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LÜHISELGITUS

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonile esitatud arvamuses Euroopa 2007. aasta 
taastuvenergia tegevuskava kohta nõudis regionaalarengukomisjon tungivalt, et Euroopa 
Komisjonilt esitaks nii kiiresti kui võimalik ettepaneku taastuvenergia direktiivi kohta, samuti 
näeks ette vahendid nimetatud potentsiaali edendamiseks, tehnosiirdeks ja parimate tavade 
levitamiseks.

Ühtlasi tuleks meenutada, et komisjon pooldas, et 2020. aastaks seataks taastuvenergia 
osakaalu keskmiseks eesmärgiks 25%, ja toetas elektrienergia, transpordi, kütmise ja 
jahutamise sektorites selgeid siduvaid eesmärke. Komisjon kutsus ELi üles täpsustama 
piirkondade ja kohalike asutuste rolli, õigusi ja kohustusi poliitika rakendamisel, lähtudes 
kooskõlast subsidiaarsuse põhimõttega.

Uut Euroopa energiapoliitikat tuleks toetada, sest selles austatakse täielikult liikmesriikide 
valikut energiatarbimises ja nende suveräänsust primaarsete energiaallikate osas, samas on 
poliitika aluseks liikmesriikidevaheline solidaarsus, et tagada terviklik lähenemisviis 
kliimamuutusele ja keskkonna säästmise edendamise väljakutsele. Tuleks rõhutada, et 
taastuvaid energiaallikaid kasutav energiapoliitika võimaldab viia ellu detsentraliseeritud 
energiapoliitikat, kasutades ära piirkondlikke võimalusi ja vastates piirkonna vajadustele.
Seega tuleks pädevatele ametiasutustele anda vahendid nimetatud eesmärkide täitmiseks. On 
oluline, et liikmesriigid kaaluksid kõiki võimalikke taastuvenergia tehnoloogiaid.

Komisjonile tuleks esitada taotlus muuta biomassist taastuvenergia tootmisel koostootmine 
kohustuslikuks, kui see on tehniliselt võimalik. Lisaks peaks komisjon uurima puidukatlamaja 
projektide mõju puidutööstuse kohalikule ja jätkusuutlikule arengule, võttes arvesse selle 
tööstusharu olulist mõju regionaalarengule ja maapiirkondade majandusdünaamikale.

Seoses sellega peaksid liikmesriigid ja piirkonnad toetama kõikide asjaomaste kohalike 
osapoolte, sealhulgas kohalike ja piirkondlike ametiasutuste, põllumeeste ja metsnike, 
ettevõtjate ja planeeringute koostajate, ülikoolide, uurijate ja eraisikute algatusi ja tegevusi, 
mis on seotud taastuvenergiaallikate arendamisega. Nad peaksid ka innustama avaliku ja 
erasektori partnerlussidemete loomist ning täiustama toodetud taastuvenergia jaotus- ja 
turustuskanaleid.

Piirkondlikud ja kohalikud asutused peaksid näitama Euroopa kodanikele eeskuju, võttes oma 
hoonetes kasutusele taastuvenergiaallikatel põhinevad tehnoloogiad, toetades biokütuste 
kasutamist sõidukites ning säästes energiatõhusate seadmete abil energiat.

Tuleks rõhutada, et taastuvenergiaallikate kasutamine, samuti seadmete ja masinate tootmine 
võib pakkuda arenguvõimalusi mitmele Euroopa piirkonnale, eriti nendele piirkondadele, kus 
võimalused uute töökohtade loomiseks on piiratud.

Taastuvate energiaallikate täielik ärakasutamine nõuab endiselt suuremahulisi 
teadusuuringuid, tootearendust, teavitustööd ja parimate kogemuste vahetamist.

