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Muudatusettepanek 260
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35) Keskkonnasäästlikkuse kriteeriumide 
kehtestamine biokütustele ei täida oma 
eesmärki, kui tooted ei vasta 
kriteeriumidele ja kui neid oleks muidu 
kasutatud biokütustena, kuid kasutatakse 
hoopis soojus- ja elektrisektoris vedelate 
biokütustena. Sel põhjusel tuleks 
keskkonnasäästlikkuse kriteeriume 
kohaldada ka kõigi vedelate biokütuste 
suhtes.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kriteeriume tuleks kohaldada lisaks vedelatele biokütustele ka sellisele biomassile, mida 
kasutatakse kütte- või elektrienergiasektorites.

Muudatusettepanek 261
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35) Keskkonnasäästlikkuse kriteeriumide 
kehtestamine biokütustele ei täida oma 
eesmärki, kui tooted ei vasta 
kriteeriumidele ja kui neid oleks muidu 
kasutatud biokütustena, kuid kasutatakse 
hoopis soojus- ja elektrisektoris vedelate 
biokütustena. Sel põhjusel tuleks 
keskkonnasäästlikkuse kriteeriume 
kohaldada ka kõigi vedelate biokütuste 

(35) Keskkonnasäästlikkuse kriteeriumide 
kehtestamine biokütustele ei täida oma 
eesmärki, kui tooted ei vasta 
kriteeriumidele ja kui neid oleks muidu 
kasutatud biomassi või biokütustena, kuid 
kasutatakse hoopis soojus- ja 
elektrisektoris vedelate biokütustena. Sel 
põhjusel tuleks keskkonnasäästlikkuse 
kriteeriume kohaldada ka biomassi ja kõigi 
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suhtes. vedelate biokütuste suhtes.

Or. de

Selgitus

Keskkonnasäästlikkuse kriteeriume tuleks kohaldada kõigile bioenergiaallikatele. Tuleks 
töötada välja raamtingimused biokütustele, muudele kütteks kasutatavatele vedelatele 
biokütustele ja biomassile.

Muudatusettepanek 262
Claude Turmes

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 
säästlikkuskriteeriumid lisada käesolevasse 
direktiivi. Selleks et vältida täiendavaid 
ärikulusid ja keskkonnalaseid vastuolusid, 
mis seostuksid ebajärjekindla 
lähenemisviisiga, on oluline, et käesolevas 
direktiivis sätestatud ja biokütustega
seotud säästlikkuskriteeriumid 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 energia saamiseks kasutatava 
biomassi jätkusuutliku pakkumise ja 
kasutamise tagamiseks. Seepärast tuleks 
sellised säästlikkuskriteeriumid lisada 
käesolevasse direktiivi. Selleks et vältida 
täiendavaid ärikulusid ja keskkonnalaseid 
vastuolusid, mis seostuksid ebajärjekindla 
lähenemisviisiga, on oluline, et käesolevas 
direktiivis sätestatud ja biomassist saadud 
transpordikütustega seotud 
säästlikkuskriteeriumid oleksid vastavuses 
direktiivis 98/70/EÜ sätestatutega.

Or. en
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Selgitus

Käesoleva direktiivi raames välja töötatud keskkonnasäästlikkuse kriteeriumid peavad 
hõlmama kõiki tahkeid, gaas- ja vedelkütuseid, mida toodetakse biomassist energia 
saamiseks. Kriteeriumid peavad olema kooskõlas muudes ELi õigusaktides, eelkõige 
kütusekvaliteedi direktiivis sätestatuga.

Muudatusettepanek 263
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Amendement

(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 
säästlikkuskriteeriumid lisada käesolevasse 
direktiivi. Selleks et vältida täiendavaid 
ärikulusid ja keskkonnalaseid vastuolusid, 
mis seostuksid ebajärjekindla 
lähenemisviisiga, on oluline, et käesolevas 
direktiivis sätestatud ja biokütustega
seotud säästlikkuskriteeriumid 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 
biomassi. Seepärast tuleks sellised 
säästlikkuskriteeriumid lisada käesolevasse 
direktiivi. Selleks et vältida täiendavaid 
ärikulusid ja keskkonnalaseid vastuolusid, 
mis seostuksid ebajärjekindla 
lähenemisviisiga, on oluline, et käesolevas 
direktiivis sätestatud ja biomassiga seotud 
säästlikkuskriteeriumid oleksid vastavuses 
direktiivis 98/70/EÜ sätestatutega. 

Or. en

Selgitus

Igasugune biomassi kasutamine peaks olema juba hõlmatud.



PE407.891v01.00 6/109 AM\728453ET.doc

ET

Muudatusettepanek 264
Werner Langen

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 
säästlikkuskriteeriumid lisada käesolevasse 
direktiivi. Selleks et vältida täiendavaid 
ärikulusid ja keskkonnalaseid vastuolusid, 
mis seostuksid ebajärjekindla 
lähenemisviisiga, on oluline, et käesolevas 
direktiivis sätestatud ja biokütustega seotud 
säästlikkuskriteeriumid 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 biomassi, mitte 
üksnes biokütuseid. Seepärast tuleks 
sellised säästlikkuskriteeriumid lisada 
käesolevasse direktiivi. Selleks et vältida 
täiendavaid ärikulusid ja keskkonnalaseid 
vastuolusid, mis seostuksid ebajärjekindla 
lähenemisviisiga, on oluline, et käesolevas 
direktiivis sätestatud ja biokütustega seotud 
säästlikkuskriteeriumid oleksid vastavuses 
direktiivis 98/70/EÜ sätestatutega. 
Komisjon peaks lisaks sellele 2010. aastal 
kontrollima, kas on vaja lisada muid 
biomassi kasutusviise.

Or. de

Selgitus

Keskkonnasäästlikkuse kriteeriume tuleks kohaldada kõigile bioenergiaallikatele. Tuleks 
töötada välja raamtingimused biokütustele, muudele vedelatele biokütustele ja biomassile.
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Muudatusettepanek 265
Romana Jordan Cizelj

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 
säästlikkuskriteeriumid lisada käesolevasse 
direktiivi. Selleks et vältida täiendavaid 
ärikulusid ja keskkonnalaseid vastuolusid, 
mis seostuksid ebajärjekindla 
lähenemisviisiga, on oluline, et käesolevas 
direktiivis sätestatud ja biokütustega seotud 
säästlikkuskriteeriumid 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 mitte 
üksnes biokütuseid, vaid ka vedelaid 
biokütuseid ja biomassi. Seepärast tuleks 
sellised säästlikkuskriteeriumid lisada 
käesolevasse direktiivi. Selleks et vältida 
täiendavaid ärikulusid ja keskkonnalaseid 
vastuolusid, mis seostuksid ebajärjekindla 
lähenemisviisiga, on oluline, et käesolevas 
direktiivis sätestatud ja biokütustega seotud 
säästlikkuskriteeriumid oleksid vastavuses 
direktiivis 98/70/EÜ sätestatutega. 
Komisjon peaks lisaks sellele 2010. aastal 
kontrollima, kas on vaja lisada muid 
biomassi kasutusviise.

Or. sl

Muudatusettepanek 266
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Kui pinnases või taimedes leiduva 
suure süsinikuvaruga maa-ala võetakse 
kasutusele biokütuste ja muude vedelate 
biokütuste tooraine kasvatamiseks, eraldub 

(37) Kui pinnases või taimedes leiduva 
suure süsinikuvaruga maa-ala võetakse 
kasutusele energia saamiseks kasutatava 
biomassi tooraine kasvatamiseks, eraldub 
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teatav osa talletatud süsinikust atmosfääri, 
mis toob kaasa süsinikdioksiidi 
moodustumise. Selle protsessi negatiivne 
mõju kasvuhoonegaasidele võib vähendada 
biokütuste ja vedelate biokütuste
positiivset mõju kasvuhoonegaasidele ja 
seda mõnel juhul oluliselt. Seepärast tuleks 
sellisest maakasutuse muutusest tingitud 
täielikku süsinikumõju võtta arvesse 
biokütustest ja vedelatest biokütustest 
tuleneva kasvuhoonegaasiheite 
vähenemise arvutamisel. Nii saab tagada, 
et kasvuhoonegaasiheite vähenemise 
arvutamisel võetakse arvesse biokütuste ja 
muude vedelate biokütuste kasutamisega 
seotud süsinikumõju tervikuna.

teatav osa talletatud süsinikust atmosfääri, 
mis toob kaasa süsinikdioksiidi 
moodustumise. Selle protsessi negatiivne
mõju kasvuhoonegaasidele võib vähendada 
biomassist saadud kütuse positiivset mõju 
kasvuhoonegaasidele ja seda mõnel juhul 
oluliselt. Seepärast tuleks sellisest 
maakasutuse otsesest või kaudsest
muutusest tingitud täielikku süsinikumõju 
võtta arvesse kasvuhoonegaasiheite 
vähenemise arvutamisel.

Or. en

Selgitus

Käesoleva direktiivi raames välja töötatud keskkonnasäästlikkuse kriteeriumid peavad 
hõlmama kõiki tahkeid, gaas- ja vedelkütuseid, mida toodetakse biomassist energia 
saamiseks. Kasvuhoonegaasiheite vähenemise lävendi osas on hämmastav, et komisjon on 
parlamendile ja nõukogule esitanud võrdlusandmed üksnes biomassist saadud vedelkütuste 
kohta. Samasugused arvnäitajad tuleb käesolevas direktiivis sätestada ka energia saamiseks 
kasutatavale gaasilisele ja tahkele biomassile.

Muudatusettepanek 267
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Kui pinnases või taimedes leiduva 
suure süsinikuvaruga maa-ala võetakse 
kasutusele biokütuste ja muude vedelate 
biokütuste tooraine kasvatamiseks, eraldub 
teatav osa talletatud süsinikust atmosfääri, 
mis toob kaasa süsinikdioksiidi 
moodustumise. Selle protsessi negatiivne 
mõju kasvuhoonegaasidele võib vähendada 
biokütuste ja vedelate biokütuste

(37) Kui pinnases või taimedes leiduva 
suure süsinikuvaruga maa-ala võetakse 
kasutusele biomassi tooraine 
kasvatamiseks, eraldub teatav osa talletatud 
süsinikust atmosfääri, mis toob kaasa 
süsinikdioksiidi moodustumise. Selle 
protsessi negatiivne mõju 
kasvuhoonegaasidele võib vähendada 
biomassi positiivset mõju 
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positiivset mõju kasvuhoonegaasidele ja 
seda mõnel juhul oluliselt. Seepärast tuleks 
sellisest maakasutuse muutusest tingitud 
täielikku süsinikumõju võtta arvesse 
biokütustest ja vedelatest biokütustest
tuleneva kasvuhoonegaasiheite vähenemise 
arvutamisel. Nii saab tagada, et 
kasvuhoonegaasiheite vähenemise 
arvutamisel võetakse arvesse biokütuste ja 
muude vedelate biokütuste kasutamisega 
seotud süsinikumõju tervikuna.

kasvuhoonegaasidele ja seda mõnel juhul 
oluliselt. Seepärast tuleks sellisest 
maakasutuse muutusest tingitud täielikku 
süsinikumõju võtta arvesse biomassist
tuleneva kasvuhoonegaasiheite vähenemise 
arvutamisel. Nii saab tagada, et 
kasvuhoonegaasiheite vähenemise 
arvutamisel võetakse arvesse biomassi
kasutamisega seotud süsinikumõju 
tervikuna.

Or. en

Selgitus

Keskkonnasäästlikud peavad olema mitte üksnes biokütused ja vedelad biokütused, vaid kõik 
kasutatavad biomassid.

Muudatusettepanek 268
Romana Jordan Cizelj

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Kui pinnases või taimedes leiduva 
suure süsinikuvaruga maa-ala võetakse 
kasutusele biokütuste ja muude vedelate 
biokütuste tooraine kasvatamiseks, eraldub 
teatav osa talletatud süsinikust atmosfääri, 
mis toob kaasa süsinikdioksiidi 
moodustumise. Selle protsessi negatiivne 
mõju kasvuhoonegaasidele võib vähendada 
biokütuste ja vedelate biokütuste 
positiivset mõju kasvuhoonegaasidele ja 
seda mõnel juhul oluliselt. Seepärast tuleks
sellisest maakasutuse muutusest tingitud 
täielikku süsinikumõju võtta arvesse 
biokütustest ja vedelatest biokütustest 
tuleneva kasvuhoonegaasiheite vähenemise 
arvutamisel. Nii saab tagada, et 
kasvuhoonegaasiheite vähenemise 
arvutamisel võetakse arvesse biokütuste ja 

(37) Kui pinnases või taimedes leiduva 
suure süsinikuvaruga maa-ala võetakse 
kasutusele biokütuste ja muu energia 
saamiseks kasutatava tooraine 
kasvatamiseks, eraldub teatav osa talletatud 
süsinikust atmosfääri, mis toob kaasa 
süsinikdioksiidi moodustumise. Selle 
protsessi negatiivne mõju 
kasvuhoonegaasidele võib vähendada 
biomassi, biokütuste ja vedelate biokütuste 
positiivset mõju kasvuhoonegaasidele ja 
seda mõnel juhul oluliselt. Seepärast tuleks 
sellisest maakasutuse muutusest tingitud 
täielikku süsinikumõju võtta arvesse 
biomassist, biokütustest ja vedelatest 
biokütustest tuleneva 
kasvuhoonegaasiheite vähenemise 
arvutamisel. Nii saab tagada, et 
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muude vedelate biokütuste kasutamisega 
seotud süsinikumõju tervikuna.

kasvuhoonegaasiheite vähenemise 
arvutamisel võetakse arvesse biomassi, 
biokütuste ja muude vedelate biokütuste 
kasutamisega seotud süsinikumõju 
tervikuna.

Or. sl

Muudatusettepanek 269
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Selleks et ettevõtjad ei teeks tarbetuid 
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.

(38) Selleks et vältida konkurentsi 
toiduainete ja loomasööda tootmisega 
ning võttes arvesse kliimamuutustega 
võitlemise kiireloomulisust ja 
maakasutuse kaudsest muutusest tingitult 
kasvuhoonegaaside võimalikku olulist 
negatiivset mõju, ei tohiks transpordis 
kasutatavate kütuste tootmiseks 
kasutusele võtta toiduainete ja 
loomasööda tootmiseks kasutatavat maad.
Biomassist saadava transpordikütuse 
tootmist tuleks piirata selle tootmisega 
jäätmetest või jääkidest, kasutamata, 
väheviljakal või degradeerunud maal, mis 
ei ole bioloogiliselt mitmekesine ning 
vähendab kasvuhoonegaasiheite 
netokogust, või selle tootmisega selliste 
maa-alade suurenenud tootlikkuse arvelt, 
mida juba kasutatakse transpordikütuste 
tootmiseks vajaliku biomassi saamiseks. 
Ülemaailmse süsinikuvaru ülevaadete 
põhjal võib teha järelduse, et märgalad ja 
püsivalt metsaga kaetud alad tuleks 
energia saamiseks sobiva biomassi 
tootmiseks kasutatavate maade hulgast 
välja jätta.

Or. en
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Selgitus

Raportööri lähenemisviisi aluseks on positiivsuse filosoofia, st pigem jäätmete ja jääkide, 
kasutamata, väheviljaka ja degradeerinud maa ning olemasoleva maa suurenenud tootlikkuse 
liigitamine biomassist transpordikütuste tootmist võimaldavaks kui komisjoni pakutud keelav 
liigitus.

Muudatusettepanek 270
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Selleks et ettevõtjad ei teeks tarbetuid 
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.

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

Or. en

Selgitus

Arvatavasti kuuluvad nimetatud kategooriasse ka muud liiki maa-alad, tuleks alles jätta 
võimalus teist liiki maa-alasid biomassi tootmisest välja arvata.
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Muudatusettepanek 271
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Selleks et ettevõtjad ei teeks tarbetuid 
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.

(38) Selleks et biokütuste ja vedelate 
biokütuste tarnijad ei teeks tarbetuid 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.

Or. de

Selgitus

Verantwortung sollte eindeutig zwischen dem Anbieter von Biokraftstsoffen und anderen 
flüssigen Biobrennstoffen, die für den Erhalt eines gültigen Zertifikats und dem, 
Brennstofflieferanten zugewiesen werden verantwortlich sind, der für das Übergeben des 
Zertifikats als Teil des Offenlegungsprozesses verantwortlich ist, um die Befolgung zu 
gewährleisten.
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Muudatusettepanek 272
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Selleks et ettevõtjad ei teeks tarbetuid 
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.

(38) Selleks et biokütuste tootjad ei teeks 
tarbetuid 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.

