ja muid vedelaid 
biokütuseid ei valmistata toorainest, mis on 
saadud suure süsinikuvaruga maa-alalt, see 
tähendab maa-alalt, mida 2008. jaanuaris 
iseloomustas üks järgmistest seisunditest ja 
mida see seisund enam ei iseloomusta:

4. Lõikes 1 osutatud eesmärkidel arvesse 
võetud biokütuseid ja muid vedelaid 
biokütuseid ning taastuvatest 
energiaallikatest toodetud soojus- ja 
jahutusenergiat ei valmistata toorainest, 
mis on saadud suure süsinikuvaruga maa-
alalt, see tähendab maa-alalt, mida 2008.
jaanuaris iseloomustas üks järgmistest 
seisunditest ja mida see seisund enam ei 
iseloomusta:
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15  lõige 4  esimene lõik  punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) turbarabad;

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15  lõige 4  esimene lõik  punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) püsivalt metsastatud alad, see tähendab 
üle 1 hektari suurused maa-alad, millel on 
üle viie meetri kõrgused puud, mille võrade 
liitus on üle 30%, või mis suudavad in situ 
kõnealuste künnisteni jõuda.

b) püsivalt metsastatud alad, see tähendab 
üle 1 hektari suurused maa-alad, millel on 
üle viie meetri kõrgused puud, mille võrade 
liitus on üle 10%, või mis suudavad in situ 
kõnealuste künnisteni jõuda.

Selgitus
Si la définition de la forêt telle que proposée par la Commission peut être considérée comme 
conforme à celle retenue dans les négociations relatives au climat (protocole de Kyoto), 
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celle-ci pose néanmoins un problème d’application, car elle ouvre la voie à la mise en 
cultures des savanes.

Pour éviter une telle situation, il convient de prendre la définition la plus rigoureuse et 
figurant en Annexe à la décision 11/CP.7 des Accords de Marrakech 
(FCCP/CP/2001/13/Add.1) :

"Forest is a minimum area of land of 0.05-1.0 hectares with tree crown cover (or equivalent 
stocking level) of more than 10-30 per cent with the potential to reach a minimum height of 
2-5 metres at maturity in situ."

C’est la raison pour laquelle il convient d’adopter le critère de 10%.

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15  lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Ühenduses kasvatatud põllumajanduslik 
tooraine, mida kasutatakse lõikes 1
osutatud eesmärkidel arvessevõetavate 
biokütuste ja muude vedelate biokütuste 
tootmiseks, saadakse vastavalt nõukogu 
määruse (EÜ) nr 1782/2003 III lisa punktis 
A pealkirja all „Keskkond” loetletud 
nõuetele ja standarditele ning vastavalt 
kõnealuse määruse artikli 5 lõike 1 
kohaselt määratletud heade põllumajandus-
ja keskkonnatingimuste 
miinimumnõuetele.