Taastuvenergiaallikate väärtust piirkondlikust vaatepunktist tuleks jõuliselt rõhutada. Seega 
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on oluline, et taastuvenergiaallikaid kasutatakse nii, et sellega kaasneb märkimisväärne 
lisaväärtus.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil 
lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Taastuvenergiat toetava 
energiamudeli saavutamiseks on vaja 
rajada strateegiline koostöö, milles 
osalevad piirkonnad ja kohalikud 
asutused koos liikmesriikidega, 
eesmärgiga kaasata nad vahetult selle 
väljatöötamisse.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 38 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38 a)  Pinnases või taimedes leiduva 
suure süsinikuvaruga sügavat 
kuivendamata turbaraba ei tohi samuti 
kasutada teiste taastuvenergiaprojektide, 
näiteks tuulegeneraatorite ja nendega 
seonduvate teede, sealhulgas nn ujuvteede 
ning muu infrastruktuuri rajamiseks. 
Sellise tegevuse mõju turbarabadele 
põhjustaks vältimatult nende ulatusliku 
kuivamise ning neisse kogunenud 
süsiniku eraldumise atmosfääri, mille 
tulemusel moodustub süsinikdioksiid. 
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Selgitus
Turbaraba on süsiniku neeldaja. Tuuleparkide, ujuvteede ja muu infrastruktuuri ehitamine 
toob kaasa loodusliku drenaaži katkemise ja turba kuivamise, mille tulemusena eraldub 
atmosfääri väga suurtes kogustes süsinikdioksiidi, tekitades rohkem süsinikdioksiidi heidet, 
kui tuulepark kunagi kokku hoida suudab.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 45

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(45) Selleks et vältida ebaproportsionaalset 
halduskoormust, tuleks üldiste biokütuse 
tootmisviiside jaoks sätestada 
vaikeväärtuste loetelu. Biokütuste ja 
muude vedelate biokütuste puhul peaks 
alati olema õigus kasutada loetelus 
kehtestatud kasvuhoonegaasiheite 
vähendamise taset. Kui tootmisviisidest 
tuleneva kasvuhoonegaasiheite vähenemise 
vaikeväärtus on väiksem kui 
kasvuhoonegaasiheite vähendamise nõutav 
miinimumtase, peaksid tootjad, kes 
soovivad tõendada, et nad järgivad 
nimetatud miinimumtaset, näitama, et 
nende tootmisprotsessist tulenevad 
tegelikud heitkogused on vaikeväärtuste 
arvutustes eeldatutest väiksemad.

(45) Selleks et vältida ebaproportsionaalset 
halduskoormust, tuleks üldiste biokütuse 
tootmisviiside jaoks sätestada 
vaikeväärtuste loetelu. Biokütuste ja 
muude vedelate biokütuste puhul peaks 
alati olema õigus kasutada loetelus 
kehtestatud kasvuhoonegaasiheite 
vähendamise taset, kuid see ei tohiks 
mingil juhul tuua kaasa nende 
liikmesriikide ja piirkondade 
diskrimineerimist, kelle territooriumid on 
pinnase, kliima või toormaterjalide 
toodangu iseloomu tõttu suhteliselt 
vähetootlikud. Kui tootmisviisidest 
tuleneva kasvuhoonegaasiheite vähenemise 
vaikeväärtus on väiksem kui 
kasvuhoonegaasiheite vähendamise nõutav 
miinimumtase, peaksid tootjad, kes 
soovivad tõendada, et nad järgivad 
nimetatud miinimumtaset, näitama, et 
nende tootmisprotsessist tulenevad 
tegelikud heitkogused on vaikeväärtuste 
arvutustes eeldatutest väiksemad.

Selgitus

Liikmesriikide ja kolmandate riikide diskrimineerimise ärahoidmine.
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 51

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(51) Käesoleva direktiivi kohaselt võetud 
toetusmeetmetest, mida võib tõlgendada 
riigiabina asutamislepingu artikli 87 
tähenduses, tuleb asutamislepingu artikli 
88 lõike 3 kohaselt teatada komisjonile ja 
saada neile komisjoni heakskiit enne nende 
rakendamist. Käesoleva direktiivi kohaselt 
komisjonile esitatav teave ei vabasta 
liikmesriike asutamislepingu artikli 88 
lõikega 3 ettenähtud teatamiskohustusest.