Or. en

Selgitus

On vaja selgelt määratleda vastutuse jagunemine biokütuste tootja, kelle ülesanne on saada 
kehtiv sertifikaat, ja kütusetarnija vahel, kes vastutab sertifikaadi loovutamise eest, mis 
toimub osana avalikustamisprotsessist, et tagada nõuetest kinnipidamine. Biokütuste tootja on 
otseselt kaasatud biokütuste tarneahelasse, tal on ligipääs kõikidele 
kasvuhoonegaaside/keskkonnasäästlikkusega seotud andmetele ja seepärast peaks tal lasuma 
kohustus aru anda. Otsene aruandekohustus tugevdab peremehetunnet, nõuetest 
kinnipidamist ja andmeterviklust.
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Muudatusettepanek 273
Struan Stevenson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 38 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38 a) Pinnases või taimedes leiduva 
suure süsinikuvaruga maa-ala ei tohi 
samuti kasutada teiste 
taastuvenergiaprojektide, näiteks 
tuulegeneraatorite ja nendega seonduvate 
teede, sealhulgas nn ujuvteede ning muu 
infrastruktuuri rajamiseks. Selliste 
arendustööde mõju turbaaladele 
põhjustab vältimatult turbaraba 
kuivamise laiaulatuslikes piirkondades ja 
talletatud süsiniku eraldumise atmosfääri, 
mille tagajärjeks on süsinikdioksiidi 
moodustumine. 

Or. en

Selgitus

Turbaala on süsiniku neeldaja. Tuuleturbiinide, ujuvteede ja teiste infrastruktuuride 
ehitamine katkestab loodusliku äravoolu ja kuivatab turbaraba, mille tagajärjel eralduvad 
atmosfääri süsinikdioksiidi suured kogused, tekitades rohkem süsinikdioksiidi heidet kui 
tuulepark suudaks eales vähendada.

Muudatusettepanek 274
Claude Turmes

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 

(39) Käesolevas direktiivis energia 
saamiseks kasutatava biomassi jaoks 
sätestatud soodustused ning kasvav 
ülemaailmne nõudlus biomassist saadud 
transpordikütuste järele ei tohiks anda 
tõuget bioloogiliselt mitmekesise maa 
hävitamiseks. Selliseid taastumatuid 
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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 rahvusvahelistele normidele.

ressursse, mis on mitmes rahvusvahelises 
dokumendis tunnistatud inimkonnale 
väärtuslikuks, tuleks säilitada. Lisaks 
leiaksid ühenduse tarbijad, et biomassist 
saadud kütuste suurenev kasutus on 
moraalselt vastuvõetamatu, kui see toob 
kaasa bioloogiliselt mitmekesise maa 
hävitamise.

Or. en

Selgitus

Raportööri lähenemisviisi aluseks on positiivsuse filosoofia, st pigem jäätmete ja jääkide, 
kasutamata, väheviljaka ja degradeerinud maa ning olemasoleva maa suurenenud tootlikkuse 
liigitamine biomassist transpordikütuste tootmist võimaldavaks kui komisjoni pakutud keelav 
liigitus.
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Muudatusettepanek 275
Lena Ek

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 

(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 ning 
tooraine saamine ei avaldanud negatiivset 
mõju bioloogilisele mitmekesisusele. 
Valitud kriteeriumide puhul käsitatakse 
metsi bioloogiliselt mitmekesisena, kui 
need on ürgmetsad (järgides ÜRO Toidu-
ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) 
ülemaailmse metsaressursi hindamises 
kasutatavat määratlust) või kui see on 
siseriiklike õigusaktide alusel looduskaitse 
all. Alad, mis hõlmavad muude 
metsasaaduste kogumist juhul, kui 
inimtegevuse mõju on väike. Mõned puud 
võivad olla maha võetud. Muid FAO poolt 
määratletud metsaliike, näiteks muudetud 
looduslikke metsi, poollooduslikke metsi 
ja istandikke ei tohi käsitada 
ürgmetsadena. Lisaks sellele on teatavate 
rohumaade suurt bioloogilist mitmekesisust 
arvestades asjakohane, et sellistelt maa-
aladelt pärit toorainest saadud biokütuste 
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seaduslikele tõenditele ja vastavatele 
rahvusvahelistele normidele.

suhtes ei tohiks kohaldada käesolevas 
direktiivis sätestatud soodustusi, juhul kui 
tooraine on kogutud bioloogilist 
mitmekesisust negatiivselt mõjutaval 
viisil. Komisjon peaks kehtestama 
asjakohased kriteeriumid ja/või 
geograafilise ulatuse, et määratleda sellised 
bioloogiliselt mitmekesised rohumaad 
vastavalt parimatele kättesaadavatele 
seaduslikele tõenditele ja vastavatele 
rahvusvahelistele normidele.

Or. en

Selgitus

„Metsad, kus ei toimu olulist inimtegevust” ei ole täpne termin, seda kasutatakse peamiselt 
statistika eesmärgil. Nimetatud kategooriasse kuuluvaid metsi ei ole võimalik umbmääraselt 
tõlgendada. Kõnealuse määratluse puhul on oht, et teadmata hulka säästvalt majandatud ja 
tavapäraselt kasutatud metsa käsitatakse puutumatute, bioloogiliselt mitmekesiste metsadena, 
mida seetõttu biokütuste 10 %lise eesmärgi arvutamisel ei arvestata.

Muudatusettepanek 276
Lambert van Nistelrooij

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, 

(39) Käesolevas direktiivis biomassi jaoks 
sätestatud soodustused ning kasvav 
ülemaailmne nõudlus biomassi 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 
biomassi suurenev kasutus on moraalselt 
vastuvõetamatu, kui see toob kaasa 
bioloogiliselt mitmekesise maa hävitamise. 
Seepärast on vaja sätestada kriteeriumid, 
millega tagatakse, et biomassi suhtes saab 
kohaldada soodustusi üksnes juhul, kui on 
tagatud, et need ei pärine bioloogiliselt 
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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 
rahvusvahelistele normidele.

mitmekesiselt maa-alalt. Valitud 
kriteeriumide puhul käsitatakse metsi teist 
liiki maa-alade hulgas 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 biomassi suhtes ei tohiks 
kohaldada käesolevas direktiivis sätestatud 
soodustusi. Komisjon peaks kehtestama 
asjakohased kriteeriumid ja/või 
geograafilise ulatuse, et määratleda sellised 
bioloogiliselt mitmekesised rohumaad ja 
muud bioloogiliselt eriti mitmekesiste 
maa-alade liigid vastavalt parimatele 
kättesaadavatele seaduslikele tõenditele ja 
vastavatele rahvusvahelistele normidele.

Or. en

Selgitus

Arvatavasti kuuluvad nimetatud kategooriasse ka muud liiki maa-alad, tuleks alles jätta 
võimalus teist liiki maa-alasid biomassi tootmisest välja arvata.

Muudatusettepanek 277
Romana Jordan Cizelj

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 

(39) Käesolevas direktiivis biomassi, 
biokütuste ja muude vedelate biokütuste 
jaoks sätestatud soodustused ning kasvav 
ülemaailmne nõudlus biomassi, biokütuste 
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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 
rahvusvahelistele normidele.

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 
biomassi, 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 biomassi, 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 biomassi ja 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 rahvusvahelistele normidele.

Or. sl
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Muudatusettepanek 278
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar ja Juan Fraile Cantón

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.

(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 seni 
veel bioloogiliselt mitmekesiselt maa-alalt, 
mille bioloogiline mitmekesisus võib 
sattuda ohtu.

Or. es

Selgitus

Palmiistandike loomise ja kultiveerimisega on võimalik luua nišš, milles arendada uut 
bioloogilist mitmekesisust. Vältida tuleb aga eelneva bioloogilise mitmekesisuse hävitamist 
vales kohas istutuse tagajärjel.
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Muudatusettepanek 279
Lena Ek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 39 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39 a) Kuigi energiat ei tohiks toota 
sellisest biomassist, mis on saadud 
tunnustatud rikkaliku bioloogilise 
mitmekesisusega maa-alalt või suure 
süsinikusisaldusega maa-alalt, näiteks 
ürgmetsast, võib surve looduslikele 
metsadele kujuneda siiski suureks 
biokütuste suurenenud tootmise 
soovimatu tagajärjena. Kui näiteks 
suurenenud biodiisli nõudluse tõttu 
suureneb nõudlus taimeõli järele, siis võib 
selle üks võimalik tagajärg olla metsade 
maharaiumine ja puhastamine, et saada 
maad sojaubade või palmiõli tootmiseks. 
Mõnel juhul võib selline raie toimuda 
vaatamata sellele, et see on riiklike või 
rahvusvaheliste õigusnormidega keelatud. 
Lisaks on peaaegu igasuguse maamahuka 
tegevuse ulatuse või mahu suurendamise 
vältimatu tagajärg mingit liiki surve 
maale. Siiski on oluline, et EL looks 
stiimulid sellise mõju minimeerimiseks, 
eelkõige peaks ELi prioriteet olema 
troopiliste vihmametsade kaitsmise 
kavade, näiteks metsade hävitamise 
vältimiseks antava hüvitise edendamine.

Or. en

Selgitus

Termin „metsad, kus ei toimu olulist inimtegevust” tuleks asendada „ürgmetsaga”, vt 
põhjenduse 39 selgitust. Püsivalt metsamaalt biomassi saamine ei ole keelatud, kui metsaala 
ei hävitata ja seda ei muudeta biokütuse tootmise eesmärgil muud liiki maa-alaks.
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Muudatusettepanek 280
Claude Turmes

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 ELis toodetakse energia 
saamiseks kasutatava biomassi toorainet, 
peab see lisaks impordile kohaldatavatele 
kriteeriumidele vastama ka ELi 
põllumajandusalastele keskkonnanõuetele.

Or. en

Selgitus

Samu kriteeriume tuleb kohaldada nii kolmandatest riikidest imporditud kui ka ELis toodetud 
biomassile, mida kasutatakse energia saamiseks.

Muudatusettepanek 281
Umberto Guidoni

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.

Or. it
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Muudatusettepanek 282
Fiona Hall

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. 
Sarnaseid kriteeriume tuleb kohaldada
impordile kolmandatest riikidest, niivõrd 
kui see on halduslikult ja tehniliselt 
teostatav.

Or. en

Selgitus

Keskkonnanõuete osas peaks ELi ja kolmandate riikide vahel valitsema võimalikult võrdne 
mänguruum.

Muudatusettepanek 283
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41) Keskkonnasäästlikkuse kriteeriumid 
on tõhusad üksnes siis, kui tänu neile 
muutub turuosaliste käitumine. 
Turuosalised muudavad oma käitumist 
ainult juhul, kui kriteeriumidele vastavaid 
biokütuseid ja muid vedelaid biokütuseid 
müüakse kõrgema hinnaga kui 
kriteeriumidele mittevastavaid kütuseid. 
Kriteeriumidele vastavuse kontrollimisel 
kasutatava massibilansimeetodi kohaselt 
on olemas konkreetne seos 
kriteeriumidele vastavate biokütuste ja 
muude vedelate biokütuste tootmise ning 
biokütuste ja muude vedelate biokütuste 

välja jäetud
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tarbimise vahel ühenduses, mis tagab 
asjakohase tasakaalu pakkumise ja 
nõudluse vahel ning kõrgema hinna, kui 
see on süsteemides, kus selline seos 
puudub. Selleks et keskkonnasäästlikkuse 
kriteeriumidele vastavaid biokütuseid ja 
muid vedelaid biokütuseid saaks müüa 
kõrgema hinnaga ning et säilitada 
süsteemi terviklikkus ja vältida samal ajal 
tarbetut koormust tööstusele, tuleks 
kriteeriumidele vastavuse kontrollimiseks 
kasutada massibilansisüsteemi. Tuleks 
läbi vaadata ka muud kontrollimeetodid.

Or. en

Selgitus

Kõik süsteemid pakuvad säästvate biokütuste tootmiseks turutingimusi ja hüvitisi. Seega ei 
peaks Euroopa biokütuste säästev süsteem ette kirjutama meetodit teabe haldamiseks 
tarneahela kaudu. Paindlikkusega tagatakse sobivaima meetodi kasutamine.

Muudatusettepanek 284
Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41) Keskkonnasäästlikkuse kriteeriumid 
on tõhusad üksnes siis, kui tänu neile 
muutub turuosaliste käitumine. 
Turuosalised muudavad oma käitumist 
ainult juhul, kui kriteeriumidele vastavaid 
biokütuseid ja muid vedelaid biokütuseid 
müüakse kõrgema hinnaga kui 
kriteeriumidele mittevastavaid kütuseid. 
Kriteeriumidele vastavuse kontrollimisel 
kasutatava massibilansimeetodi kohaselt 
on olemas konkreetne seos 
kriteeriumidele vastavate biokütuste ja 
muude vedelate biokütuste tootmise ning 
biokütuste ja muude vedelate biokütuste 
tarbimise vahel ühenduses, mis tagab 
asjakohase tasakaalu pakkumise ja 

välja jäetud
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nõudluse vahel ning kõrgema hinna, kui 
see on süsteemides, kus selline seos 
puudub. Selleks et keskkonnasäästlikkuse 
kriteeriumidele vastavaid biokütuseid ja 
muid vedelaid biokütuseid saaks müüa 
kõrgema hinnaga ning et säilitada 
süsteemi terviklikkus ja vältida samal ajal 
tarbetut koormust tööstusele, tuleks 
kriteeriumidele vastavuse kontrollimiseks 
kasutada massibilansisüsteemi. Tuleks 
läbi vaadata ka muud kontrollimeetodid.

Or. en

Selgitus

Kõik süsteemid pakuvad säästvate biokütuste tootmiseks turutingimusi ja hüvitisi. Seega ei 
peaks Euroopa biokütuste säästev süsteem ette kirjutama meetodit teabe haldamiseks 
tarneahela kaudu. Paindlikkusega tagatakse sobivaima meetodi kasutamine.

Muudatusettepanek 285
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41) Keskkonnasäästlikkuse kriteeriumid 
on tõhusad üksnes siis, kui tänu neile 
muutub turuosaliste käitumine. 
Turuosalised muudavad oma käitumist 
ainult juhul, kui kriteeriumidele vastavaid
biokütuseid ja muid vedelaid biokütuseid
müüakse kõrgema hinnaga kui 
kriteeriumidele mittevastavaid kütuseid. 
Kriteeriumidele vastavuse kontrollimisel 
kasutatava massibilansimeetodi kohaselt on
olemas konkreetne seos kriteeriumidele 
vastavate biokütuste ja muude vedelate 
biokütuste tootmise ning biokütuste ja 
muude vedelate biokütuste tarbimise vahel 
ühenduses, mis tagab asjakohase tasakaalu 
pakkumise ja nõudluse vahel ning kõrgema 
hinna, kui see on süsteemides, kus selline 

(41) Keskkonnasäästlikkuse kriteeriumid 
on tõhusad üksnes siis, kui tänu neile 
muutub turuosaliste käitumine. 
Turuosalised muudavad oma käitumist 
ainult juhul, kui kriteeriumidele vastavat
energia saamiseks kasutatavat biomassi
müüakse kõrgema hinnaga kui 
kriteeriumidele mittevastavaid kütuseid. 
Kriteeriumidele vastavuse kontrollimisel 
kasutatava massibilansimeetodi kohaselt on 
olemas konkreetne seos kriteeriumidele 
vastava energia saamiseks kasutatava 
biomassi tootmise ning energia saamiseks 
kasutatava biomassi tarbimise vahel 
ühenduses, mis tagab asjakohase tasakaalu 
pakkumise ja nõudluse vahel ning kõrgema 
hinna, kui see on süsteemides, kus selline 
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seos puudub. Selleks et 
keskkonnasäästlikkuse kriteeriumidele 
vastavaid biokütuseid ja muid vedelaid 
biokütuseid saaks müüa kõrgema hinnaga 
ning et säilitada süsteemi terviklikkus ja 
vältida samal ajal tarbetut koormust 
tööstusele, tuleks kriteeriumidele vastavuse 
kontrollimiseks kasutada 
massibilansisüsteemi. Tuleks läbi vaadata 
ka muud kontrollimeetodid.

seos puudub. Selleks et 
keskkonnasäästlikkuse kriteeriumidele 
vastavat energia saamiseks kasutatavat 
biomassi saaks müüa kõrgema hinnaga 
ning et säilitada süsteemi terviklikkus ja 
vältida samal ajal tarbetut koormust 
tööstusele, tuleks kriteeriumidele vastavuse 
kontrollimiseks kasutada 
massibilansisüsteemi. Tuleks läbi vaadata 
ka muud kontrollimeetodid.

Or. en

Selgitus

Vastavusmeetodit tuleks kasutada energia saamiseks kasutatava mis tahes biomassi puhul.

Muudatusettepanek 286
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 42

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(42) Ühenduse huvides on soodustada 
mitme- ja kahepoolsete lepingute ning 
selliste vabatahtlike rahvusvaheliste või 
riiklike kavade väljatöötamist, millega 
kehtestatakse standardid säästlike 
biokütuste ja muude vedelate biokütuste
tootmisele ning millega kinnitatakse, et 
biokütuste ja muude vedelate biokütuste
tootmine vastab nendele standarditele. Sel 
põhjusel tuleks ette näha otsustamine selle
üle, kas kõnealused lepingud või kavad 
tagavad usaldusväärsed tõendid ja andmed, 
tingimusel et need vastavad asjakohastele 
usaldusväärse, läbipaistva ja sõltumatu 
auditi standarditele.