5. Ühenduses kasvatatud põllumajanduslik 
tooraine, mida kasutatakse lõikes 1 
osutatud eesmärkidel arvessevõetavate 
biokütuste ja muude vedelate biokütuste
ning taastuvatest energiaallikatest 
toodetud soojus- ja jahutusenergia 
tootmiseks, saadakse vastavalt nõukogu 
määruse (EÜ) nr 1782/2003 III lisa punktis 
A pealkirja all „Keskkond” loetletud 
nõuetele ja standarditele ning vastavalt 
kõnealuse määruse artikli 5 lõike 1 
kohaselt määratletud heade põllumajandus-
ja keskkonnatingimuste 
miinimumnõuetele, pidades samal ajal 
kinni kooseksisteerimise valdkonnas 
kehtivatest nõuetest.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15  lõige 5 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõikes 1 sätestatud eesmärkidel arvesse 
võetud biokütused ja muud vedelad 
biokütused, mis on toodetud väljaspool 
Euroopa Liidu territooriumi, saadakse 
samasuguste eeskirjade alusel. Juhul kui 
samasugused eeskirjad ei ole 
kohaldatavad, saadakse lõikes 1 
sätestatud eesmärkidel arvesse võetud 
biokütuste ja muude vedelate biokütuste 
tootmiseks kasutatav põllumajanduslik 
tooraine, mis on toodetud väljaspool 
Euroopa Liidu territooriumi ja mis 
mõjutab ülemaailmseid loodusvarasid, 
vastavalt järgmistele nõuetele:
a) ei suurendata oluliselt heidet, mis võib 
põhjustada hapestumist, eutrofeerumist, 
osoonikihi kahanemist või mis on 
toksiline;
b) ei halvendata oluliselt mulla 
funktsioone või viljakust (näiteks 
orgaanilise aine tasemete säilitamine või 
erosioonivastane võitlus);
c) ei halvendata oluliselt vee või 
veeressursi kvaliteeti;
d) väetisi ja pestitsiide kasutatakse 
keskkonnaalaselt mõistlikult.
Pädevad asutused ja/või ettevõtjad 
esitavad komisjonile usaldusväärse teabe, 
mis kinnitab, et asjaomase riigi 
keskkonnakaitse kriteeriumid vastavad 
kõnealustele nõuetele.

Selgitus
Direktiiviga tuleb kehtestada õiglased turutingimused, laiendades ühise 
põllumajanduspoliitika keskkonnatingimusi kolmandatele riikidele.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15  lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Kolmandates riikides toodetud 
biokütuste ja muude vedelate biokütuste 
suhtes kohaldatakse järgmisi tingimusi:
a) biokütuseid ja muid vedelaid 
biokütuseid võetakse lõikes 1 sätestatud 
eesmärkidel arvesse üksnes juhul, kui 
kolmandad riigid, kus need on toodetud, 
on ratifitseerinud ja rakendanud tõhusalt 
kõiki järgmisi keskkonna valdkonnas 
sõlmitud lepinguid:
– looduslike looma- ja taimeliikidega 
rahvusvahelise kauplemise konventsioon,
– bioloogilise mitmekesisuse 
konventsioon,
– Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 
kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto 
protokoll.
Kõnealuste lepingute tõhusat rakendamist 
tõendavad kõnealused kolmandad riigid 
rakendusaruannetega, mis koostatakse 
vastavalt lepingute rakendamist 
käsitlevatele sätetele ja eriti kõnealuste 
lepingute raames vastavuse 
kontrollimiseks loodud organite 
soovitustele;
b) kui kolmas riik ei ole ratifitseerinud 
punktis a nimetatud lepinguid, kuid 
pädevad asutused või ettevõtjad esitavad 
komisjonile usaldusväärse teabe, mis 
kinnitab, et asjaomases kolmandas riigis 
on keskkonnakriteeriumid võrdväärsed 
kõnealustes lepingutes sisalduvate 
kriteeriumidega, võib komisjon artikli 21 
lõikes 2 sätestatud menetluse kohaselt 
otsustada, et kõnealuses kolmandas riigis
toodetud biokütuseid ja muid vedelaid 
biokütuseid võib lõikes 1 sätestatud 
eesmärkidel arvesse võtta;