(51) Liikmesriigid, piirkonnad ja 
kohalikud asutused võivad eraldada 
riigiabi taastuvenergia toetamiseks, sest 
see on algselt kulukam energiast, mida 
see asendab, mis tähendab, et selle 
läbimurre energiaturul ei too kaasa 
lühiajalist kasu müügivaldkonnas ega 
madalamaid hindu tarbijatele. Käesoleva 
direktiivi kohaselt võetud 
toetusmeetmetest, mida võib tõlgendada 
riigiabina asutamislepingu artikli 87 
tähenduses, tuleb asutamislepingu artikli 
88 lõike 3 kohaselt teatada komisjonile ja 
saada neile komisjoni heakskiit enne nende 
rakendamist. Käesoleva direktiivi kohaselt 
komisjonile esitatav teave ei vabasta 
liikmesriike asutamislepingu artikli 88 
lõikega 3 ettenähtud teatamiskohustusest.

Selgitus

Parim viis alternatiivsete energiaallikate toetamiseks liikmesriikides on anda nende 
edendamiseks riigiabi.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 51 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(51 a) Majanduskasvu saavutamise 
võimalused innovatsiooni ja säästva 
konkurentsivõimelise energiapoliitika 
kaudu on leidnud tunnustamist. 
Taastuvenergia tootmine sõltub sageli 
kohalikest või piirkondlikest VKEdest. 
Olulised on majanduskasvu ja tööhõive 
võimalused, mille piirkondlikud ja 
kohalikud investeeringud 
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taastuvenergiasse liikmesriikides ja 
piirkondades kaasa toovad.  Komisjon ja 
liikmesriigid peaksid seetõttu toetama 
riiklikke ja piirkondlikke arengumeetmeid 
kõnealustes valdkondades, julgustama 
taastuvenergia tootmise heade tavade 
vahetamist kohalike ja piirkondlike 
arengualgatuste vahel ning edendama 
struktuurifondide vahendite kasutamist 
selles valdkonnas.

Muudatusettepanek 6

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 ja 
jätkusuutlike turbavarude osakaal 
transpordisektoris on 2020. aastal vähemalt 
10 % energia lõpptarbimisest 
transpordisektoris selles liikmesriigis.

Selgitus

Mitmes ELi liikmesriigis on jätkusuutlikud turbavarud oluline piirkondlik ja kohalik kütte- ja 
energiaallikas, mis vastab detsentraliseeritud ja mitmekesistatud energiasüsteemide nõuetele.
Turbast toodetud transpordikütus vastaks kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise 
nõudele, selle positiivne mõju kliimale on võrdne teiste biokütuste omaga. Turbast toodetud 
transpordikütus aitaks kaasa ka teise põlvkonna Fischer Tropschi tehnoloogia turustamisele.
Turbast toodetud transpordikütus vähendaks ka Euroopa Liidu sõltuvust impordist ja naftast.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4  lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik võtab vastu riikliku 
tegevuskava.

1. Liikmesriik võtab vastu kohalikul ja 
piirkondlikul tasandil koostatud ning 
piirkondlike ja maakasutuspoliitikatega 
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kooskõlastatud energia tegevuskavadel 
põhineva riikliku tegevuskava;
liikmesriigid kaasavad oma riiklike 
tegevuskavade ettevalmistamisse varakult 
piirkondlikud planeerimis- ja kohalikud 
asutused, konsulteerides nendega 
aktiivselt.