(42) Ühenduse huvides on soodustada 
mitmepoolsete lepingute ning selliste 
vabatahtlike rahvusvaheliste või riiklike 
kavade väljatöötamist, millega 
kehtestatakse standardid biomassist saadud 
säästlike transpordikütuste tootmisele ning 
millega kinnitatakse, et biomassist saadud 
transpordikütuste tootmine vastab nendele 
standarditele. Sel põhjusel tuleks ette näha 
otsustamine vajaliku korra üle, et
kõnealused lepingud või kavad tagaksid
usaldusväärsed tõendid ja andmed, 
tingimusel et need vastavad asjakohastele 
usaldusväärse, läbipaistva ja sõltumatu 
auditi standarditele.

Or. en
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Selgitus

Kooskõla tagamiseks biokütuste määratluse muudatusega.

Muudatusettepanek 287
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 42 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(42 a) Komisjon ja liikmesriigid tagavad, 
et liikmesriigid võtavad meetmeid 
energiamahukate tööstusharude 
ülemaailmse konkurentsivõime kaitseks, 
leevendades nende energiakuludele 
lisanduvaid taastusvenergia makse.

Or. en

Selgitus

Euroopa energiamahukad tööstusharud osalevad ülemaailmses konkurentsis, st nende 
kaupade ja teenuste hinnad vastavad maailmaturu tasemele. Seetõttu oleksid nad võrreldes 
ülemaailmsete konkurentidega ebasoodsamas olukorras, kui taastusvenergia toetamiskulude 
tõttu Euroopa elektri hind eeldatavalt tõuseks. Energiamahukaid tööstusharusid tuleks seega 
kaitsta toetusmehhanismide põhjustatud koormuse eest.

Muudatusettepanek 288
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(43) On vaja sätestada selged eeskirjad 
biokütustest ja muudest vedelatest 
biokütustest ning nendega võrreldavatest 
fossiilkütustest tulenevate 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 

(43) On vaja sätestada selged eeskirjad 
energia saamiseks kasutatava biomassi
ning sellega võrreldavatest fossiilkütustest 
tulenevate kasvuhoonegaaside heitkoguste 
arvutamiseks.
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arvutamiseks.

Or. en

Selgitus

Komisjon on parlamendile ja nõukogule esitanud võrdlusandmed üksnes biomassist saadud 
vedelkütuste kohta. Samasugused arvnäitajad tuleb välja arvutada ja käesolevas direktiivis 
sätestada ka energia saamiseks kasutatavale gaasilisele ja tahkele biomassile, kui soovime
hõlmata energia saamiseks kasutatava biomassi tervikuna.

Muudatusettepanek 289
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(43) On vaja sätestada selged eeskirjad 
biokütustest ja muudest vedelatest 
biokütustest ning nendega võrreldavatest 
fossiilkütustest tulenevate 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
arvutamiseks.

(43) On vaja sätestada selged eeskirjad 
biokütustest ja muudest vedelatest 
biokütustest ning nendega võrreldavatest 
fossiilkütustest tulenevate 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
arvutamiseks tunnustatud ja ajakohase 
füüsilise ja tehnikaalase teabe alusel.

Or. de

Selgitus

Tagamaks, et kasvuhoonegaaside heitkoguste arvutamisel on alati kättesaadavad läbipaistvad 
ja selged andmed, tuleb kehtestada tunnustatud ja ajakohased arvutusmeetodid.
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Muudatusettepanek 290
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 43 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(43 a) Kõik liikmesriikide loodud 
toetusmehhanismid, sealhulgas rahalised 
stiimulid taastuvenergia suuremahuliseks 
tootmiseks ja tarbimiseks 
transpordisektoris, peavad olema 
kasvuhoonegaaside heidete vähenemise 
suhtes proportsionaalsed. 
Toetusmehhanismidega tuleks edendada 
eriti biomassi, biokütuseid ja muid 
vedelaid biokütuseid, mille kasutamine 
tagab kasvuhoonegaasi heitkoguste 
suurema vähenemise kui nõutakse 
käesolevas direktiivis.

Or. en

Selgitus

Toetusmehhanismid peaksid soodustama kasvuhoonegaaside heitkoguste suurt vähenemist. 
Liikmesriikidel tuleks võimaldada vajaduse korral kehtestada täiendavaid säästlikkuse 
lisakriteeriume.

Muudatusettepanek 291
Claude Turmes

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 

(45) Selleks et vältida ebaproportsionaalset 
halduskoormust, tuleks üldiste biokütuse 
osade tootmisviiside jaoks sätestada 
vaikeväärtuste loetelu. 
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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.

Or. en

Selgitus

Euroopa tootmine peab edastama kasvatamisega seotud algsed andmed. Vaikeväärtusi ei 
pakuta. VII lisas sätestatud kasvatamisega seotud vaikeväärtused kehtivad ainult väljaspool 
ELi.

Muudatusettepanek 292
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 46

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(46) Selleks et mitte soodustada biokütuste 
ja muude vedelate biokütuste jaoks 
vajaliku tooraine kasvatamist kohtades, 
kus see tooks kaasa suure 
kasvuhoonegaasiheite, tuleks 
kasvatamisega seotud vaikeväärtusi 
kohaldada üksnes nende piirkondade 
suhtes, kus sellise mõju saab täielikult 
välistada.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Euroopa tootmine peab edastama kasvatamisega seotud algsed andmed. Vaikeväärtusi ei 
pakuta. VII lisas sätestatud kasvatamisega seotud vaikeväärtused kehtivad ainult väljaspool 
ELi.
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Muudatusettepanek 293
Claude Turmes

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.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Ei ole mingit alust viivitada energia saamiseks kasutatava biomassi säästlikkuskriteeriumide 
kehtestamisega. Suurema osa transpordikütustele ja muudele biomassist saadud 
vedelkütustele kohaldatavatest säästlikkuskriteeriumidest võib otse ja viivitamata üle võtta 
tahke biomassi suhtes. Energia saamiseks kasutatava tahke biomassi ja sellega võrreldavatest 
fossiilkütustest tulenevate kasvuhoonegaaside heitkoguste arvutamist tuleb aga siiski 
täpustada, et leida energia saamiseks kasutatavale biomassile tervikuna täielik kriteeriumide 
kogu.

Muudatusettepanek 294
Romana Jordan Cizelj

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.

välja jäetud
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Or. sl

Muudatusettepanek 295
Werner Langen

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.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Säästlikkuskriteeriume tuleks kohaldada kõigile bioenergiaallikatele. Tuleks töötada välja 
raamtingimused biokütustele, muudele vedelatele biokütustele ja biomassile.

Muudatusettepanek 296
Vittorio Prodi

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) Julgustada tuleb sellise biomassi 
tulemuslikku ja säästvat kasutamist, mis 
on saadud metsanduse ja põllumajanduse 
jääkidest ning tahketest olmejäätmetest; 
energeetilisi põllukultuure tuleks istutada 
üksnes sinna, kus analüüside kohaselt 
oleks põllumaa kasutamine energia 
saamise eesmärgil kooskõlas selle 
kasutamisega toidu saamise eesmärgil.

Or. it
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Selgitus

Energia saamiseks kasutatav biomass on oluline, kuid samuti on tarvis teha kindlaks, kas see 
mõjutab mingil viisil toiduainete hinnataset ja vastaval juhul selliseid moonutusi ära hoida.

Muudatusettepanek 297
Gabriele Albertini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 47 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47 a) Julgustada tuleb biomassi kui 
energiaallika kulusäästlikku ja säästvat 
kasutamist. Arvestades, et biomassi 
kasutamisega energia saamise eesmärgil 
võivad kaasneda turumoonutused, 
metsade hävimine, veevarude tarbimine ja 
kõrgem toiduhind, tuleb töötada välja 
muud liiki biomass, mis oleks laialdaselt 
kättesaadav kohalikul tasandil, edendada 
selle kasutust ja võimaldada sel hõlvata 
turg.

Or. it

Selgitus

Tagamaks, et biomassi suurem kasutamine energia saamise eesmärgil ei põhjusta kõrgemat 
toiduhinda, metsade massilist hävinemist ja veenappust, tuleb edendada muud liiki biomassi 
kasutamist, mis oleks kohalikul tasandil piisavas koguses kättesaadav ja võimaldada sel turgu 
hõlvata.

Muudatusettepanek 298
Erna Hennicot-Schoepges

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 48

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(48) Biokütuste 10%lise osakaalu 
saavutamiseks on vaja tagada, et turule 

välja jäetud
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tuuakse diislikütus, milles on biodiislit 
rohkem kui standardiga EN590/2004 ette 
nähtud.

Or. en

Muudatusettepanek 299
Umberto Guidoni

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 48

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(48) Biokütuste 10%lise osakaalu 
saavutamiseks on vaja tagada, et turule 
tuuakse diislikütus, milles on biodiislit 
rohkem kui standardiga EN590/2004 ette 
nähtud.

(48) Biokütuste 5%lise osakaalu 
saavutamiseks on vaja tagada, et turule 
tuuakse diislikütus, milles on biodiislit 
rohkem kui standardiga EN590/2004 ette 
nähtud.

Or. it

Muudatusettepanek 300
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 48

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(48) Biokütuste 10%lise osakaalu 
saavutamiseks on vaja tagada, et turule 
tuuakse diislikütus, milles on biodiislit 
rohkem kui standardiga EN590/2004 ette 
nähtud.

(48) Biokütuste 7%lise osakaalu 
saavutamiseks on vaja tagada, et turule 
tuuakse diislikütus, milles on biodiislit 
rohkem kui standardiga EN590/2004 ette 
nähtud.

Or. en

Selgitus

Biokütuste osakaalu 10 %line eesmärk võib avaldada negatiivne mõju toitumisele ja teistele 
olulistele valdkondadele, seetõttu on 7 %line eesmärk realistlikum ja vastab rohkem 
säästlikkuskriteerumidele.
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Muudatusettepanek 301
Mechtild Rothe ja Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 48

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(48) Biokütuste 10%lise osakaalu 
saavutamiseks on vaja tagada, et turule 
tuuakse diislikütus, milles on biodiislit 
rohkem kui standardiga EN590/2004 ette 
nähtud.

(48) Taastuvatest energiaallikatest 
toodetud energia 10%lise osakaalu 
saavutamiseks transpordisektoris 2020. 
aastaks on vaja tagada, et turule tuuakse 
diislikütus, milles on biodiislit rohkem kui 
standardiga EN590/2004 ette nähtud.

Or. en

Muudatusettepanek 302
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 49

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(49) Selleks et kasutatavaid lähteaineid 
mitmekesistavad biokütused muutuksid 
kaubanduslikult elujõuliseks, tuleks anda 
neile eriline kaalukus riiklikes 
biokütusealastes kohustustes.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kui taastuvenergiaallikatele antaks lisasoodustus, loodaks energia eesmärkidega lünk selles 
mõttes, et toodetud taastuvenergia kogus hakkab võrduma antud soodustusega. Nn teise 
põlvkonna biokütuseid saaks paremini edendada kasvuhoonegaaside heitkoguste vähenemise 
kõrge künnise, näiteks sellise abil, mida pakutakse käesolevas raportis, st vähemalt 60%, ilma 
et kahjustataks taastuvenergiaallikate eesmärke.
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Muudatusettepanek 303
Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 49

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(49) Selleks et kasutatavaid lähteaineid 
mitmekesistavad biokütused muutuksid 
kaubanduslikult elujõuliseks, tuleks anda 
neile eriline kaalukus riiklikes 
biokütusealastes kohustustes.

(49) Selleks et kasutatavaid lähteaineid 
mitmekesistavad biokütused muutuksid 
kaubanduslikult elujõuliseks, tuleks neile 
seada diferentseeritud kohustuslikud 
eesmärgid.

Or. en

Selgitus

Vastavalt ettepanekule võtta vastu direktiiv võetakse jäätmetest, jääkidest, toiduks 
mittekasutatavatest tselluloosmaterjalidest ja lignotselluloosist saadud biomassi riiklike 
eesmärkidega kooskõlas olevana arvesse kahekordselt. Ent esildatud süsteemi kohaselt võib 
turule jõuda tunduvalt väiksem tegelik kogus biokütuseid. Sellise teisese mõju vältimiseks 
tehakse ettepanek edendada kõnealuseid biokütuseid vastavalt USA mudelile: nimetatud 
toorainetest saadud biokütuste abil saavutatav konkreetne protsent eesmärgist.

Muudatusettepanek 304
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 49

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(49) Selleks et kasutatavaid lähteaineid 
mitmekesistavad biokütused muutuksid 
kaubanduslikult elujõuliseks, tuleks anda 
neile eriline kaalukus riiklikes 
biokütusealastes kohustustes.

(49) Selleks et kasutatavaid lähteaineid 
mitmekesistavad biokütused muutuksid 
kaubanduslikult elujõuliseks, tuleks anda 
neile eriline kaalukus riiklikes 
biokütusealastes kohustustes ja edendada 
neid intensiivsemalt ühenduse tasandil.

Or. de

Selgitus

 Teise põlvkonna biokütuseid tuleb rohkem toetada, et suurendada nende tõhusust järgmisel 
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paaril aastal.

Muudatusettepanek 305
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 50

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(50) On vaja regulaarset aruandlust, et 
keskenduda jätkuvalt edusammudele 
taastuvenergia arendamisel riiklikul ja 
ühenduse tasandil.

(50) On vaja regulaarset 
mittebürokraatlikku aruandekohustust, et 
keskenduda jätkuvalt edusammudele 
taastuvenergia arendamisel riiklikul ja 
ühenduse tasandil.

Or. de

Selgitus

Liikmesriigid esitavad niigi palju aruandeid, seepärast tuleb tagada bürokraatia ohjeldamine.

Muudatusettepanek 306
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 50 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(50 a) Liikmesriigid kasutavad riigi 
tasandil erinevaid taastuvenergiaallikatest 
saadud energia toetuskavasid, mis 
erinevad ka taastuvenergiasektorite vahel. 
Pikemas perspektiivis võib ette näha kogu 
ühendust hõlmava ühtlustatud toetuskava 
mis tahes taastuvenergiasektoris. [2012. 
aasta detsembriks] peab komisjon 
hindama kehtivate toetuskavade mõju 
ning võimalust teha ettepanek võtta 
kasutusele ühtlustatud turupõhine 
Euroopa taastuvenergia kasutuse 
toetuskava.
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Or. en

Selgitus

Taastuvenergia eesmärkide saavutamine peaks olema võimalikult kulusäästlik, ent peaks 
samas ergutama võimalikult paljude tehnoloogiate arendamist. Praegu on olemas 27 erinevat 
riiklikku toetuskava ning on oht, et liikmesriigid trumpavad üksteist üle, püüdes oma 
eesmärke saavutada ja eesmärkide saavutamine läheb maksma vajalikust kallimaks. 
Investorite usalduse seisukohast on oluline, et riiklikke toetuskavu ei muudetaks järsku. 
Seepärast peaks komisjon hindama olemasolevaid toetuskavu ning võimalust võtta kasutusele 
ühtlustatud turupõhine kava.

Muudatusettepanek 307
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 50 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(50 a) Selleks et tagada taastuvenergia 
arengu pidev ja stabiilne raamistik, peab 
komisjon avaldama hiljemalt 2016. aastal 
taastuvenergia tegevuskava 2020. aastale 
järgnevateks aastateks, mis võib sisaldada 
võimalusi riiklike toetuskavade 
ühtlustamiseks ning taastuvelektrienergia 
ja biogaasi täielikuks integreerimiseks 
ELi laiema elektri- ja gaasituruga. 

Or. en

Selgitus

Taastuvenergiatööstus on uus tööstus ja vajab praegu toetust, kuid õigel ajal tuleb see 
integreerida laiema energiaturuga. Taastuvenergiatööstusel peab olema piisavalt aega 
kohanduda võimalike muutustega õigusaktides pärast 2020. aastat.



AM\728453ET.doc 39/109 PE407.891v01.00

ET

Muudatusettepanek 308
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 52

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(52) Toetussüsteemide kavandamisel 
võivad liikmesriigid soodustada selliste 
biokütuste kasutamist, mis annavad 
lisakasu – sealhulgas mitmekesistamisega 
seotud kasu, mida saadakse biokütuste 
tootmisel jäätmetest, jääkidest, toiduks 
mittekasutatavatest tselluloosmaterjalidest 
ja lignotselluloosist –, võttes 
nõuetekohaselt arvesse ühelt poolt 
traditsioonilistest biokütustest toodetud 
energiaga ja teiselt poolt lisakasu andvate 
biokütustega seotud erinevaid kulusid.
Liikmesriigid võivad soodustada 
investeerimist selliste 
taastuvenergiatehnoloogiate arendamisse, 
mis vajavad konkurentsivõime 
saavutamiseks aega.