c) komisjon esitab iga kahe aasta järel 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
aruande biokütuste suurenenud nõudluse 
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mõju kohta ühenduse ja kolmandate 
riikide sotsiaalsele jätkusuutlikkusele 
ning liidu biokütuseid käsitleva poliitika 
mõju kohta toiduainete kättesaadavusele 
eksportivates kolmandates riikides, 
arengumaade elanike võimalusele 
nendele toiduainetele juurde pääseda 
ning laiematele arenguga seotud 
küsimustele. Esimene aruanne esitatakse 
2012. aastal. Aruandes käsitletakse 
maakasutusõigustest kinnipidamise 
küsimusi. Selles avaldatakse iga riigi 
kohta, mis on oluline ELis tarbitavate 
biokütuste tooraineallikas, kas riik on 
ratifitseerinud kõik järgmised 
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 
konventsioonid:
i) töölevõetava isiku vanuse alammäära 
konventsioon (nr 138);
ii) lapsele sobimatu töö ja muu talle 
sobimatu tegevuse viivitamatu 
keelustamise konventsioon (nr 182);
iii) sunniviisilise töö kaotamise 
konventsioon (nr 105);
iv) sunniviisilise või kohustusliku töö 
konventsioon (nr 29);
v) konventsioon mees- ja naistöötajate 
võrdse tasustamise kohta võrdväärse töö 
eest (nr 100);
vi) töö- ja kutsealast diskrimineerimist 
käsitlev konventsioon (nr 111);
vii) ühinemisvabaduse ja 
organiseerumisõiguse kaitse konventsioon
(nr 87);
viii) organiseerumisõiguse ja kollektiivse 
läbirääkimisõiguse kaitse konventsioon
(nr 98).
Komisjon esitab vajaduse korral 
ettepaneku parandusmeetmete kohta.

Selgitus
Direktiiv peab sisaldama sotsiaalse jätkusuutlikkuse kriteeriume.
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Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid ei keeldu muudel 
säästlikkusega seotud põhjustel käesoleva 
artikli kohaselt saadud biokütuste ja 
muude vedelate biokütuste 
arvessevõtmisest lõikes 1 osutatud 
eesmärkidel.

6. Liikmesriigid võivad keelduda
biokütuste ja muude vedelate biokütuste 
ning taastuvatest energiaallikatest 
toodetud soojus- ja jahutusenergia
arvessevõtmisest lõikes 1 osutatud 
eesmärkidel, kui sellise energia tootmise 
juures ei järgita majanduslikke, 
sotsiaalseid ja keskkonnaalaseid 
jätkusuutlikkuse kriteeriume ning 
tootmine tekitab kasutusviiside vahelisi 
tõsiseid konflikte ja ohustab toiduainetega 
kindlustatust.

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjon esitab hiljemalt 31.
detsembriks 2010 aruande biomassi 
energialase kasutusega (välja arvatud 
biokütused ja muud vedelad biokütused) 
seotud säästlikkuskava nõuete kohta.
Aruandele lisatakse vajadusel Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu jaoks ettepanekud 
biomassi muude energiaalaste kasutustega 
seotud säästlikkuskava kohta.

7. Komisjon esitab enne käesoleva 
direktiivi rakendamist aruande biomassi 
energiaalase kasutusega (välja arvatud 
biokütused ja muud vedelad biokütused 
ning taastuvatest energiaallikatest 
toodetud soojus- ja jahutusenergia) seotud 
säästlikkuskava nõuete kohta. Aruandele 
lisatakse vajadusel Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu jaoks ettepanekud biomassi 
muude energiaalaste kasutustega seotud 
säästlikkuskava kohta.
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Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Biokütuste ja muude vedelate biokütuste 
keskkonnasäästlikkuse kriteeriumide
järgimise kontrollimine

Biokütuste ja muude vedelate biokütuste 
ning taastuvatest energiaallikatest 
toodetud soojus- ja jahutusenergia
säästvuskriteeriumide järgimise 
kontrollimine

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui biokütuseid ja muid vedelaid 
biokütuseid tuleb arvesse võtta artikli 15 
lõikes 1 osutatud põhjustel, nõuavad 
liikmesriigid ettevõtjatelt artiklis 15 
sätestatud keskkonnasäästlikkuse 
kriteeriumide täitmise tõestamist. Sel 
põhjusel nõuavad nad, et ettevõtjad 
kasutaksid massibilansisüsteemi, mis 
võimaldab järgmist:

1. Kui biokütuseid ja muid vedelaid 
biokütuseid ning taastuvatest 
energiaallikatest toodetud soojus- ja 
jahutusenergiat tuleb arvesse võtta artikli 
15 lõikes 1 osutatud põhjustel, nõuavad 
liikmesriigid ettevõtjatelt artiklis 15 
sätestatud keskkonnasäästlikkuse 
kriteeriumide täitmise tõestamist. Sel 
põhjusel nõuavad nad, et ettevõtjad 
kasutaksid massibilansisüsteemi, mis 
võimaldab järgmist:
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui biokütuseid ja muid vedelaid 
biokütuseid tuleb arvesse võtta artikli 15 
lõikes 1 osutatud põhjustel, nõuavad 
liikmesriigid ettevõtjatelt artiklis 15 
sätestatud keskkonnasäästlikkuse 
kriteeriumide täitmise tõestamist. Sel 

1. Kui biokütuseid ja muid vedelaid 
biokütuseid tuleb arvesse võtta artikli 15 
lõikes 1 osutatud põhjustel, on 
liikmesriigid kohustatud tagama riikliku 
või ühenduse energiatootmise ja 
väljastpoolt ühendust imporditud toodete 
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põhjusel nõuavad nad, et ettevõtjad 
kasutaksid massibilansisüsteemi, mis 
võimaldab järgmist:

osakaalude jagunemise ning nõuavad 
ettevõtjatelt artiklis 15 sätestatud 
keskkonnasäästlikkuse kriteeriumide 
täitmise tõestamist. Sel põhjusel nõuavad 
nad, et ettevõtjad kasutaksid 
massibilansisüsteemi, mis võimaldab 
järgmist:

Selgitus
Liikmesriigid kohustuvad kontrollima riikliku ja/või ühenduse tasandi energiatoodangu ning 
väljastpoolt Euroopa Liitu imporditud toodete suhtes kehtestatud osakaalude jagunemise 
kohta kehtivate kriteeriumide ning piirmäärade täitmist.

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16  lõige 4  teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib otsustada, et vabatahtlikud 
rahvusvahelised või riiklikud kavad, 
millega kehtestatakse standardid biomassist 
toodete tootmisele, sisaldavad täpseid 
andmeid artikli 15 lõike 2 kohaldamise 
eesmärgil või et kõnealuste kavadega 
tõestatakse, et biomassi saadetised 
vastavad artikli 15 lõigete 3 või 4
keskkonnasäästlikkuse kriteeriumidele.

4. Komisjon tagab, et vabatahtlikud 
rahvusvahelised või riiklikud kavad, 
millega kehtestatakse standardid biomassist 
toodete tootmisele, sisaldavad täpseid 
andmeid artikli 15 lõike 2 kohaldamise 
eesmärgil või et kõnealuste kavadega 
tõestatakse, et energia tootmiseks mõeldud 
biomassi saadetised vastavad artikli 15 
keskkonnaalase ja sotsiaalse 
jätkusuutlikkuse kriteeriumidele.

Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16  lõige 4  kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib otsustada, et riiklikud, 
piiriülesed või rahvusvahelised kavad, 
millega mõõdetakse kasvuhoonegaaside 
vähenemist, sisaldavad täpseid andmeid 
artikli 15 lõike 2 kohaldamiseks.

Komisjon võib otsustada, et riiklikud, 
piiriülesed või rahvusvahelised kavad, 
millega mõõdetakse kasvuhoonegaaside 
vähenemist, sisaldavad täpseid andmeid 
artikli 15 kohaldamiseks artikli 21 lõikes 3 
sätestatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
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alusel.

Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16  lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Lõike 4 kohased otsused võetakse vastu 
artikli 21 lõikes 2 osutatud korras. Sellised 
otsused kehtivad kuni viis aastat.

6. Lõike 4 kohased otsused võetakse vastu 
artikli 21 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt. Sellised 
otsused kehtivad kuni viis aastat. Kui 
programmi usaldusväärsuse osas on 
kahtlusi, võib otsused mis tahes ajal 
kehtetuks tunnistada komisjoni, artikli 21 
lõikes 2 sätestatud komitee või Euroopa 
Parlamendi algatusel.

Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Komisjon uurib liikmesriigi taotlusel või 
omal algatusel artikli 15 kohaldamist 
seoses biokütuse või muu vedela biokütuse 
allikaga ning otsustab kuue kuu jooksul 
alates taotluse kättesaamisest artikli 21 
lõikes 2 osutatud korras, kas asjaomane 
liikmesriik võib võtta kõnealusest allikast 
pärit biokütust või vedelat biokütust 
arvesse artikli 15 lõikes 1 loetletud 
eesmärkidel.

8. Komisjon uurib liikmesriigi taotlusel või 
omal algatusel artikli 15 kohaldamist 
seoses biokütuse või muu vedela biokütuse 
allikaga ning taastuvatest energiaallikatest 
toodetud soojus- ja jahutusenergiaga ning 
otsustab kuue kuu jooksul alates taotluse 
kättesaamisest artikli 21 lõikes 2 osutatud 
korras, kas asjaomane liikmesriik võib 
võtta kõnealusest allikast pärit biokütust 
või vedelat biokütust ning taastuvatest 
energiaallikatest toodetud soojus- ja 
jahutusenergiat arvesse artikli 15 lõikes 1 
loetletud eesmärkidel.
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Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Biokütustest ja muudest vedelatest 
biokütustest tulenevate kasvuhoonegaaside 
mõju arvutamine

Biokütustest ja muudest vedelatest 
biokütustest ning taastuvatest 
energiaallikatest soojus- ja 
jahutusenergia tootmisest tulenevate 
kasvuhoonegaaside mõju arvutamine

Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17  lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid esitavad komisjonile 
hiljemalt 31. märtsiks 2010 aruande, mis 
sisaldab loetelu nende territooriumi
üksuste kohta, mis Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1059/2003 
liigitatakse NUTSi 2. tasandile, kus
põllumajandusliku tooraine kasvatamisest
tekkivad tüüpilised kasvuhoonegaaside 
heitkogused on eelduste kohaselt
käesoleva direktiivi VII lisa D osas 
pealkirja all „kasvatamine” registreeritud 
heitkogustest väiksemad või nendega 
võrdsed, ning lisab aruandele meetodi 
kirjelduse ja kõnealuse loetelu 
koostamiseks kasutatud andmed. Meetodi 
puhul võetakse arvesse pinnase omadusi, 
kliimat ning eeldatavat tooraine saagist.

2. Liikmesriigid esitavad komisjonile 
hiljemalt 31. märtsiks 2010 aruande, mis 
sisaldab loetelu nende territooriumi 
piirkondade kohta, kus põllumajandusliku 
tooraine kasvatamisest tekkivad tüüpilised 
kasvuhoonegaaside heitkogused (N2O) on 
käesoleva direktiivi VII lisa D osas 
pealkirja all „kasvatamine” registreeritud 
heitkogustest väiksemad või nendega 
võrdsed, ning lisab aruandele meetodi 
kirjelduse ja kõnealuse loetelu 
koostamiseks kasutatud andmed. Meetodi 
puhul võetakse arvesse pinnase omadusi, 
kliimat ning eeldatavat tooraine saagist.

Selgitus
Direktiivis tuleb piirata heitkoguste piirkondade kaupa hindamise kohustust kõige levinuma 
kasvuhoonegaasi N2Oga, ilma et see piiraks nõutavat geograafilise täpsuse taset, et mitte 
tuua kaasa üleliigseid andmete hankimise ja jälgitavusega seotud kulusid.
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Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17  lõige 2 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hiljemalt 31. märtsiks 2010 esitab 
komisjon nimekirja nende kolmandate 
riikide territooriumide kohta, kus 
põllumajandusliku tooraine kasvatamisest 
tekkivad tüüpilised kasvuhoonegaaside 
heitkogused on eelduste kohaselt 
käesoleva direktiivi VII lisa D osas 
pealkirja all „kasvatamine” registreeritud 
heitkogustest väiksemad või nendega 
võrdsed, ning lisab võimaluse korral 
aruandele meetodi kirjelduse ja kõnealuse 
loetelu koostamiseks kasutatud andmed.
Vajaduse korral lisab komisjon oma 
aruandele asjakohased ettepanekud VII 
lisa väärtuste kohta.