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

1 a. Komisjon esitab EL kohalikele ja 
piirkondlikele asutustele üksikasjalikud 
suunised nende aktiivse osa ja pädevuste 
kohta riiklike tegevuskavade 
rakendamisel, kasutades olemasolevatel 
headel tavadel põhinevaid taastuvenergia 
kasutamise praktilisi näiteid.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) siseriiklikud õigusaktid ja halduskord 
võimaldavad avaliku ja erasektori 
partnerluse loomist ning edendavad 
äriühingute, avaliku sektori, koolide ja 
ülikoolide vahelist koostööd, et luua 
Lissaboni strateegia vaimus piirkondlikke 
innovatsioonikeskusi;
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Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12  lõige 1  punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) väiksemate projektide jaoks 
kehtestatakse vähem koormavamad 
loamenetlused; ning

f) vähem koormavamad loamenetlused
kehtestatakse väiksemate projektide ja 
detsentraliseeritud taastuvenergia 
seadmete jaoks, nagu fotogalvaanilised 
elemendid, päikesesoojuse salvestid, 
väikesed biomassi põletid, väikesed 
biogaasi koostootmisjaamad, mille puhul 
asendatakse loamenetlus pädeva 
valitsusasutuse lihtsa teavitamisega; ning

Selgitus

Lihtne teavitamine koormava loamenetluse asemel kiirendab väikese suurusega ja 
detsentraliseeritud taastuvenergia seadmete läbimurret.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12  lõige 4  punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) passiivmajade või madal- või 
nullenergiamajade kasutamisega; või

a) maja energiatõhususega, mille 
kindlaksmääramisel võetakse aluseks nii 
isolatsiooninormid kui ka kasutatav 
küttetehnoloogia, sealhulgas soojuse ja 
elektri koostootmine.

Selgitus

Uute majade ehitamisel on paljudel juhtudel suurte lisakuludeta võimalik kasutada 
taastuvenergiat. Sellele vaatamata tuleks investoritele avada uued tehnoloogiavõimalused, 
sest need aitavad sageli veelgi kulutasuvamalt saavutada varustuskindluse ja kliimakaitse 
eesmärke. Olemasolevate hoonete puhul tekivad taastuvenergia kasutamise seadmete 
tagantjärele paigaldamisel seevastu sageli kõrged lisakulud, mis igal üksikjuhul suuresti 
erinevad. Siin on riigi rahaline toetus otstarbekam kui ehituseeskirjad, mis suurendaksid 
oluliselt olemasoleva kinnisvaraga seotud kulusid ja tooksid kaasa bürokraatlikud 
kontrollimenetlused.
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Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12  lõige 5  esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid soodustavad oma 
ehitusalaste õigusaktide ja eeskirjadega 
selliste kütte- ja jahutussüsteemide ja 
-seadmete kasutamist, mille puhul on 
energia saadud taastuvatest allikatest ja 
mille abil saavutatakse märkimisväärne 
energiasääst. Liikmesriigid kasutavad 
selliste süsteemide ja seadmete kasutamise 
ergutamiseks energia- või ökomärgiseid 
või muid riigi või Euroopa tasandil 
koostatud asjakohaseid sertifikaate või 
standardeid, kui need on olemas.

5. Liikmesriigid soodustavad oma 
ehitusalaste õigusaktide ja eeskirjadega 
selliste kütte- ja jahutussüsteemide ja -
seadmete kasutamist, peamiselt linnades, 
kus kõnealused süsteemid on eriti 
kasulikud, mille puhul on energia saadud 
taastuvatest allikatest ja mille abil 
saavutatakse märkimisväärne energiasääst.
Liikmesriigid kasutavad selliste süsteemide 
ja seadmete kasutamise ergutamiseks 
energia- või ökomärgiseid või muid riigi 
või Euroopa tasandil koostatud 
asjakohaseid sertifikaate või standardeid, 
kui need on olemas.

Selgitus

ELi regionaalpoliitika seisukohast on seoses kütte- ja jahutamissüsteemide toetamisega, mille 
puhul on energia saadud taastuvatest allikatest, oluline rõhutada taastuvenergia edendamise 
linnalist mõõdet.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teavitamine ja koolitus Teavitamine, koolitus ja uurimistegevus

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid toetavad taastuvenergia 
teemal tehtavaid uuringuid ning 
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teaduskeskuste ja tööstuse vaheliste 
sidemete arendamist sellisel viisil, mis 
hõlbustaks uue tehnoloogia rakendamist 
ning edasist tootearendust.