(52) Toetussüsteemide kavandamisel 
võivad liikmesriigid piiratud aja jooksul
soodustada selliste biokütuste kasutamist
või nendesse investeerimist, mis annavad 
lisakasu – mida eraldatakse 
kasvuhoonegaaside heitkoguste tõendatud 
vähendamisvõime alusel. Nii 
võimaldataks biokütuste paremini 
toimivate tootmisahelate väljatöötamist.

Or. en

Selgitus

Edasiarendatud biokütuste kehtiv mõiste on liiga kitsas ja tehnoloogiakeskne. Edasiarendatud 
biokütuste preemiaid tuleks eraldada kasvuhoonegaaside tõestatud tulemuslikkuse lisakasu 
alusel, st vastavalt kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisvõimele. Nii täidetaks vajadus 
töötada välja paremini toimivaid biokütuste tootmisahelaid ja avataks tulevik edasiarendatud 
biokütuste põlvkondadele. Mis tahes toetus on olemuselt ajutine ning sellega tuleb tagada, et 
tehnoloogia ja investeeringud oleksid jätkusuutlikud pärast kindlaksmääratud ajavahemikku.

Muudatusettepanek 309
Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 52

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(52) Toetussüsteemide kavandamisel (52) Toetussüsteemide kavandamisel 
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võivad liikmesriigid soodustada selliste 
biokütuste kasutamist, mis annavad 
lisakasu – sealhulgas mitmekesistamisega 
seotud kasu, mida saadakse biokütuste 
tootmisel jäätmetest, jääkidest, toiduks 
mittekasutatavatest tselluloosmaterjalidest 
ja lignotselluloosist –, võttes 
nõuetekohaselt arvesse ühelt poolt 
traditsioonilistest biokütustest toodetud 
energiaga ja teiselt poolt lisakasu andvate 
biokütustega seotud erinevaid kulusid.
Liikmesriigid võivad soodustada 
investeerimist selliste 
taastuvenergiatehnoloogiate arendamisse, 
mis vajavad konkurentsivõime 
saavutamiseks aega.

võivad liikmesriigid piiratud aja jooksul
soodustada selliste biokütuste kasutamist
või nendesse investeerimist, mis annavad 
lisakasu – mida eraldatakse 
kasvuhoonegaaside heitkoguste tõendatud 
vähendamisvõime alusel. Nii 
võimaldataks biokütuste paremini 
toimivate tootmisahelate arendamist.

Or. en

Selgitus

Edasiarendatud biokütuste kehtiv mõiste on liiga kitsas ja tehnoloogiakeskne. Edasiarendatud 
biokütuste preemiaid tuleks eraldada kasvuhoonegaaside tõestatud tulemuslikkuse lisakasu 
alusel, st vastavalt kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisvõimele. Nii täidetaks vajadus 
töötada välja paremini toimivaid biokütuste tootmisahelaid ja avataks tulevik edasiarendatud 
biokütuste põlvkondadele. Mis tahes toetus on olemuselt ajutine ning sellega tuleb tagada, et 
tehnoloogia ja investeeringud oleksid jätkusuutlikud pärast kindlaksmääratud ajavahemikku.

Muudatusettepanek 310
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 52

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(52) Toetussüsteemide kavandamisel 
võivad liikmesriigid soodustada selliste 
biokütuste kasutamist, mis annavad 
lisakasu – sealhulgas mitmekesistamisega 
seotud kasu, mida saadakse biokütuste 
tootmisel jäätmetest, jääkidest, toiduks 
mittekasutatavatest tselluloosmaterjalidest 
ja lignotselluloosist –, võttes 
nõuetekohaselt arvesse ühelt poolt 

(52) Toetussüsteemide kavandamisel 
võivad liikmesriigid soodustada selliste 
biokütuste kasutamist, mis annavad 
lisakasu – sealhulgas mitmekesistamisega 
seotud kasu, mida saadakse biokütuste 
tootmisel jäätmetest, jääkidest, toiduks 
mittekasutatavatest tselluloosmaterjalidest 
ja lignotselluloosist, vetikatest ning 
kuivade piirkondade kõrbestumise 
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traditsioonilistest biokütustest toodetud 
energiaga ja teiselt poolt lisakasu andvate 
biokütustega seotud erinevaid kulusid. 
Liikmesriigid võivad soodustada 
investeerimist selliste 
taastuvenergiatehnoloogiate arendamisse, 
mis vajavad konkurentsivõime 
saavutamiseks aega.

tõkestamiseks kasvatatavatest taimedest, 
mis ei vaja niisutamist –, võttes 
nõuetekohaselt arvesse ühelt poolt 
traditsioonilistest biokütustest toodetud 
energiaga ja teiselt poolt lisakasu andvate 
biokütustega seotud erinevaid kulusid. 
Liikmesriigid võivad soodustada 
investeerimist selliste 
taastuvenergiatehnoloogiate arendamisse, 
mis vajavad konkurentsivõime 
saavutamiseks aega.

Or. en

Selgitus

Vetikad on potentsiaalne säästev allikas biokütuste tootmiseks tulevikus.

Muudatusettepanek 311
Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 52

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(52) Toetussüsteemide kavandamisel 
võivad liikmesriigid soodustada selliste 
biokütuste kasutamist, mis annavad 
lisakasu – sealhulgas mitmekesistamisega 
seotud kasu, mida saadakse biokütuste 
tootmisel jäätmetest, jääkidest, toiduks 
mittekasutatavatest tselluloosmaterjalidest 
ja lignotselluloosist –, võttes 
nõuetekohaselt arvesse ühelt poolt 
traditsioonilistest biokütustest toodetud 
energiaga ja teiselt poolt lisakasu andvate 
biokütustega seotud erinevaid kulusid. 
Liikmesriigid võivad soodustada 
investeerimist selliste 
taastuvenergiatehnoloogiate arendamisse, 
mis vajavad konkurentsivõime 
saavutamiseks aega.

(52) Toetussüsteemide kavandamisel 
võivad liikmesriigid soodustada selliste 
biokütuste kasutamist, mis annavad 
lisakasu – sealhulgas mitmekesistamisega 
seotud kasu, mida saadakse biokütuste 
tootmisel jäätmetest, jääkidest, toiduks 
mittekasutatavatest tselluloosmaterjalidest 
ja lignotselluloosist, vetikatest ning 
kuivade piirkondade kõrbestumise 
tõkestamiseks kasvatatavatest taimedest, 
mis ei vaja niisutamist –, võttes 
nõuetekohaselt arvesse ühelt poolt 
traditsioonilistest biokütustest toodetud 
energiaga ja teiselt poolt lisakasu andvate 
biokütustega seotud erinevaid kulusid. 
Liikmesriigid võivad soodustada 
investeerimist selliste 
taastuvenergiatehnoloogiate arendamisse, 
mis vajavad konkurentsivõime 
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saavutamiseks aega.

Or. en

Selgitus

Vetikatest või kuivadel aladel kasvavatest taimedest toodetud biodiisli tootmisviisidel oleks 
erakordselt positiivne CO2 profiil.

Muudatusettepanek 312
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 52

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(52) Toetussüsteemide kavandamisel 
võivad liikmesriigid soodustada selliste 
biokütuste kasutamist, mis annavad 
lisakasu – sealhulgas mitmekesistamisega 
seotud kasu, mida saadakse biokütuste 
tootmisel jäätmetest, jääkidest, toiduks 
mittekasutatavatest tselluloosmaterjalidest 
ja lignotselluloosist –, võttes 
nõuetekohaselt arvesse ühelt poolt 
traditsioonilistest biokütustest toodetud 
energiaga ja teiselt poolt lisakasu andvate 
biokütustega seotud erinevaid kulusid.
Liikmesriigid võivad soodustada
investeerimist selliste 
taastuvenergiatehnoloogiate arendamisse, 
mis vajavad konkurentsivõime 
saavutamiseks aega.

(52) Toetussüsteemide kavandamisel 
peavad liikmesriigid soodustama selliste 
biokütuste kasutamist, mis annavad 
lisakasu – sealhulgas mitmekesistamisega 
seotud kasu, mida saadakse biokütuste 
tootmisel jäätmetest, jääkidest, toiduks 
mittekasutatavatest tselluloosmaterjalidest 
ja lignotselluloosist –, võttes 
nõuetekohaselt arvesse ühelt poolt 
traditsioonilistest biokütustest toodetud 
energiaga ja teiselt poolt lisakasu andvate 
biokütustega seotud erinevaid kulusid.
Liikmesriigid peavad soodustama
investeerimist selliste 
taastuvenergiatehnoloogiate arendamisse, 
mis vajavad konkurentsivõime 
saavutamiseks aega.

Or. de

Selgitus

Teise põlvkonna biokütuseid tuleb rohkem toetada, et suurendada nende tõhusust järgmisel 
paaril aastal.
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Muudatusettepanek 313
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 52

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(52) Toetussüsteemide kavandamisel 
võivad liikmesriigid soodustada selliste 
biokütuste kasutamist, mis annavad 
lisakasu – sealhulgas mitmekesistamisega 
seotud kasu, mida saadakse biokütuste 
tootmisel jäätmetest, jääkidest, toiduks 
mittekasutatavatest tselluloosmaterjalidest 
ja lignotselluloosist –, võttes 
nõuetekohaselt arvesse ühelt poolt 
traditsioonilistest biokütustest toodetud 
energiaga ja teiselt poolt lisakasu andvate 
biokütustega seotud erinevaid kulusid. 
Liikmesriigid võivad soodustada
investeerimist selliste 
taastuvenergiatehnoloogiate arendamisse, 
mis vajavad konkurentsivõime 
saavutamiseks aega.

(52) Toetussüsteemide kavandamisel 
peavad liikmesriigid soodustama selliste 
biokütuste kasutamist, mis annavad 
lisakasu – sealhulgas mitmekesistamisega 
seotud kasu, mida saadakse biokütuste 
tootmisel jäätmetest, jääkidest, toiduks 
mittekasutatavatest tselluloosmaterjalidest 
ja lignotselluloosist –, võttes 
nõuetekohaselt arvesse ühelt poolt 
traditsioonilistest biokütustest toodetud 
energiaga ja teiselt poolt lisakasu andvate 
biokütustega seotud erinevaid kulusid. 
Liikmesriigid peavad soodustama 
investeerimist kõnealuste ja selliste muude 
taastuvenergiatehnoloogiate uurimisse ja 
arendamisse, mis vajavad 
konkurentsivõime saavutamiseks aega.

Or. en

Muudatusettepanek 314
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 52

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(52) Toetussüsteemide kavandamisel 
võivad liikmesriigid soodustada selliste 
biokütuste kasutamist, mis annavad 
lisakasu – sealhulgas mitmekesistamisega 
seotud kasu, mida saadakse biokütuste 
tootmisel jäätmetest, jääkidest, toiduks 
mittekasutatavatest tselluloosmaterjalidest 
ja lignotselluloosist –, võttes 
nõuetekohaselt arvesse ühelt poolt 
traditsioonilistest biokütustest toodetud 

(52) Toetussüsteemide kavandamisel 
peavad liikmesriigid soodustama selliste 
biokütuste kasutamist, mis annavad 
lisakasu – sealhulgas mitmekesistamisega 
seotud kasu, mida saadakse biokütuste 
tootmisel jäätmetest, jääkidest, toiduks 
mittekasutatavatest tselluloosmaterjalidest 
ja lignotselluloosist –, võttes 
nõuetekohaselt arvesse ühelt poolt 
traditsioonilistest biokütustest toodetud 
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energiaga ja teiselt poolt lisakasu andvate 
biokütustega seotud erinevaid kulusid. 
Liikmesriigid võivad soodustada
investeerimist selliste 
taastuvenergiatehnoloogiate arendamisse, 
mis vajavad konkurentsivõime 
saavutamiseks aega. 

energiaga ja teiselt poolt lisakasu andvate 
biokütustega seotud erinevaid kulusid. 
Liikmesriigid peavad soodustama
investeerimist selliste 
taastuvenergiatehnoloogiate arendamisse, 
mis vajavad konkurentsivõime 
saavutamiseks aega. 

Or. en

Muudatusettepanek 315
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 53

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(53) Kuna käesoleva direktiivi artiklites 
15–17 sätestatud meetmete peamine 
eesmärk on tagada siseturu nõuetekohane 
toimimine, ühtlustades 
säästlikkustingimusi, millele biokütused 
ja muud vedelad biokütused peavad 
teatavatel põhjustel vastama, ja 
hõlbustades sellega liikmesriikidevahelist 
kauplemist kõnealustele tingimustele 
vastavate biokütuste ja muude vedelate 
biokütustega, põhinevad need 
asutamislepingu artiklil 95. Kuna kõikide 
muude käesolevas direktiivis sätestatud 
meetmete peamine eesmärk on keskkonna 
kaitsmine, põhinevad need asutamislepingu 
artikli 175 lõikel 1.

(53) Kuna kõikide käesolevas direktiivis 
sätestatud meetmete peamine eesmärk on 
keskkonna kaitsmine, põhinevad need 
asutamislepingu artikli 175 lõikel 1.

Or. en

Selgitus

Artikli 175 lõige 1 on ainus asjakohane õiguslik alus. Kahene alus on reserveeritud 
erijuhtumitele, kus on mitu võrdselt tähtsat eesmärki; siin aga on peamiseks eesmärgiks 
keskkonnakaitse – kehtiv taastuvenergeetika direktiiv ja biokütuste direktiiv on samuti vastu 
võetud artikli 175 lõike 1 alusel. Lisaks sellele pole biokütuseid käsitlevate sätete peamine 
eesmärk kaubanduse edendamine – ettenähtud standardid pole kaugeltki ühtlustatud –, vaid 
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jätkusuutlikkuse kriteeriumide määratlemine.

Muudatusettepanek 316
Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 55

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(55) Eelkõige tuleks komisjonile anda 
volitused, et ta kohandaks metoodilisi 
põhimõtteid ja väärtusi, mis on vajalikud 
hindamaks, kas keskkonnasäästlikkuse 
kriteeriumid on biokütuste ja muude 
vedelate biokütuste puhul täidetud, ning et 
ta kohandaks transpordikütuste 
energiasisaldust tehnika ja teaduse 
arenguga. Kuna kõnealused meetmed on 
üldised ning nende eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi teisejärgulisi sätteid, 
kohandades metoodilisi põhimõtteid ja 
väärtusi, tuleb need vastu võtta vastavalt 
otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele.

(55) Eelkõige tuleks komisjonile anda 
volitused, et ta kohandaks metoodilisi 
põhimõtteid ja väärtusi, mis on vajalikud 
hindamaks, kas keskkonnasäästlikkuse 
kriteeriumid on biokütuste ja muude 
vedelate biokütuste puhul täidetud, ning et 
ta kohandaks transpordikütuste 
energiasisaldust tehnika ja teaduse 
arenguga. Kuna kõnealused meetmed on
üldised ning nende eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi teisejärgulisi sätteid, 
kohandades metoodilisi põhimõtteid ja 
väärtusi, tuleb need vastu võtta vastavalt 
otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele. 
Biokütuste ja muude vedelate biokütuste 
olelustsükli kasvuhoonegaaside 
heitkoguste arvutamiseks vajalike 
vaikeväärtuste kindlaksmääramisel peab 
komisjon võtma arvesse valitsustevahelise 
kliimamuutuste rühma (IPCC) väärtusi ja 
andmeid, eriti N2O heitkoguste puhul. 
Samuti peab komisjon kasutama 
biokütuste ja muude vedelate biokütuste 
olelustsüklit mõjutavaid tööstusprotsesse 
käsitlevaid ajakohastatud väärtusi.

Or. fr

Selgitus

Kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisega peavad kaasnema tugevad 
keskkonnasäästlikkuse kriteeriumid, kuid see on võimalik ainult juhul, kui arvutamismeetodi 
kiidavad kõik heaks. Valitsustevaheline kliimamuutuste rühm (IPCC) on ülemaailmne asutus, 
milles töötavad ala juhtivad spetsialistid. Seepärast oleks üllatav, kui IPCC andmeid ei 
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võetaks vastu, arvestades, et Saksamaa, Holland, Ühendkuningriik ja Prantsusmaa on juba 
otsustanud neid kasutada.

Muudatusettepanek 317
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 55

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(55) Eelkõige tuleks komisjonile anda 
volitused, et ta kohandaks metoodilisi 
põhimõtteid ja väärtusi, mis on vajalikud 
hindamaks, kas keskkonnasäästlikkuse
kriteeriumid on biokütuste ja muude 
vedelate biokütuste puhul täidetud, ning et 
ta kohandaks transpordikütuste 
energiasisaldust tehnika ja teaduse 
arenguga. Kuna kõnealused meetmed on 
üldised ning nende eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi teisejärgulisi sätteid, 
kohandades metoodilisi põhimõtteid ja 
väärtusi, tuleb need vastu võtta vastavalt 
otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele.