Selgitus
Direktiiviga tuleb laiendada N2O heitkoguste täpse ja piirkondade kaupa hindamise 
kohustus kolmandatele riikidele.

Muudatusettepanek 74

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17  lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon esitab hiljemalt 31.
detsembriks 2012 aruande VII lisa B ja E 
osa prognoositavate tüüpiliste ja 
vaikeväärtuste kohta, pöörates erilist 
tähelepanu transpordist ja töötlemisest 
tulenevale heitele, ning võib vajaduse 
korral otsustada väärtusi korrigeerida.
Selline meede, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi teisejärgulisi elemente, 
võetakse vastu vastavalt artikli 21 lõikes 3 
sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.

4. Komisjon esitab hiljemalt 31.
detsembriks 2012 ning seejärel iga kahe 
aasta tagant aruande VII lisa B ja E osa 
prognoositavate tüüpiliste ja vaikeväärtuste 
kohta, pöörates erilist tähelepanu 
transpordist ja töötlemisest tulenevale 
heitele, ning korrigeerib väärtusi. Selline 
meede, mille eesmärk on muuta käesoleva 
direktiivi teisejärgulisi elemente, võetakse 
vastu vastavalt artikli 21 lõikes 3 sätestatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele.
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Selgitus

Käesoleva muudatuse eesmärk on saavutada võrdlusandmete korrapärane hindamine.

Muudatusettepanek 75

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Enne käesoleva direktiivi 
rakendamist esitab komisjon toorainete 
kaupa liigitatuna andmed taastuvatest 
energiaallikatest soojus- ja 
jahutusenergia tootmisest tuleneva 
kasvuhoonegaaside heite vähenemise 
kohta.

Muudatusettepanek 76

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 17 a
Samalaadsete imporditud toodetega 

seotud kohustused
1. Samalaadsete imporditud toodete puhul 
võetakse päritoluriikide võetud kohustuste 
põhjal arvesse ka ühenduse toodete suhtes 
kohaldatavaid kohustusi, mis on seotud 
biokütuste säästva tootmise ja taastuvate 
energiaallikate säästva kasutamisega.
2. Juhul kui päritoluriik ei täida lõikes 1 
sätestatud kohustusi, kohaldab komisjon 
impordi suhtes maksu- või muid meetmeid 
ja/või annab liikmesriikidele volitused 
maksu- või muude meetmete 
kohaldamiseks, mis tagavad ühenduse 
eelistamise ja takistavad mis tahes 
ebavõrdset konkurentsi ühenduses 
toodetud ja imporditud toodete vahel.
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Muudatusettepanek 77

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18  lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Ettevõtjatele seatud taastuvenergiaga 
seotud riiklike kohustuste täitmise 
tõestamisel käsitatakse jäätmetest, 
jääkidest, toiduks mittekasutatavatest 
tselluloosmaterjalidest ja lignotselluloosist 
toodetud biokütuste panust kaks korda 
suuremana muude biokütuste panusest.

välja jäetud

Selgitus

Kõnealust sammu ei ole võimalik objektiivselt põhjendada vajadusega parandada 
mittekonventsionaalsete biokütuste tasuvust. Kliimakaitset on võimalik tagada üksnes 
heitkoguste tegeliku vähendamise abil. Kõnealust sammu oleks õiguslikust vaatepunktist 
keeruline põhjendada, kuna heitkoguste fiktiivsest vähendamisest tulenevaid 
konkurentsimoonutusi peetakse sel juhul juhuslikeks.