Muudatusettepanek 14

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 
sertifitseerimiskavad biomassil töötavate 
väikeste katelde ja ahjude, fotogalvaanilise 
päikeseenergia ja päikese soojusenergia 
süsteemide ning soojuspumpade 
paigaldajate jaoks, kui asjaomased 
riiklikud koolituskavad neid veel ei 
sisalda. Kõnealused kavad põhinevad IV 
lisas sätestatud kriteeriumidel. Iga 
liikmesriik tunnustab teiste liikmesriikide 
poolt kõnealuste kriteeriumide kohaselt 
antud sertifikaate.

Selgitus

Pidades silmas kutsekoolituse kõrget taset enamikes liikmesriikides, on esitatud 
sertifitseerimissüsteem liiga kaugeleulatuv.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13  lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid kohustuvad määrama 
kindlaks piirkondlikke ja kohalikke 
asutusi kaasava koostöö põhimõtted, et 
võimaldada neil osaleda täies ulatuses 
teavitamise, teadlikkuse tõstmise, 
juhendamise ja koolitamise kavade 
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väljatöötamises.

Selgitus

Piirkondlikel ja kohalikel asutustel on hariduses ja koolituses oluline osa ning kodanikud 
nõuavad neilt üha enam praegu edastatava teabe kvaliteedi parandamist.

Muudatusettepanek 16

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. 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.

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. Nad 
sätestavad ka taastuvatest energiaallikatest 
toodetud elektrienergia eelistatud pääsu 
võrgusüsteemi, tagades sealjuures 
varustuskindluse. Elektri tootmisseadmete 
dispetšjuhtimisel seavad 
põhivõrguettevõtjad esikohale taastuvaid 
energiaallikaid kasutavad tootmisseadmed, 
niivõrd kui siseriikliku elektrisüsteemi 
varustuskindlus seda võimaldab ja kui see 
ei kahjusta soojuse ja elektri koostootmise 
seadmete käitamist.

Selgitus

Taastuvenergia kasutamise ning soojuse ja elektri koostootmise edendamine on mõlemad 
suunatud varustuskindluse ja kliimakaitse parandamisele ning kõnealuste eesmärkide 
täitmisel tuleb neid käsitleda võrdsete vahenditena. Üksikjuhul tuleb samal ajal 
majanduslikke aspekte silmas pidades kaaluda vastava seadme panust varustuskindlusse ja 
kliimakaitsesse.
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Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 3

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 ei valmistata toorainest, mis on 
saadud:

(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;
(b) looduskaitsealadeks määratud maa-
alad, kui ei esitata tõendeid, et kõnealuse 
tooraine tootmine ei olnud looduskaitse 
eesmärgiga vastuolus.

a) õigusaktiga looduskaitsealadeks 
määratud maa-aladelt, kui ei esitata 
tõendeid, et kõnealuse tooraine tootmine ei 
olnud looduskaitse eesmärgiga vastuolus;

(c) bioloogiliselt väga mitmekesine 
rohumaa, st rohumaad, mis on liigirikkad, 
väetamata ja rikkumata.

b) bioloogiliselt väga mitmekesiselt 
rohumaalt, st rohumaadelt, mis on 
liigirikkad, väetamata ja rikkumata;

c) maa-aladelt, kus on ebaseaduslikult 
muudetud maakasutust või laastatud 
põliseid märgalasid, mis võib endaga 
kaasa tuua maapinna süsinikuvaru 
kahanemise.