(55) Eelkõige tuleks komisjonile anda 
volitused, et ta kohandaks metoodilisi 
põhimõtteid ja väärtusi, mis on vajalikud 
hindamaks, kas keskkonnasäästlikkuse ja 
sotsiaalse jätkusuutlikkuse kriteeriumid on 
energia saamiseks kasutatava biomassi
puhul täidetud, ning et ta kohandaks 
transpordikütuste energiasisaldust tehnika 
ja teaduse arenguga. Kuna kõnealused 
meetmed on üldised ning nende eesmärk 
on muuta käesoleva direktiivi teisejärgulisi 
sätteid, kohandades metoodilisi 
põhimõtteid ja väärtusi, tuleb need vastu 
võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 
5a sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.

Or. en

Selgitus

Säästlikkuskriteeriume, nagu ka kasvuhoonegaaside kalkulaatoreid ning VII lisaga ette 
nähtud energia saamiseks kasutatava biomassi tüüpilisi ja vaikeväärtusi peab komisjon 
regulaarselt hindama kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.
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Muudatusettepanek 318
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 55

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(55) Eelkõige tuleks komisjonile anda 
volitused, et ta kohandaks metoodilisi 
põhimõtteid ja väärtusi, mis on vajalikud 
hindamaks, kas keskkonnasäästlikkuse
kriteeriumid on biokütuste ja muude 
vedelate biokütuste puhul täidetud, ning et 
ta kohandaks transpordikütuste 
energiasisaldust tehnika ja teaduse 
arenguga. Kuna kõnealused meetmed on 
üldised ning nende eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi teisejärgulisi sätteid, 
kohandades metoodilisi põhimõtteid ja 
väärtusi, tuleb need vastu võtta vastavalt 
otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele.

(55) Eelkõige tuleks komisjonile anda 
volitused, et ta kohandaks metoodilisi 
põhimõtteid ja väärtusi, mis on vajalikud 
hindamaks, kas keskkonnasäästlikkuse ja 
sotsiaalse jätkusuutlikkuse kriteeriumid on 
biokütuste ja muude vedelate biokütuste 
puhul täidetud, ning et ta kohandaks 
transpordikütuste energiasisaldust tehnika 
ja teaduse arenguga. Kuna kõnealused 
meetmed on üldised ning nende eesmärk 
on muuta käesoleva direktiivi teisejärgulisi 
sätteid, kohandades metoodilisi 
põhimõtteid ja väärtusi, tuleb need vastu 
võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 
5a sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.

Or. en

Muudatusettepanek 319
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 57

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(57) Kuna üldeesmärke saavutada 
taastuvenergia 20%line osakaal ühenduse 
üldisest energiatarbimisest ja kõikides 
liikmesriikides 10%line biokütuste osakaal 
transpordis kasutatava bensiini ja 
diislikütuse tarbimisest aastaks 2020 ei 
suuda liikmesriigid piisaval määral 
saavutada ning kuna need on meetme 
ulatuse tõttu paremini saavutatavad 
ühenduse tasandil, võib ühendus võtta 
meetmeid kooskõlas asutamislepingu 

(57) Kuna üldeesmärke saavutada 
taastuvenergia 20%line osakaal ühenduse 
üldisest energiatarbimisest ja kõikides 
liikmesriikides 7%line biokütuste osakaal 
transpordis kasutatava bensiini ja 
diislikütuse tarbimisest aastaks 2020 ei 
suuda liikmesriigid piisaval määral 
saavutada ning kuna need on meetme 
ulatuse tõttu paremini saavutatavad 
ühenduse tasandil, võib ühendus võtta 
meetmeid kooskõlas asutamislepingu 
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artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse 
põhimõttega. Nimetatud artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 
lähe käesolev direktiiv nimetatud 
eesmärkide saavutamiseks vajalikust 
kaugemale,

artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse 
põhimõttega. Nimetatud artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 
lähe käesolev direktiiv nimetatud 
eesmärkide saavutamiseks vajalikust 
kaugemale,

Or. en

Selgitus

Biokütuste osakaalu 10 %line eesmärk võib avaldada negatiivne mõju toitumisele ja teistele 
olulistele valdkondadele, seetõttu on 7 %line eesmärk realistlikum ja vastab rohkem 
säästlikkuskriteerumidele.

Muudatusettepanek 320
Erna Hennicot-Schoepges

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 57

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(57) Kuna üldeesmärke saavutada 
taastuvenergia 20%line osakaal ühenduse 
üldisest energiatarbimisest ja kõikides 
liikmesriikides 10%line biokütuste osakaal 
transpordis kasutatava bensiini ja 
diislikütuse tarbimisest aastaks 2020 ei 
suuda liikmesriigid piisaval määral 
saavutada ning kuna need on meetme 
ulatuse tõttu paremini saavutatavad 
ühenduse tasandil, võib ühendus võtta 
meetmeid kooskõlas asutamislepingu 
artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse 
põhimõttega. Nimetatud artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 
lähe käesolev direktiiv nimetatud 
eesmärkide saavutamiseks vajalikust 
kaugemale,

(57) Kuna üldeesmärke saavutada 
taastuvenergia 20%line osakaal ühenduse 
üldisest energiatarbimisest ja kõikides 
liikmesriikides 8%line taastuvenergia
osakaal transpordisektoris aastaks 2020 ei 
suuda liikmesriigid piisaval määral 
saavutada ning kuna need on meetme 
ulatuse tõttu paremini saavutatavad 
ühenduse tasandil, võib ühendus võtta 
meetmeid kooskõlas asutamislepingu 
artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse 
põhimõttega. Nimetatud artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 
lähe käesolev direktiiv nimetatud 
eesmärkide saavutamiseks vajalikust 
kaugemale,

Or. en
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Muudatusettepanek 321
Mechtild Rothe ja Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 57

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(57) Kuna üldeesmärke saavutada 
taastuvenergia 20%line osakaal ühenduse 
üldisest energiatarbimisest ja kõikides 
liikmesriikides 10%line biokütuste osakaal 
transpordis kasutatava bensiini ja 
diislikütuse tarbimisest aastaks 2020 ei 
suuda liikmesriigid piisaval määral 
saavutada ning kuna need on meetme 
ulatuse tõttu paremini saavutatavad 
ühenduse tasandil, võib ühendus võtta 
meetmeid kooskõlas asutamislepingu 
artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse 
põhimõttega. Nimetatud artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 
lähe käesolev direktiiv nimetatud 
eesmärkide saavutamiseks vajalikust 
kaugemale,

(57) Kuna üldeesmärke saavutada 
taastuvenergia siduv 20%line osakaal 
ühenduse üldisest energia lõpptarbimisest
ja kõikides liikmesriikides siduv 10%line 
taastuvenergia osakaal transpordisektoris
aastaks 2020 ei suuda liikmesriigid piisaval 
määral saavutada ning kuna need on 
meetme ulatuse tõttu paremini saavutatavad 
ühenduse tasandil, võib ühendus võtta 
meetmeid kooskõlas asutamislepingu 
artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse 
põhimõttega. Nimetatud artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 
lähe käesolev direktiiv nimetatud 
eesmärkide saavutamiseks vajalikust 
kaugemale,

Or. en

Selgitus

Euroopa Ülemkogu leppis 2007. aasta märtsis kokku siduva eesmärgi püstitamises 20 %lise 
taastuvenergia osakaalu saavutamiseks aastaks 2020. Täiendavalt seatakse direktiivis 10 
%line taastuvenergia osakaalu eesmärk transpordisektoris aastaks 2020. Seetõttu tuleks 
käesolevat põhjendust vastavalt muuta, et viia see eelmainituga kooskõlla.

Muudatusettepanek 322
Romana Jordan Cizelj

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 57

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(57) Kuna üldeesmärke saavutada 
taastuvenergia 20%line osakaal ühenduse 
üldisest energiatarbimisest ja kõikides 

(57) Kuna üldeesmärke saavutada 
taastuvenergia 20%line osakaal ühenduse 
üldisest energia lõpptarbimisest ja kõikides 
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liikmesriikides 10%line biokütuste osakaal 
transpordis kasutatava bensiini ja 
diislikütuse tarbimisest aastaks 2020 ei 
suuda liikmesriigid piisaval määral 
saavutada ning kuna need on meetme 
ulatuse tõttu paremini saavutatavad 
ühenduse tasandil, võib ühendus võtta 
meetmeid kooskõlas asutamislepingu 
artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse 
põhimõttega. Nimetatud artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 
lähe käesolev direktiiv nimetatud 
eesmärkide saavutamiseks vajalikust 
kaugemale,

liikmesriikides 10%line taastuvenergia
osakaal transpordisektoris aastaks 2020 ei 
suuda liikmesriigid piisaval määral 
saavutada ning kuna need on meetme 
ulatuse tõttu paremini saavutatavad 
ühenduse tasandil, võib ühendus võtta 
meetmeid kooskõlas asutamislepingu 
artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse 
põhimõttega. Nimetatud artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 
lähe käesolev direktiiv nimetatud 
eesmärkide saavutamiseks vajalikust 
kaugemale,

Or. sl

Muudatusettepanek 323
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 57 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(57 a) Selliste keskkonnakaitsemeetmete 
nagu vee raamdirektiivi ühepoolne 
ülevõtmine võib kahjustada peamisi 
keskkonna- ja energiaeesmärke, 
sealhulgas ka kliimakaitset. Seepärast 
tuleks eelkõige keskkonnaalastes 
õigusloomekavades võtta arvesse 
taastuvenergia kasutamise tagajärgi ning 
võimaluse korral vältida huvide konflikte.

Or. de

Selgitus

Sidusa keskkonna- ja energiapoliitika strateegia nimel tuleb arvestada ELi keskkonna- ja 
kliimaalaste eesmärkide rakendamise vastastikuse mõjuga ja vältida konflikte.
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Muudatusettepanek 324
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

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 ja integreerimiseks ELi 
energia siseturgu, pidades silmas 
varustuskindluse, keskkonnakaitse ning 
ELi konkurentsivõime ja tööstuse juhtiva 
rolli suurendamist. Sellega seatakse 
kohustuslikud riiklikud ja ühenduse 
eesmärgid seoses taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia 
osakaaluga energiatarbimises, et tagada 
aastaks 2020 taastuvenergiaallikate 
vähemalt 20%line osakaal ELi energia 
lõpptarbimisest ning vähemalt 10%line 
osakaal transpordis kasutatava bensiini ja 
diislikütuse tarbimisest. Selles sätestatakse 
eeskirjad, milles käsitletakse riiklike 
toetuskavade kaitset ja üksikasjalikke 
riiklikke kavasid seoses taastuvenergiaga 
ning nähakse ette liikmesriikide 
paindlikkust võimaldav kord eesmärkide 
saavutamiseks, haldusmenetlusteks ja
taastuvenergia infrastruktuuriga 
ühinemiseks. Sellega kehtestatakse 
biomassist saadud energia
keskkonnasäästlikkuse ja sotsiaalse 
jätkusuutlikkuse kriteeriumid.

Or. es
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Muudatusettepanek 325
Angelika Niebler

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, et tugevdada kehtivaid 
riiklikke toetuskavasid liikmesriikides 
ning ühendada need kolmandatest 
riikidest üha sõltumatuma Euroopa 
energiapoliitikaga, pakkudes suuremat 
varustuskindlust, rohkem konkurentsi ja 
Euroopa Liidu tööstuse juhtivat rolli. 
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 Euroopa Liidus ja igas 
liikmesriigis. Sellega kehtestatakse 
biokütuste ja muude vedelate biokütuste 
keskkonnasäästlikkuse kriteeriumid.

Or. de

Selgitus

ELi tulevase ellujäämise nimel on ülimalt oluline saavutada suurem energiaalane sõltumatus 
kolmandatest riikidest ja suurendada seega nii energiavarustuse kindlust kui ka konkurentsi 
energeetika valdkonnas Euroopa piires.
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Muudatusettepanek 326
Werner Langen, Angelika Niebler

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, et tugevdada kehtivaid 
riiklikke toetuskavasid liikmesriikides 
ning ühendada need kolmandatest 
riikidest üha sõltumatuma Euroopa 
energiapoliitikaga, pakkudes suuremat 
varustuskindlust, rohkem konkurentsi ja 
Euroopa Liidu tööstuse juhtivat rolli. 
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 Euroopa Liidus ja igas 
liikmesriigis. Sellega kehtestatakse 
biokütuste ja muude vedelate biokütuste 
keskkonnasäästlikkuse kriteeriumid.

Or. de

Selgitus

ELi tulevase ellujäämise nimel on ülimalt oluline saavutada suurem energiaalane sõltumatus 
kolmandatest riikidest ja suurendada seega nii energiavarustuse kindlust kui ka konkurentsi 
energeetika valdkonnas Euroopa piires.
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Muudatusettepanek 327
Mechtild Rothe

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 ja nende integreerimiseks 
energia siseturgu. Käesoleva direktiivi 
eesmärk on suurendada 
taastuvenergiaallikate osakaalu 
elektrienergia, kütte ja jahutamise ning 
transpordi sektorites, et saavutada 
ühenduse eesmärk seoses taastuvenergia 
vähemalt 20 %lise osakaaluga tarbimises 
aastaks 2020 ning edendada seeläbi 
energiavarustuse kindlust, vähendada 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid, 
edendada tehnoloogia arengut ja luua 
võimalusi tööhõive ja reginaalarengu 
valdkonnas, eriti maapiirkondades.
Sellega seatakse kohustuslikud eesmärgid 
seoses taastuvatest energiaallikatest 
toodetud energia üldise ja esialgse 
osakaaluga energiatarbimises ja 
taastuvenergia osakaaluga 
transpordisektoris. Selles sätestatakse 
eesmärgid, milles käsitletakse 
päritolutagatisi, haldusmenetlusi ja 
jaotusvõrguga ühinemist seoses 
taastuvatest energiaallikates toodetud 
energiaga. Sellega kehtestatakse biokütuste 
ja muude vedelate biokütuste 
keskkonnasäästlikkuse kriteeriumid.

Or. en

Selgitus

Käesoleva direktiivi peamised eesmärgid tuleb teksti lisada.
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Muudatusettepanek 328
Eija-Riitta Korhola

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 
soovituslikud 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.

Or. en

Selgitus

Taastuvatest allikatest saadud energia üldise osakaalu suurendamine on hädavajalik, kuid 
vältida tuleb liigset kiirustamist kohustuslike eesmärkide seadmisel, mida antud 
ajaraamistikus pole võimalik säästvalt täita.

Muudatusettepanek 329
Fiona Hall

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 

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse üldine 
raamistik taastuvatest energiaallikatest 
toodetava energia kasutamise 
edendamiseks. Sellega seatakse 
kohustuslikud eesmärgid seoses 
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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.

taastuvatest energiaallikatest toodetud 
energia osakaaluga energiatarbimises,
taastuvenergia osakaaluga 
transpordisektoris ja energiatõhususe 
parandamisega 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.

Or. en

Selgitus

Kuna taastuvenergiaga seotud eesmärk on protsendina väljendatud eesmärk, siis on väga 
oluline kaaluda samal ajal ka energia kogunõudluse vähendamise meetmeid.

Muudatusettepanek 330
Dorette Corbey, Anders Wijkman

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. Sellega kehtestatakse 
taastuvenergiaallikatest saadud energia ja 
eelkõige biomassist saadud energia
keskkonnasäästlikkuse kriteeriumid.
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Or. en

Selgitus

Säästlikkuskriteeriumide kohaldamisala tuleks laiendada enamale kui üksnes biokütustele, 
mis moodustavad väikese osa taastuvenergiast, et hõlmata nii säästva taastuvenergia liike kui 
ka biomassi kasutamist energia tootmiseks.

Muudatusettepanek 331
Robert Goebbels

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. Sellega kehtestatakse biokütuste 
ja muude vedelate biokütuste 
keskkonnasäästlikkuse kriteeriumid. Selle 
aluseks on direktiiviga 2003/30/EÜ 
kehtestatud mõisted.

Or. fr

Selgitus

Üksteisele järgnevate direktiividega praktikasse viidud mõistete järjepidevust tuleb hoida.
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Muudatusettepanek 332
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) „taastuvatest energiaallikatest saadud 
energia” – taastuvad mittefossiilsed 
energiaallikad: tuuleenergia, 
päikeseenergia, geotermiline energia, 
laineenergia, loodeteenergia, 
hüdroenergia, biomass, prügilagaas, 
reoveepuhasti gaas ja biogaasid;

(a) „taastuvatest energiaallikatest saadud 
energia” – taastuvad mittefossiilsed 
energiaallikad: tuuleenergia, 
päikeseenergia, geotermiline energia, 
kaugküte, õhu soojusenergia,
laineenergia, loodeteenergia, vee-energia 
(soojus- ja hüdroenergia), reoveesetted,
biomass, prügilagaas, reoveepuhasti gaas ja 
biogaasid;

Or. de

Selgitus

Taastuvenergiaallikate mõistet tuleks ajakohastada ja laiendada vastavalt tehnika arengule, 
kasutades komiteemenetlust. Näiteks puuduvad praegu reoveesetted, segatud fraktsioonid jne. 
Vett saab ja tuleb kasutada lisaks hüdroenergia saamiseks ka soojusallikana (soojuspumpade 
tööks).