Muudatusettepanek 78

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 18 a
Kütuste erinevad maksumäärad

Liikmesriigid võivad kehtestada kütuste 
erinevate maksumäärade dünaamilise 
süsteemi, mis põhineb biokütuste ja 
muude vedelate biokütuste vastaval 
kasvuhoonegaaside heitkoguste säästmise 
määral, mis arvutatakse vastavalt artiklile 
17. Kõnealuse süsteemiga nähakse ette 
nende biokütuste ja muude vedelate 
biokütuste maksumäärade järkjärguline 
vähendamine, mis võimaldavad 
kasvuhoonegaase kõige rohkem säästa.
Maksukorda võib kohaldada üksnes 
nende biokütuste ja muude vedelate 
biokütuste suhtes, mis vastavad artiklis 15 
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sätestatud keskkonnasäästlikkuse 
kriteeriumidele. Kõnealuse korra eesmärk 
on tagada eelarve neutraalsus.
Liikmesriigid, kes niisuguse korra 
kehtestavad, peavad sellest teavitama 
komisjoni.

Selgitus

Liikmesriigid võivad võtta täiendavaid meetmeid seoses kütuste suhtes erinevate 
maksumäärade kehtestamisega, et edendada biokütuste kasutamist üldiselt ja eelkõige kõige 
tõhusamate biokütuste kasutamist. Niisuguse korra kehtestamine julgustaks tootjaid ja 
tarbijaid tootma ja kasutama tõhusamaid biokütuseid (mis võimaldavad suuremat 
kasvuhoonegaaside säästmist). See aitab kiirendada teise põlvkonna biokütuste 
kasutuselevõtmist ja seoses sellega vähendada konkurentsi biokütuste ja toiduainete tootmise 
vahel.

Muudatusettepanek 79

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) energia saamiseks vajalike 
biomassiressursside kättesaadavuse ja 
kasutusega seotud arengud;

g) vajalike biomassiressursside 
kättesaadavuse ja eri kasutusviisidega
seotud arengud;

Muudatusettepanek 80

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon kontrollib ühenduses 
tarbitavate biokütuste ja muude vedelate 
biokütuste päritolu ning ühenduses ja 
peamistes kolmandates tarnijariikides 
nende tootmisest maakasutusele avalduvat 
mõju. Kontroll põhineb artikli 19 lõike 1 
kohaselt liikmesriikide esitatud aruannetel 
ning asjakohaste kolmandate riikide ja 
valitsustevaheliste organisatsioonide 
aruannetel ning teadusuuringutel ja muudel 
asjaomastel andmetel. Komisjon kontrollib 

1. Komisjon kontrollib ühenduses 
tarbitavate biokütuste ja muude vedelate 
biokütuste päritolu ning ühenduses ja 
peamistes kolmandates tarnijariikides 
nende tootmisest maakasutusele avalduvat 
mõju. Kontroll põhineb artikli 19 lõike 1 
kohaselt liikmesriikide esitatud aruannetel 
ning asjakohaste kolmandate riikide ja 
valitsustevaheliste organisatsioonide 
aruannetel ning teadusuuringutel ja muudel 
asjaomastel andmetel. Komisjon kontrollib 
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ka energia saamiseks biomassi 
kasutamisega seonduvaid tarbijahinna 
muudatusi ning toiduainetega 
kindlustatusele avalduvat positiivset ja 
negatiivset seonduvat mõju.

ka energia saamiseks biomassi 
kasutamisega seonduvaid tarbijahinna 
muudatusi ning toiduainetega 
kindlustatusele ja traditsioonilisele 
tööstustegevusele avalduvat positiivset ja 
negatiivset seonduvat mõju.

Muudatusettepanek 81

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20  lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Komisjon kontrollib energia 
tootmiseks kasutatava biomassi ja 
biokütuste importimist kolmandatest 
riikidest ning nende tootmise vastavust 
liidus kehtivatele keskkonnastandarditele.

Muudatusettepanek 82

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VII lisa  C osa  punkt 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

15. Kui kütuse tootmise protsessi käigus 
toodetakse kombineerituna kütust, mille 
heitkogused arvutatakse välja, ning veel 
üht või mitut toodet lisaks 
(„kaassaadused”), jagatakse 
kasvuhoonegaaside heitkogused kütuse või 
selle vahetoote ja kaassaaduste vahel 
proportsionaalselt nende 
energiasisaldusega (mis määratakse 
kindlaks väiksema kütteväärtusega muude 
kaassaaduste puhul kui elekter).