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 
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vastavalt artikli 21 lõikes 3 sätestatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Selgitus

Artikli 15 lõike 3 algne määratlus „mets, kus ei toimu olulist inimtegevust” on ebatäpne 
termin, mida kasutati enamasti statistilistel eesmärkidel ja võimaldab mitmeti tõlgendada, 
millised metsad nimetatud kategooriasse kuuluvad. Mõningatel juhtudel võib pidada 
säästlikult majandatavaid metsi, mis on tavalises majanduslikus kasutuses, puutumatuteks, 
bioloogiliselt mitmekesisteks metsadeks ning need ei mahu 10% biokütuse eesmärgi hulka.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 4

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. Puidul põhinevaid tooraineid, mida 
kasutatakse lõikes 1 osutatud eesmärkidel 
arvesse võetud biokütuste ja muude 
vedelate biokütuste tootmiseks, saadakse:
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(a) märgalad, see tähendab pidevalt või 
suurema aja aastast veega kaetud või 
veest küllastunud maa-alad, sealhulgas 
põlised turbarabad;

a) metsadest, mida majandatakse ja 
raiutakse lähtudes metsa säästva 
majandamise MCPFE kriteeriumidest või 
samaväärsetest kriteeriumidest, mis on 
sätestatud teiste piirkondliku 
metsapoliitikaga seotud protsesside 
käigus;

(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) metsadest, mille suhtes järgitakse 
siseriiklikke metsa- ja keskkonnaalaseid 
õigusakte, või

Käesoleva lõike sätteid ei kohaldata, kui 
tooraine hankimise ajal iseloomustas 
maa-ala sama seisund kui 2008. aasta 
jaanuaris.

c) märgaladelt, see tähendab pidevalt või 
suurema aja aastast veega kaetud või 
veest küllastunud maa-aladelt, sealhulgas 
põlistest turbarabadest; lõikes 1 osutatud 
eesmärkidel kaevandatud turvas ei ületa 
selle iga-aastast looduslikku tarbimist.

Selgitus

Euroopa metsade kaitset käsitlevatel ministrite konverentsidel (MCPFE) on sätestatud 
ulatuslikud kriteeriumid ja näitajad metsade säästlikuks majandamiseks, mille kohta peavad 
kõik allakirjutanud aru andma. Nimetatud kriteeriumeid on rakendatud ka riiklikul tasandil ja 
need moodustavad mitmes ELi liikmesriigis praegu olulise osa riiklikest metsade 
õigusaktidest. Vastavad kriteeriumeid ja näitajaid on koostatud mitmetes maailma erinevates 
paikades ja neid tuleks kohaldada metsast saadud toormaterjali suhtes väljaspool Euroopat.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) piirkondade osalemine nimetatud 
protsessis ning kohalikul ja piirkondlikul 
tasandil võetud meetmed;
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Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19  lõige 1  punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) riigiabi sellise energia toetamiseks, 
mis võib sisaldada struktuurifondide 
kasutamist energiatehnoloogia 
teadusuuringuteks ja arendamiseks 
kooskõlas Euroopa energiatehnoloogia 
strateegilise plaani sätetega.

Selgitus

Ühenduse vahendite, nt struktuurifondide kasutamine peaks tõhustama teadusuuringute, 
arendustegevuse ja innovatsiooni mahtu kõnealustes valdkondades.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19  lõige 1  punkt k a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

k a) taastuvenergia tootmisse tehtud 
investeeringute hinnanguline mõju 
piirkondlikele arengueesmärkidele.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 5 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) erinevate biokütuste suhteline 
keskkonnatulu ja -kulu, ühenduse 
impordipoliitika mõju kõnealusele tulule ja 
kulule, mõju varustuskindlusele ning 
kodumaise toodangu ja impordi vahel 
tasakaalustatud lähenemisviisi saavutamise 
võimalused;

a) erinevate biokütuste suhteline 
keskkonnatulu ja -kulu, võttes eelkõige 
arvesse nende mõju majanduslikule 
olukorrale nendes piirkondades, mis on 
seotud nende tootmise, levitamise ja 
kasutamisega;
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a a) ühenduse impordipoliitika mõju 
kõnealusele tulule ja kulule, mõju 
varustuskindlusele ning kodumaise 
toodangu ja impordi vahel tasakaalustatud 
lähenemisviisi saavutamise võimalused;

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20  lõige 5  punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) liikmesriikide ja piirkondade poolt 
taastuvenergia tootmisse tehtud 
investeeringute mõju piirkonna 
majanduskasvule ja tööhõivele.
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