Muudatusettepanek 333
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) „taastuvatest energiaallikatest saadud 
energia” – taastuvad mittefossiilsed 
energiaallikad: tuuleenergia, 
päikeseenergia, geotermiline energia, 
laineenergia, loodeteenergia, hüdroenergia, 
biomass, prügilagaas, reoveepuhasti gaas ja 
biogaasid;

(a) „taastuvatest energiaallikatest saadud 
energia” – taastuvad mittefossiilsed 
energiaallikad: tuuleenergia, 
päikeseenergia, õhuenergia, vee-energia, 
maapinnaenergia, geotermiline energia, 
laineenergia, loodeteenergia, hüdroenergia, 
biomass, prügilagaas, reoveepuhasti gaas, 
reoveesetted ja biogaasid;

Or. de
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Selgitus

Õhk, vesi, maapind ja reoveesetted on samuti taastuvenergia potentsiaalsed allikad, eelkõige 
pidades silmas taastuvenergia sektori tulevasi uuendusi energia tootmise valdkonnas.

Muudatusettepanek 334
Jan Březina

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) „taastuvatest energiaallikatest saadud 
energia” – taastuvad mittefossiilsed 
energiaallikad: tuuleenergia, 
päikeseenergia, geotermiline energia, 
laineenergia, loodeteenergia, hüdroenergia, 
biomass, prügilagaas, reoveepuhasti gaas ja 
biogaasid;

(a) „taastuvatest energiaallikatest saadud 
energia” – taastuvad mittefossiilsed 
energiaallikad: tuuleenergia, 
päikeseenergia, õhu soojusenergia, 
geotermiline energia, hüdrotermiline 
energia, laineenergia, loodeteenergia, 
hüdroenergia, biomass, prügilagaas, 
reoveepuhasti gaas ja biogaasid;

Or. en

Selgitus

Ettepanekus sisalduv mõiste hõlmab energiaallikaid, mida saab kasutada elektri tootmiseks. 
Kuna direktiivi sihiks on samuti hõlmata taastuvenergiallikate kasutamist kütte ja jahutamise 
eesmärgil, tuleb lisada ka allikad, mida selleks kasutada saab. Kütteks ja jahutamiseks saab 
kasutada maapinna, aga ka õhu ja vee soojusenergiat. Seega tuleb käesoleva direktiivi 
eesmärkide saavutamisel võtta arvesse lisaks geotermilisele energiale ka aerotermilist 
energiat (õhust saadavat soojusenergiat) ja hüdrotermilist energiat (veest saadavat 
soojusenergiat).

Muudatusettepanek 335
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) „taastuvatest energiaallikatest saadud 
energia” – taastuvad mittefossiilsed 

(a) „taastuvatest energiaallikatest saadud 
energia” – taastuvad mittefossiilsed 
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energiaallikad: tuuleenergia, 
päikeseenergia, geotermiline energia, 
laineenergia, loodeteenergia, hüdroenergia, 
biomass, prügilagaas, reoveepuhasti gaas ja 
biogaasid;

energiaallikad: tuuleenergia, 
päikeseenergia, geotermiline energia, 
laineenergia, loodeteenergia, merevee 
osmoos, hüdroenergia, biomass, 
prügilagaas, reoveepuhasti gaas ja 
biogaasid;

Or. en

Selgitus

Merevee osmoos on uus tehnoloogia, mis hõlmab elektri tootmist mere- ja magevee vahel 
tekkiva osmoosi teel saadud rõhu erinevustest. Eelkõige on potentsiaalselt võimalik kasutada 
merevee osmoosi kohas, kus jõgi merre suubub. 

Muudatusettepanek 336
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) „taastuvatest energiaallikatest saadud 
energia” – taastuvad mittefossiilsed 
energiaallikad: tuuleenergia, 
päikeseenergia, geotermiline energia, 
laineenergia, loodeteenergia, hüdroenergia, 
biomass, prügilagaas, reoveepuhasti gaas ja 
biogaasid;

(a) „taastuvatest energiaallikatest saadud 
energia” – taastuvad mittefossiilsed
energiaallikad: tuuleenergia, 
päikeseenergia, välisõhk, geotermiline 
energia, laineenergia, loodeteenergia, 
osmootiline energia, hüdroenergia, 
biomass, prügilagaas, reoveepuhasti gaas ja 
biogaasid;

Or. en

Selgitus

Direktiivis tuleks taastuvenergiaallikana selgelt määratleda välisõhk, mida kasutatakse 
soojuspumpades. Nii viidaks mõiste kooskõlla ettepanekuga arvestada soojuspumpades 
kasutatav välisõhk või geotermiline energia liikmesriigi taastuvenergia eesmärgi hulka. 
Osmootilise energia potentsiaaliks on kasutada soolakontsentratsiooni erinevust mere- ja 
magevee vahel ning see tuleks samuti tunnistada taastuvenergiaks.
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Muudatusettepanek 337
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) „taastuvatest energiaallikatest saadud 
energia” – taastuvad mittefossiilsed 
energiaallikad: tuuleenergia, 
päikeseenergia, geotermiline energia, 
laineenergia, loodeteenergia, hüdroenergia, 
biomass, prügilagaas, reoveepuhasti gaas ja 
biogaasid;

(a) „taastuvatest energiaallikatest saadud 
energia” – taastuvad mittefossiilsed 
energiaallikad: tuuleenergia, 
päikeseenergia, välisõhk, geotermiline 
energia, laineenergia, loodeteenergia, 
osmootiline energia, hüdroenergia, 
biomass, prügilagaas, reoveepuhasti gaas ja 
biogaasid;

Or. en

Selgitus

Direktiivis tuleks taastuvenergiaallikana selgelt määratleda välisõhk, mida kasutatakse 
soojuspumpades. Nii viidaks mõiste kooskõlla ettepanekuga arvestada soojuspumpades 
kasutatav välisõhk või geotermiline energia liikmesriigi taastuvenergia eesmärgi hulka. 
Osmootilise energia potentsiaaliks on kasutada soolakontsentratsiooni erinevust mere- ja 
magevee vahel ning see tuleks samuti tunnistada taastuvenergiaks.

Muudatusettepanek 338
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) „taastuvatest energiaallikatest saadud 
energia” – taastuvad mittefossiilsed 
energiaallikad: tuuleenergia, 
päikeseenergia, geotermiline energia, 
laineenergia, loodeteenergia, hüdroenergia, 
biomass, prügilagaas, reoveepuhasti gaas ja 
biogaasid;

(a) „taastuvatest energiaallikatest saadud 
energia” – taastuvad mittefossiilsed 
energiaallikad: tuuleenergia, 
päikeseenergia, välisõhk, geotermiline 
energia, laineenergia, loodeteenergia ja
osmootiline energia, hüdroenergia, 
biomass, prügilagaas, reoveepuhasti gaas ja 
biogaasid;

Or. fr
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Selgitus

Välisõhku tuleks käsitada taastuvenergiaallikana, kuna seda kasutatakse soojuspumpades.

Muudatusettepanek 339
Lena Ek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) „taastuvatest energiaallikatest saadud 
energia” – taastuvad mittefossiilsed 
energiaallikad: tuuleenergia, 
päikeseenergia, geotermiline energia, 
laineenergia, loodeteenergia, hüdroenergia, 
biomass, prügilagaas, reoveepuhasti gaas ja 
biogaasid;

(a) „taastuvatest energiaallikatest saadud 
energia” – taastuvad mittefossiilsed 
energiaallikad: tuuleenergia, 
päikeseenergia, geotermiline energia, 
laineenergia, loodeteenergia, hüdroenergia, 
biomass, lumi, prügilagaas, reoveepuhasti 
gaas ja biogaasid. X lisas loetletud 
protsessi käigus jäätmetest saadud
soojust, mis vastab Y lisas loetletud 
tõhususkriteeriumidele, käsitatakse 
käesoleva direktiivi tähenduses samuti 
taastuvenergiaallikana.

Or. en

Selgitus

Tõhus viis vältida taastuvenergiaallikate direktiivi raames vastakat ergutust primaarenergia 
kasutamiseks jäätmetest saadava energia asemel on määratleda jäätmetest saadav energia 
käesoleva direktiivi kohaldamisalas taastuvenergiana, juhul kui esmatöötluse ettenähtud 
tõhususkriteeriumid on täidetud. Lund kasutatakse teatavates käitistes jahutamiseks ning 
seetõttu tuleks see hõlmata taastuvenergiaallikate mõistega.

Muudatusettepanek 340
Nikolaos Vakalis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) „taastuvatest energiaallikatest saadud (a) „taastuvatest energiaallikatest saadud 
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energia” – taastuvad mittefossiilsed 
energiaallikad: tuuleenergia, 
päikeseenergia, geotermiline energia, 
laineenergia, loodeteenergia, hüdroenergia, 
biomass, prügilagaas, reoveepuhasti gaas ja 
biogaasid;

energia” – taastuvad mittefossiilsed 
energiaallikad: tuuleenergia, 
päikeseenergia, geotermiline energia, 
laineenergia, loodeteenergia, hüdroenergia, 
biomass, prügilagaas, reoveepuhasti gaas ja 
biogaasid, jäätmetest koostootmise käigus 
saadud soojus, looduslik jahutamine;
komisjon võib käesolevat mõistet 
kohandada tehnika arenguga artikli 21 
lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse korras;

Or. en

Selgitus

Jäätmetest saadud soojus on elektritootmise või muu tööstusprotsessi käigus tekkinud 
lisasoojus ning seda tuleks käsitada taastuvenergiaallikast saadud energiana. Looduslik 
jahutamine on jahutamine süvameres, järvedes ja jõgedes.

Selleks et võtta arvesse uute energiaallikate ja tehnoloogiate edasist arengut, tuleks 
komisjonile anda volitus muuta seda mõistet komiteemenetluse korras.

Muudatusettepanek 341
Paul Rübig

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib käesolevat mõistet 
kohandada tehnika arenguga artikli 21 
lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse korras;

Or. en

Selgitus

Taastuvatest energiaallikatest elektri tootmise direktiiviga 2001/77 määratletud 
taastuvenergia mõiste ei kata mitmeid allikaid ja tehnoloogiaid, näiteks reoveesetteid. Selleks 
et võtta arvesse uute tehnoloogiate edasist arengut, tuleks komisjonile anda volitus muuta 
seda mõistet komiteemenetluse korras.



PE407.891v01.00 64/109 AM\728453ET.doc

ET

Muudatusettepanek 342
Werner Langen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolev mõiste peab kajastama tehnika 
arengut ning komisjon võib seda 
kohandada artikli 21 lõikes 3 osutatud 
menetluse korras;

Or. de

Selgitus

Uute tehnoloogiate edasise arenguga arvestamiseks tuleks komisjonil võimaldada käesolevat 
mõistet muuta komiteemenetluse korras.

Muudatusettepanek 343
Jan Březina

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) „õhu soojusenergia” – õhusoojusena 
salvestunud energia;

Or. en

Selgitus

ELi õigusaktides puudub õhu soojusenergia, geotermilise ja hüdrotermilise energia 
ühtlustatud määratlus. Seetõttu tuleks käesoleva direktiiviga sellised mõisted sätestada.

Mõiste õhu soojusenergia viitab õhus (maa atmosfääris) leiduvale soojusenergiale.
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Muudatusettepanek 344
Jan Březina

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt a b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a b) „geotermiline energia” –
soojusenergiana maapinna all 
salvestunud energia;

Or. en

Selgitus

ELi õigusaktides puudub õhu soojusenergia, geotermilise ja hüdrotermilise energia 
ühtlustatud määratlus. Seetõttu tuleks käesoleva direktiiviga sellised mõisted sätestada.

Mõiste geotermiline energia viitab maapinna all maapõues leiduvale soojusenergiale.

Muudatusettepanek 345
Jan Březina

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt a c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a c) „hüdrotermiline energia” –
pinnavees soojusena salvestuv energia;

Or. en

Selgitus

ELi õigusaktides puudub õhu soojusenergia, geotermilise ja hüdrotermilise energia 
ühtlustatud määratlus. Seetõttu tuleks käesoleva direktiiviga sellised mõisted sätestada.

Termin hüdrotermiline energia viitab pinnavees (näiteks jõgedes, järvedes või meres) 
leiduvale soojusenergiale.
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Muudatusettepanek 346
Gunnar Hökmark

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” – bioloogiline materjal, mis 
ei ole täielikult lagunenud ega kivistunud;

Or. en

Selgitus

Biomass on määratletud piiravalt, loetledes erinevate sektorite biomassina käsitatavaid 
tooteid ja jäätmeid. Laiem ja üldisem mõiste tagaks erinevat liiki biomassi hõlmamise.

Muudatusettepanek 347
Eija-Riitta Korhola

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” – bioloogiline materjal, mis 
ei ole täielikult lagunenud ega kivistunud;

Or. en

Selgitus

Mõiste biomass on liiga kitsas, jättes mõned taastuvenergiaallikad välja (nagu vetikad). 
Laiem mõiste lubaks hõlmata ka erinevat liiki biomassi. Ökoloogia valdkonnas määratletakse 
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biomassi kui orgaanilist ainet.

Muudatusettepanek 348
Anni Podimata

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 bioloogiliselt lagunev fraktsioon,
tööstus- ja olmejäätmete bioloogiliselt 
lagunev fraktsioon ning reoveesetted;

Or. en

Muudatusettepanek 349
Reino Paasilinna

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 bioloogiliselt lagunev fraktsioon, 
turvas ning tööstus- ja olmejäätmete 
bioloogiliselt lagunev fraktsioon;

Or. en

Selgitus

Turvas on osaliselt mädanenud taimmaterjali bioloogiliselt lagunev fraktsioon ning oluline 
taastuvenergiaallikas paljudes Euroopa maades, näiteks Iirimaal, Soomes, Eestis, 
Ühendkuningriigis (Šotimaal), Poolas, Põhja-Saksamaal, Hollandis, Rootsis ja Taanis.
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Muudatusettepanek 350
Lena Ek

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 bioloogiliselt lagunev fraktsioon 
ning tööstus- ja olmejäätmete ja 
akvakultuuri bioloogiliselt lagunev 
fraktsioon;

Or. en

Selgitus

Vetikad on kasvav energiaallikas, seetõttu tuleks käesolevasse artiklisse lisada termin 
„akvakultuur”. 

Muudatusettepanek 351
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

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), akvakultuurist, 
metsatööstusest ja sellega seotud 
tootmisest pärit toodete, jäätmete ja jääkide 
bioloogiliselt lagunev fraktsioon ning 
tööstus- ja olmejäätmete bioloogiliselt 
lagunev fraktsioon;

Or. es
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Selgitus

Komisjoni ettepanekus sisalduv biomassi määratlus ei hõlma akvakultuuri tooteid, näiteks 
merevetikaid, mida peetakse teise põlvkonna biodiisli tootmise potentsiaalselt väärtuslikuks 
toormaterjaliks.

Muudatusettepanek 352
Vittorio Prodi

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 bioloogiliselt lagunev fraktsioon 
ning tööstus- ja olmejäätmete bioloogiliselt 
lagunev fraktsioon ja fraktsioon, mida on 
võimalik kõrgel temperatuuril töödeldes 
gaasistada; 

Or. it

Selgitus

Muudatusettepanekuga pannakse punkt tekstis toodud biomassi määratlusele.

Muudatusettepanek 353
Hannes Swoboda

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 

(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 
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lagunev fraktsioon; mittefossiilset päritolu bioloogiliselt 
lagunev fraktsioon;

Or. en

Selgitus

Biomassi määratlust tuleks täpsustada, jättes konkreetselt välja mineraalide 
rafineerimisprotsessi kõrvaltooted, et vältida segadust direktiivi kohaldamisala osas.

Muudatusettepanek 354
Anne Laperrouze

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 bioloogiliselt lagunev fraktsioon 
ning tööstus- ja olmejäätmete 
mittefossiilset päritolu bioloogiliselt 
lagunev fraktsioon;

Or. en

Selgitus

Biomassi määratlust tuleks täpsustada, jättes konkreetselt välja mineraalide 
rafineerimisprotsessi kõrvaltooted, et vältida segadust direktiivi kohaldamisala osas.

Muudatusettepanek 355
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) „energia lõpptarbimine” – (c) „energia lõpptarbimine” –
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energiatooted, mida tarnitakse energia 
saamise eesmärgil töötlevale tööstusele, 
transpordisektorile, majapidamistele, 
teenuste-, põllumajandus-, metsandus- ja 
kalandussektorile, sealhulgas elektri ja 
soojuse tarbimine energiasektori poolt 
elektri ja soojuse tootmiseks ning elektri-
ja soojuskaod jaotamisel;

energiatooted, mida tarnitakse energia 
saamise eesmärgil lõpptarbijale, sealhulgas 
elektri ja soojuse tarbimine energiasektori 
poolt elektri ja soojuse tootmiseks ning 
elektri- ja soojuskaod jaotamisel;

Or. en

Selgitus

Lõpptarbija on täielikult hõlmav kategooria.