15. Kui kütuse tootmise protsessi käigus 
toodetakse kombineerituna kütust, mille 
heitkogused arvutatakse välja, ning veel 
üht või mitut toodet lisaks 
(„kaassaadused”), jagatakse 
kasvuhoonegaaside heitkogused 
objektiivselt kütuse või selle vahetoote ja 
kaassaaduste vahel proportsionaalselt 
nende energiasisaldusega (mis määratakse 
põhimõtteliselt kindlaks väiksema 
kütteväärtusega muude kaassaaduste puhul 
kui elekter).

Selgitus

Kuigi on kehtestatud üldised väärtused, millest tuleb kinni pidada, kaasneb igal konkreetsel 
juhul kasvuhoonegaasidega seotud tulemuste selge moonutus, kui kogu süsteemi heitkogused 
pannakse iga üksiku toote arvele vastavalt selle tootmisprotsessile. Teatavatel juhtudel 
(niisked või kuivad destillatsioonijäägid) tuleb seega näha ette objektiivse jaotamise 
võimalus, näiteks konkreetsete piirangute või toiteväärtusele vastava kuivaine sisalduse 
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alusel.

Muudatusettepanek 83

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VII lisa  C osa  punkt 16  teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Biokütuste ja muude vedelate biokütuste 
puhul võetakse selle arvutuse eesmärgil 
arvesse kõik kaassaadused, sealhulgas 
elekter, mis ei kuulu punkti 14 
reguleerimisalasse, välja arvatud 
põllumajanduskultuuride jäägid, sealhulgas 
õled, suhkruroo pressimisjäätmed, 
terakestad, maisitõlvikud ja pähklikoored.
Negatiivse energiasisaldusega kaassaaduste 
energiasisalduse väärtus on arvutuse 
tegemise eesmärgil null.

Biokütuste ja muude vedelate biokütuste 
puhul võetakse selle arvutuse eesmärgil 
arvesse kõik kaassaadused, sealhulgas 
elekter, mis ei kuulu punkti 14 
reguleerimisalasse, välja arvatud põldudele 
jäävad põllumajanduskultuuride jäägid, 
sealhulgas õled, suhkruroo 
pressimisjäätmed, terakestad, 
maisitõlvikud ja pähklikoored. Negatiivse 
energiasisaldusega kaassaaduste 
energiasisalduse väärtus on arvutuse 
tegemise eesmärgil null.

Selgitus
Direktiivis tuleb võtta arvesse selliste õlgede ja põllumajanduskultuuride jääkide 
energiasisalduse väärtust, mille võib põldudelt ära viia.

Muudatusettepanek 84

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VII lisa – C osa – punkt 16 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Jäätmete, põllumajanduskultuuride jääkide, 
sealhulgas õlgede, suhkruroo 
pressimisjäätmete, terakestade, 
maisitõlvikute ja pähklikoorte ning muude 
töötlemisahelate kui biokütuse töötlemise 
ahela jääkide, mida ei saa potentsiaalselt 
kasutada söögiks või söödaks, olelustsükli 
kasvuhoonegaaside heitkogused võrduvad 
nulliga kuni kõnealuste materjalide 
kogumise protsessini.

Jäätmete, põllumajanduskultuuride jääkide, 
sealhulgas õlgede, suhkruroo 
pressimisjäätmete, terakestade, 
maisitõlvikute ja pähklikoorte ning muude 
töötlemisahelate kui biokütuse töötlemise 
ahela jääkide, mida ei saa potentsiaalselt 
kasutada söögiks, söödaks või energiaks, 
olelustsükli kasvuhoonegaaside 
heitkogused võrduvad nulliga kuni 
kõnealuste materjalide kogumise 
protsessini.
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Selgitus
Direktiivis tuleb võtta arvesse selliste õlgede ja põllumajanduskultuuride jääkide 
energiasisalduse väärtust, mille võib põldudelt ära viia.
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