Muudatusettepanek 356
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) „energia lõpptarbimine” –
energiatooted, mida tarnitakse energia 
saamise eesmärgil töötlevale tööstusele, 
transpordisektorile, majapidamistele, 
teenuste-, põllumajandus-, metsandus- ja 
kalandussektorile, sealhulgas elektri ja 
soojuse tarbimine energiasektori poolt 
elektri ja soojuse tootmiseks ning elektri-
ja soojuskaod jaotamisel;

(c) „energia lõpptarbimine” –
energiatooted, mida tarnitakse energia 
saamise eesmärgil töötlevale tööstusele, 
transpordisektorile, majapidamistele, 
teenuste-, põllumajandus-, metsandus- ja 
kalandussektorile;

Or. de

Selgitus

Lõpptarbimise arvutus peaks põhinema rahvusvahelise terminoloogia ja statistika 
paralleelsel ühtlustamisel.
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Muudatusettepanek 357
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) „kaugküte või kaugjahutus” –
soojusenergia jaotamine võrgu kaudu auru, 
kuuma vee või jahutatud vedelikena 
kesksest tootmisallikast mitmesse 
hoonesse, et kasutada seda kütteks või 
jahutamiseks ruumis või protsessides;

(d) „kaugküte või kaugjahutus” –
soojusenergia, millest vähemalt 50 % on 
saadud heitsoojusest, soojuse ja elektri 
koostootmisest või taastuvenergia 
allikatest, jaotamine võrgu kaudu auru, 
kuuma vee või jahutatud vedelikena 
kesksest tootmisallikast ühele või mitmele 
tarbijale;

Or. de

Selgitus

Energiat ei kasutata mitte ainult hoonetes, vaid ka tööstusseadmetes, mida termin ”hoone” ei 
pruugi katta. Erinevate tõlgendusvõimaluste vältimiseks tuleks kasutada neutraalset terminit 
"tarbijad".

Muudatusettepanek 358
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) „kaugküte või kaugjahutus” –
soojusenergia jaotamine võrgu kaudu auru, 
kuuma vee või jahutatud vedelikena 
kesksest tootmisallikast mitmesse 
hoonesse, et kasutada seda kütteks või 
jahutamiseks ruumis või protsessides;

(d) „kaugküte või kaugjahutus” –
soojusenergia jaotamine võrgu kaudu auru, 
kuuma vee või jahutatud vedelikena 
kesksest tootmisallikast mitmesse hoonesse 
või tööstustarbijale, et kasutada seda 
kütteks või jahutamiseks ruumis või 
protsessides;

Or. de
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Selgitus

Peab olema selge, et see määratlus hõlmab soojuse ja jahutuse kasutamist tööstustarbijate 
poolt.

Muudatusettepanek 359
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) „kaugküte või kaugjahutus” –
soojusenergia jaotamine võrgu kaudu auru, 
kuuma vee või jahutatud vedelikena 
kesksest tootmisallikast mitmesse 
hoonesse, et kasutada seda kütteks või 
jahutamiseks ruumis või protsessides;

(d) „kaugküte või kaugjahutus” –
soojusenergia jaotamine võrgu kaudu auru, 
kuuma vee või jahutatud vedelikena 
kesksest tootmisallikast mitmesse 
hoonesse, et kasutada seda kütteks või 
jahutamiseks ruumis või protsessides või 
sooja kraanivee valmistamiseks;

Or. en

Selgitus

Kaugkütet ei kasutata mitte ainult kütteks või jahutamiseks ruumis või protsessides, vaid ka 
kraanivee valmistamiseks. Nende nõudmiste täitmisel aitab kaugküte kaasa fossiilkütuste 
asendamisele.

Muudatusettepanek 360
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) „kaugküte või kaugjahutus” –
soojusenergia jaotamine võrgu kaudu auru, 
kuuma vee või jahutatud vedelikena 
kesksest tootmisallikast mitmesse 
hoonesse, et kasutada seda kütteks või 
jahutamiseks ruumis või protsessides;

„kaugküte või kaugjahutus” –
soojusenergia jaotamine võrgu kaudu auru, 
kuuma vee või jahutatud vedelikena 
kesksest tootmisallikast mitmesse 
hoonesse, et kasutada seda kütteks või 
jahutamiseks ruumis või protsessides või 
vee soojendamiseks;
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Or. en

Selgitus

Kaugkütet kasutatakse laialdaselt vee soojendamiseks. Ka see tuleb direktiivis sätestada.

Muudatusettepanek 361
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) „kaugküte või kaugjahutus” –
soojusenergia jaotamine võrgu kaudu auru, 
kuuma vee või jahutatud vedelikena 
kesksest tootmisallikast mitmesse 
hoonesse, et kasutada seda kütteks või 
jahutamiseks ruumis või protsessides;

(d) „kaugküte või kaugjahutus” –
soojusenergia jaotamine võrgu kaudu auru, 
kuuma vee või jahutatud vedelikena 
kesksest tootmisallikast mitmesse 
hoonesse, et kasutada seda kütteks või 
jahutamiseks ruumis või protsessides või 
vee soojendamiseks;

Or. en

Selgitus

Kaugkütet ei kasutata mitte ainult kütteks või jahutamiseks ruumis või protsessides, vaid ka 
vee soojendamiseks hoonetes.

Muudatusettepanek 362
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) „kaugküte või kaugjahutus” –
soojusenergia jaotamine võrgu kaudu auru, 
kuuma vee või jahutatud vedelikena 
kesksest tootmisallikast mitmesse 
hoonesse, et kasutada seda kütteks või 
jahutamiseks ruumis või protsessides;

(d) „kaugküte või kaugjahutus” –
soojusenergia jaotamine võrgu kaudu auru, 
kuuma vee või jahutatud vedelikena 
kesksest tootmisallikast mitmesse 
hoonesse, et kasutada seda kütteks või 
jahutamiseks ruumis või protsessides või 
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vee soojendamiseks;

Or. en

Selgitus

Kaugkütet ei kasutata mitte ainult kütteks või jahutamiseks ruumis või protsessides, vaid ka 
vee soojendamiseks hoonetes.

Muudatusettepanek 363
Lena Ek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) „maapinnasoojus” – päikeseenergia, 
mis on salvestatud maakoore ülemistesse 
kihtidesse ja mida saadakse kividest, veest 
ja pehmest pinnasest. 

Or. sv

Selgitus

Soojusenergia saamiseks maapinnast ja aluskivimitest kasutatakse erinevaid meetodeid. Kuna 
eri liikmesriikides kasutatakse sõltuvalt sellest, kas saadud soojus on maapinnasoojus 
(salvestatud päikeseenergia) või geoloogilise päritoluga geotermiline soojus, erinevaid 
keskkonnamõju hindamise ja lubade andmise menetlusi, tuleks neile anda eri määratlused. 

Muudatusettepanek 364
Lena Ek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d b) „geotermiline soojus" –
geoloogilistest protsessidest pärinev 
energia, mis on salvestatud tahke 
pinnakihi all soojusena maapõues.
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Or. sv

Selgitus

Soojusenergia saamiseks maapinnast ja aluskivimitest kasutatakse erinevaid meetodeid. Kuna 
eri liikmesriikides kasutatakse sõltuvalt sellest, kas saadud soojus on maapinnasoojus 
(salvestatud päikeseenergia) või geoloogilise päritoluga geotermiline soojus, erinevaid 
keskkonnamõju hindamise ja lubade andmise menetlusi, tuleks neile anda eri määratlused. 

Muudatusettepanek 365
Werner Langen

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 VII lisa kohaselt 
on toodetud biomassist;

Or. de

Selgitus

Järjepidevuse ja õiguskindluse tagamiseks tuleks võtta üle direktiivi 2003/30 artiklis 2 
esitatud määratlused. Bioetanooli määratlus tuleks viia kooskõlla kohaldatava 
nomenklatuuriga.

Muudatusettepanek 366
Mechtild Rothe

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;1

____________
1 Biokütuste alamkategooriad määratletakse 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. mai 
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2003. aasta direktiivile 2003/30/EÜ, millega 
edendatakse biokütuste ja muude taastuvkütuste 
kasutamist transpordisektoris.

Or. en

Selgitus

Biokütuste konkreetsed määratlused on toodud direktiivis 2003/30/EÜ ja nendele tuleks 
viidata joonealuse märkusega.

Muudatusettepanek 367
Mechtild Rothe

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) „tselluloosmaterjalist biokütus” –
taastuvast biomassist toodetud 
tselluloosist, pooltselluloosist või ligniinist 
saadud biokütus.

Or. en

Muudatusettepanek 368
Henrik Lax

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) „märgala” – piirkond, mis on 
alaliselt kaetud veega või veest 
küllastatud;

Or. en

Selgitus

Kuna märgala kuulub artiklis 15 sätestatud säästlikkuse kriteeriumide alla, siis tuleb see 
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määratleda. Kuid olemas on ka selline pinnas, mida ei liigitata märgalaks, kuid mis võib olla 
olulise osa aastast vee all, eriti kui on vihmane aasta. Seetõttu saab märgala kriteeriumina 
vastuvõetav olla ainult alaline veega kaetus.

Muudatusettepanek 369
Lena Ek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt f b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f b) „kasutamata, degradeerunud või 
väheviljakas maa” – maa, mis alates 
1990. aastast pole olnud metsamaa või 
märgala, ei ole kõrge kaitseväärtusega 
ega asu sellise ala vahetus läheduses ega 
väärtuslike looduslike või riiklike 
kaitsealade sees ja mida pole vähemalt 10 
aastat põllumajanduse otstarbel 
kasutatud; see ajavahemik võib siiski olla 
lühem või pikem sõltuvalt sellest, kas maa 
asub Põhja- või Lõuna-Euroopas ning 
arvestades selliseid tegureid nagu kõrgus, 
kliimavöönd ning tavapärane taimestik ja 
loomastik.

Or. sv

Selgitus

See, mida peetakse kasutamata, degradeerunud või väheviljakaks maaks, on eri 
liikmesriikides erinev, samuti ka põhjus, miks teatud maa tüübid sellesse kategooriasse 
määratakse. Raportis toodud piirangud ei ole rakendatavad maades, kus looduslik metsa 
kasvutsükkel on umbes 100–120 aastat. Seetõttu ei saa Skandinaavia riikide põhjapoolseid 
piirkondi (mis on umbes 50 % nende riikide pindaladest) lugeda “degradeerunud maaks”.
Mõnes Euroopa osas lastakse maal pikka aega taastuda, et säilitada tavapärane taimestik ja 
loomastik.
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Muudatusettepanek 370
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g)„päritolutagatis” – elektrooniline 
dokument, millega tõendatakse, et teatav 
energiakogus saadi taastuvatest 
energiaallikatest;

(g) „päritolutagatis” – elektrooniline 
dokument, millega tõendatakse, et teatav 
energiakogus saadi taastuvatest 
energiaallikatest, ning mis on käesoleva 
direktiivi sätete kohaselt ülekantav;

Or. de

Selgitus

Päritolutagatiste ülekantavus peaks olema standardne nõue, et võimaldada ELi eesmärkide 
saavutamine võimalikult väikeste kuludega tarbijatele. Eeskirjad juhtude kohta, mil 
päritolutagatistega kauplemine mõjub halvasti liikmesriigi varustuskindlusele, on sätestatud 
artiklis 9.

Muudatusettepanek 371
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) „päritolutagatis” – elektrooniline 
dokument, millega tõendatakse, et teatav 
energiakogus saadi taastuvatest 
energiaallikatest;

(g) „päritolutagatis” – elektrooniline 
dokument, millega tõendatakse, et teatav 
energiakogus saadi säästvatest taastuvatest 
energiaallikatest;

Or. en
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Muudatusettepanek 372
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) „energia ülekandmise arvestuse 
tunnistus” – erimärgistusega 
elektrooniline dokument, mis tõendab, et 
teatud hulk energiat on toodetud 
taastuvatest energiaallikatest ning seda 
võib arvesse võtta tunnistuse väljastanud 
liikmesriigi või teise liikmesriigi siduva 
eesmärgi täitmise suhtes;

Or. de

Selgitus

Ülekandmistunnistuste ainus eesmärk on võtta taastuvenergiat eesmärkide täitmise suhtes 
arvesse ning need ei ole võrreldavad päritolutagatistega.

Muudatusettepanek 373
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) „toetuskava” – liikmesriigipoolsel 
turusekkumisel põhinev kava, mille abil 
püütakse taastuvenergiale leida turgu, 
vähendades sellise energia 
tootmiskulusid, tõstes selle võimalikku 
müügihinda või suurendades 
taastuvenergiaalase kohustuse või muu 
abil sellise energia ostumahtu;

(h) „toetuskava” – liikmesriigipoolsel 
tegevusel põhinev kava, mille abil 
püütakse luua või suurendada 
taastuvenergia kasutamise ajendeid. 
Riiklikud toetuskavad hõlmavad eeskätt 
taastuvenergia kasutamisega seotud
kohustusi, investeeringutoetust, 
maksusoodustusi või -vähendusi, 
maksutagastusi ja otseseid hinnatoetuse 
süsteeme, eriti lisatasusid ja 
ostuhinnatoetusi;

Or. es
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Selgitus

Taastuvate energiaallikate toetuskavad on üliolulised esiteks seetõttu, et nad on võimaldanud 
nendel allikatel saavutada ELis praeguse positsiooni, ning teiseks seetõttu, et nad on tuleviku 
arengute jaoks keskse tähtsusega. Niisiis tuleb nad direktiivis nõuetekohaselt määratleda ja 
arvesse võtta.

Muudatusettepanek 374
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) „toetuskava” – liikmesriigipoolsel 
turusekkumisel põhinev kava, mille abil 
püütakse taastuvenergiale leida turgu, 
vähendades sellise energia tootmiskulusid, 
tõstes selle võimalikku müügihinda või 
suurendades taastuvenergiaalase kohustuse 
või muu abil sellise energia ostumahtu;

(h) „toetuskava” – kava, mille abil 
püütakse taastuvenergiale leida turgu, 
vähendades sellise energia tootmiskulusid, 
tõstes selle võimalikku müügihinda või 
suurendades taastuvenergiaalase kohustuse 
või muu abil sellise energia ostumahtu. 
Seda tüüpi toetuskavad hõlmavad eeskätt 
saastekvootidega seotud kohustusi koos 
kaubeldavate roheliste sertifikaatidega, 
investeeringutoetust, maksuvabastusi ja –
soodustusi, maksude vähendamist ja 
otseseid hinnatoetussüsteeme, eelkõige 
soodustariifisüsteeme ja lisatasukavasid;

Or. de

Selgitus

Taastuvenergiatehnoloogiate toetamine ja edendamine peaks toimuma riiklike soodustariifide 
kaudu.

Muudatusettepanek 375
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h a) „ülekandetunnistus” –
erimärgistusega elektrooniline dokument, 
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mis tõendab teatud hulga energia tootmist 
taastuvatest energiaallikatest ja 
liikmesriigi eesmärkide täitmist;

Or. de

Selgitus

Ülekandetunnistus peaks olema liikmesriigi tõend taastuvenergia osakaalu kohta, samas kui 
päritolutagatis on energiatootjate, -tarnijate või -tarbijate tõend.

Muudatusettepanek 376
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i a) „uued jaamad” – jaamad, mis 
toodavad energiat taastuvatest allikatest ja 
on võetud kasutusse pärast direktiivi 
jõustumist, või jaamad, milles alates 
direktiivi jõustumisest on kütusena 
kasutatud tavaliste energiaallikate asemel 
biomassi, või jaamad, mille 
tootmisvõimsust on alates direktiivi 
jõustumisest suurendatud. 

Or. de

Selgitus

“Uute jaamade” määratlus lihtsustab teksti ja võimaldab arvestada muutusi energiaallikate 
kasutuses ning võimsuse suurendamist.
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Muudatusettepanek 377
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i a) „koostootmisjaam” – jaam, milles 
toodetakse elektrit ja soojusenergiat auru, 
kuuma vee või jahutatud vedelikena, et 
kasutada seda kütteks või jahutamiseks 
ruumis või protsessides, jahutamiseks või 
auru tootmiseks. 

Or. fr

Selgitus

Koostootmisjaamad on liikmesriikide energiasüsteemides juba väga vajalikud ning nende roll 
muutub tulevastel aastatel veelgi tähtsamaks, sest biomassist toodetava energia kogus 
suureneb. Koostootmisjaamad on suure tõhususega (palju tõhusamad kui tavalised 
soojuselektrijaamad või tööstuslikud või koduses majapidamises kasutatavad 
kuumaveekatlad) ning pakuvad koos biomassi või biogaasiga väga huvitavaid 
kasutusvõimalusi. 

Muudatusettepanek 378
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i a) "Biokütuse kaubeldav krediit” –
elektrooniline dokument, millega 
tõendatakse, et teatav biokütuse kogus 
energias väljendatuna, mis vastab artiklis 
15 sätestatud keskkonnasäästlikkuse 
kriteeriumidele, tarniti ELi ühenduse 
turul transpordikütusena kasutamiseks.

Or. en
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Selgitus

Päritolutagatiste süsteemi tuleks laiendada, nii et see hõlmaks ka biokütuseid eraldi biokütuse 
kaubeldava krediidi süsteemis, et tagada suurem paindlikkus biokütuste alaste eesmärkide 
saavutamisel ja vältida ebavajalikku biokütuste füüsilist vedu. Pakutud süsteem liidetakse 
teistes liikmesriikides kehtivate biokütuste reguleerimise toetusmeetmetega, näiteks biokütuste 
alased kohustused, ning rajaneb praegu juba paljudes liikmesriikides olemasolevatel 
biokütuse kaubeldava krediidi süsteemidel ning võimaldab nende ühtlustamist.

Muudatusettepanek 379
Lena Ek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i a) „biometaan” – taastuvatest 
energiaallikatest toodetud metaan, mille 
kvaliteeti parandatakse maagaasi 
kvaliteeditasemele vastavaks.

Or. en

Selgitus

Biometaan (taastuvatest energiaallikatest toodetud metaan, mille kvaliteet tõstetakse 
maagaasi kvaliteeditasemele vastavaks) kuulub biokütuste määratluse alla, kuid see jäetakse 
sageli tähelepanuta. 

Muudatusettepanek 380
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i a) „kõrge kaitseväärtusega maa-ala“
– ala, kus on koondunud ülemaailmselt, 
piirkondlikult või riiklikult olulised 
bioloogilise mitmekesisuse väärtused 
(näiteks ainulaadne iseärasus, ohustatud 
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liigid, pärandkooslused);
– ülemaailmselt, piirkondlikult või 
riiklikult oluline suur maastikuala, kus 
enamikku või peaaegu enamikku looduses 
esinevatest liikidest esineb rikkalikult ja 
loomulike jaotumismustrite kohaselt;
– ala, mis sisaldab haruldasi või 
ohustatud ökosüsteeme või asub nendes;
– ala, mis pakub kriitilises olukorras 
peamisi looduslikke teenuseid (näiteks 
valgalade kaitse, kaitse erosiooni eest);
– ala, mis on kohaliku kogukonna 
vajaduste (näiteks elatis, tervishoid) 
rahuldamisel möödapääsmatult oluline;
– ala, mis on kohaliku kogukonna 
traditsioonilise kultuurilise identiteedi 
seisukohalt möödapääsmatult oluline 
(koostöös kohaliku kogukonnaga 
määratletud kultuurilise, ökoloogilise, 
majandusliku või religioosse tähtsusega 
ala).

Or. en

Selgitus

Kõrge kaitseväärtusega ala määratlemine on vajalik artikli 15 lõike 3 jaoks. Algselt töötas 
kõrge kaitseväärtuse raamistiku välja metsahooldekogu (nüüd on see lisatud 
metsahooldekogu sertifitseerimiskavasse) ja see annab tugeva raamistiku kõrge 
kaitseväärtusega alade tuvastamiseks, mis võivad olla või mitte olla kaitstud riigi õigusaktide 
või rahvusvaheliste konventsioonidega.

Muudatusettepanek 381
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i a) „transpordiharud” – raudtee-, 
maantee- ja siseveekogude transport.
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Or. de

Selgitus

“Saastaja maksab” põhimõtte järgi (EÜ asutamislepingu XIX jaotise artikkel 174 lõige 2) 
peavad vedajad, kes praegu tarbivad fossiilkütuseid kõige rohkem ja tekitavad kõige rohkem 
süsinikdioksiidi heitkoguseid, andma kõige suurema panuse taastuvate energiaallikate 
osakaalu suurendamisse. Transpordiharu määratlus on vajalik tagamaks, et koormus jaotub 
õiglaselt ja läbipaistvalt.

Muudatusettepanek 382
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt i b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i b) “kütusetarnija” – juriidiline isik, kes 
tarnib maanteetranspordikütuseid
tarbijaturule, tavaliselt maksupunktis.

Or. en

Selgitus

On vaja selgelt määrata vastutuse jaotus biokütuste tootja, kelle ülesanne on saada kehtiv 
sertifikaat, ja kütusetarnija vahel, kes vastutab sertifikaadi loovutamise eest, mis on osa 
avalikustamisest nõuetest kinnipidamise tagamisel. Biokütuse tootja on otseselt kaasatud 
biokütuste tarneahelasse, seetõttu tuleks arvesse võtta kõiki 
kasvuhoonegaaside/keskkonnasäästlikkusega seotud andmeid. Otsene aruandekohustus 
tugevdab peremehetunnet, õigusaktide järgimist ja andmete terviklikkust.

Muudatusettepanek 383
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt i c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i c) “biokütuse tootja” – juriidiline isik, 
kes toodab biokütust kas Euroopa Liidus 
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või väljaspool Euroopa Liitu, et seda 
Euroopa Liitu eksportida.

Or. en

Selgitus

On vaja selgelt määrata vastutuse jaotus biokütuse tootja, kelle ülesanne on saada kehtiv 
sertifikaat, ja kütusetarnija vahel, kes vastutab sertifikaadi loovutamise eest, mis on osa 
avalikustamisest nõuetest kinnipidamise tagamisel. Biokütuse tootja on otseselt kaasatud 
biokütuste tarneahelasse, seetõttu tuleks arvesse võtta kõiki 
kasvuhoonegaaside/keskkonnasäästlikkusega seotud andmeid. Otsene aruandekohustus 
tugevdab peremehetunnet, õigusaktide järgimist ja andmete terviklikkust.

Muudatusettepanek 384
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt i d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i d) “massibilanss” – meetod, mille abil 
saab näidata, et asjaomane tooraine või 
biokütuse saadetis on eemaldatud 
füüsilisest kogumist, millesse tooraine või 
biokütus, mille säästlikkuse kriteeriumeid 
kirjeldatakse kaasasolevas 
dokumentatsioonis, oli enne lisatud, ning 
et eemaldatud tooraine või biokütuse 
kogus, millega dokumentatsioon seondub, 
ei ületa lisatud kogust. 

Or. en

Selgitus

See on komisjoni pakutud määratlus dokumendis SEK (2008)85, II köide (komisjoni 
töödokument). Euroopa biokütuste säästlikkuse süsteemis tuleks tunnistada kaht praktilist 
tarneahela kaudu teabe haldamise süsteemi (massibilanss ja „book and claim”) ning mitte 
ette kirjutada vaid üht meetodit.
Ettevõtjatele tuleks võimaldada paindlikkust, tagamaks, et iga juhtumi puhul kasutatakse 
kõige sobivamat meetodit, tagades sellega säästlike biokütuste tootmise kõige kulutasuvamal 
viisil.
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Muudatusettepanek 385
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt i e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i e) “book and claim” – meetod, mille 
abil saab näidata, et tooraine või 
biokütuse kogus, mis võrdub asjaomase 
saadetise kogusega ning millel on 
kaasasolevas dokumendis kirjeldatud 
säästlikkuse kriteeriumid, on toodetud 
kusagil maailmas; ning et seda 
dokumentatsiooni ei ole seostatud ega 
seostata säästlikkuse kontrollimise 
eesmärgil ühegi teise biokütuse 
saadetisega. 

Or. en

Selgitus

See on komisjoni pakutud määratlus dokumendis SEK (2008)85, II köide (komisjoni 
töödokument). Euroopa biokütuste säästlikkuse süsteemis tuleks tunnistada kaht praktilist 
tarneahela kaudu teabe haldamise süsteemi (massibilanss ja „book and claim”) ning mitte 
ette kirjutada vaid üht meetodit. Ettevõtjatele tuleks võimaldada paindlikkust, tagamaks, et 
iga juhtumi puhul kasutatakse kõige sobivamat meetodit, tagades sellega säästlike biokütuste 
tootmise kõige kulutasuvamal viisil.

Muudatusettepanek 386
Jerzy Buzek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Taastuvatest energiaallikatest toodetud 
energia kasutamise eesmärgid

Taastuvatest energiaallikatest toodetud 
energia kasutamise eesmärgid ja meetmed

Or. en
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Muudatusettepanek 387
Mechtild Rothe

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, et tagada, et täidetakse 
kohustus saavutada aastaks 2020 
taastuvenergia 20 %line osakaal 
ühenduse üldisest energia 
lõpptarbimisest.

Or. en

Selgitus

Euroopa Ülemkogu leppis 2007. aasta märtsis kokku püstitada siduv eesmärk saavutada 20 
%line taastuvenergia osakaal aastaks 2020.

Muudatusettepanek 388
Lambert van Nistelrooij

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, tingimusel et seda saab 
teha säästlikult.

Or. en
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Selgitus

Kui eesmärki ei saa saavutada säästlikul viisil, siis tuleb see edasi lükata.

Muudatusettepanek 389
Werner Langen, Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kaks või rohkem liikmesriiki võivad I lisa 
A osas osutatud eesmärgid täita ühiselt, et 
ära kasutada sünergiaefekti.
a) Liikmesriigid võivad selleks luua 
süsteemi, mis võimaldab isikutel 
kolmandatele osapooltele üle anda 
energia ülekandmise arvestuse tunnistusi, 
mida võib artikli 10 kohaselt liikmesriigi 
eesmärkide täitmisel arvesse võtta.
b) Kaks või rohkem liikmesriiki võivad 
oma riiklike eesmärkide arvestamiseks 
kokku leppida omavahelise taastuvenergia 
statistilise ülekande suhtes, et seda 
võetaks arvesse liikmesriigi eesmärkide 
täitmisel.
c) Liikmesriigid võivad leppida kokku 
ühisprojektide läbiviimises, milles üks või 
mitu liikmesriiki toetab 
taastuvenergiaprojekte teises liikmesriigis, 
et osa toodetud taastuvenergiast võetaks 
arvesse tema enda puhul.
d) Üks või mitu liikmesriiki võivad kokku 
leppida eesmärkide ühises täitmises, 
näiteks ühiste piiriüleste 
transpordisüsteemide loomise või oma 
riigi energiasüsteemi avamisega teiste 
liikmesriikide energiale. Sel juhul peavad 
riigid ühiselt tõestama taastuvenergia 
osakaalu oma energia lõpptarbimises, 
mille nad saavutaksid üksikult, kui nad 
täidaksid oma eesmärke eraldi.
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Or. de

Selgitus

Eesmärkide täitmise tagamiseks tuleb liikmesriigiti kasutada paindlikku lähenemisviisi.

Muudatusettepanek 390
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kuni puudub üle-euroopaline 
taastuvenergia edendamise kava, peavad 
direktiivi eesmärkide saavutamiseks 
tõhusalt toimima erinevad riiklikud 
edendamissüsteemid, eelkõige selleks, et 
a) saavutada riiklikud ja üle-euroopalised 
kasvueesmärgid; 
b) täita riiklike edendussüsteemide 
aluseks olevad keskkonnakaitse-
eesmärgid viisil, mis vastab kõige 
paremini riigi võimalustele ja olukorrale, 
ja
c) tagada kindel ja tasakaalustatud 
energiaga varustatus.
Käesoleva direktiiviga kehtestatud 
eesmärkide saavutamiseks peab 
liikmesriikidel olema vabadus otsustada, 
kas ja millises ulatuses nad lubavad teises 
liikmesriigis taastuvatest energiaallikatest 
toodetud energiat osaleda oma riigi 
edendamissüsteemis. Vajadusel võib selle 
tulemusena lubada ka 
kaubanduspiiranguid.

Or. de

Selgitus

Riiklike edendussüsteemide kasutamine on praegu kõige paljutõotavam direktiivi eesmärkide 
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täitmise viis.

Muudatusettepanek 391
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Euroopa Liidu üldeesmärk 
taastuvenergia osakaalu kohta üldisest 
energia lõpptarbimisest 2020. aastaks on 
vähemalt 20%.

Or. en

Selgitus

Peale taastuvenergia tõelise integreerimise praegusesse energiaturgu on käesoleva direktiivi 
eesmärk ka tagada, et ühendus täidab 2020. aastaks oma taastuvenergia 20%lise osakaalu 
eesmärgi, milles riigipead leppisid ühehäälselt kokku 2007. aasta märtsis. 

Muudatusettepanek 392
Herbert Reul

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.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Sätestada tuleks ainult lõppeesmärk. Liikmesriigid peavad subsidiaarsuse põhimõttest 
lähtudes ise otsustama, kuidas ja millal nad oma eesmärgid saavutavad, eriti kuna need 
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sõltuvad tehnoloogiaalastest hüpetest – mille saabumist on võimatu ennustada.

Muudatusettepanek 393
Fiona Hall

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 asjakohaseid 
meetmeid, tagamaks et taastuvenergia 
osakaal on vähemalt sama suur, kui I lisa B 
osas kohustuslike vähimate vahe-
eesmärkidega on ette nähtud.

Or. en

Selgitus

Kohustuslikud vaheeesmärgid on vajalikud, et tagada varajased edusammud taastuvate 
energiaallikate arengus.

Muudatusettepanek 394
Jerzy Buzek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kuni puudub kogu ELi hõlmav 
toetuskava ning tagamaks, et riiklike 
toetuskavadega suudetakse käesoleva 
direktiivi eesmärke tõhusalt täita, tuleb 
liikmesriikidele jätta võimalus otsustada, 
kas ja millises ulatuses nad annavad oma 
riikliku toetuskava kaudu toetust muudes 
riikides toodetud taastuvenergiale, ning 
seda, kas ja millises ulatuses nad lubavad 
oma territooriumil toodetud 
taastuvenergial saada toetust teise 
liikmesriigi toetuskavast.
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Or. en

Selgitus

See täiendus tehti selleks, et veel kord rõhutada, et riiklikud toetuskavad peavad jääma 
liikmesriikide kontrolli alla.

Muudatusettepanek 395
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kaks või enam liikmesriiki võivad 
täita oma kohustuslikud riiklikud 
eesmärgid ühismeetmetega, nii nagu 
sätestatud artiklites 9, 10 ja 10 a.

Or. en

Selgitus

Kahe- ja mitmepoolne koostöö eri liikmesriikide eesmärkide täitmise nimel võib muuta 
taastuvenergia tootmise liikmesriikides paindlikumaks ja tõhusamaks.

Muudatusettepanek 396
Erna Hennicot-Schoepges

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 3

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 8 % energia lõpptarbimisest 
transpordisektoris selles liikmesriigis, kuid 
ainult tingimusel, et transpordisektoris 
kasutatav taastuvenergia vastab artiklis 
15 sätestatud keskkonnasäästlikkuse 
kriteeriumidele. Alates 2012. aastast 
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vaadatakse eesmärk artiklis 20 osutatud 
komisjoni aruannete põhjal regulaarselt 
läbi iga kolme aasta järel.

Esimese lõigu kohaldamisel ei võeta 
transpordisektoris tarbitud koguenergia 
arvutamisel arvesse muid naftatooteid kui 
bensiin ja diislikütus.

Or. en

Selgitus

Paljud tundmatud tegurid seoses kiiresti kasvava agrokütustel põhineva biokütuste 
tootmisega annavad mõjuva põhjuse olla ettevaatlik ja liikuda edasi samm-sammult. 
Väljapakutud 10 %line siduv eesmärk näib liiga optimistlik. Lähtuda ei tuleks põhimõttest 
„eesmärk pühitseb abinõud”, vaid pigem sellise poliitika rakendamisest, millest oleks 
kliimale olulist kasu. Seepärast oleks mõistlik alandada eesmärki ja töötada välja poliitika, 
mis tugineks regulaarsetele läbivaatustele – “õppimine praktikast” – seda nii seoses 
üldeesmärkide, poliitikaraamistiku kui ka metoodikaga.

Muudatusettepanek 397
Nikolaos Vakalis

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 2015. aastal
vähemalt 4% energia lõpptarbimisest 
transpordisektoris selles liikmesriigis. 
Komisjon võib seire tulemuste ja artiklis 
20 nõutud aruannete põhjal teatud aja 
pärast teha ettepaneku direktiivi 
muutmiseks, et liikmesriigid tagaksid, et 
transpordis kasutatava taastuvenergia 
osakaal kasvab ajavahemikus 2015–2020.

Or. en

Selgitus

Kuni 2015. aastani tuleks kehtestada väiksem eesmärk ning hiljem tuleks seda eesmärki 
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vastavalt ajakohastatud andmetele ja sellele, kuidas teise põlvkonna biokütused tulevikus 
arenevad, suurendada. 4 %ne eesmärk saadakse, võttes arvesse I lisa B osas toodud 
soovitatavat suunda, mille järgi liikmesriigid peaksid olema 2014. aasta lõpuks saavutanud 
35 % oma 2020. aasta eesmärgist. I lisa B osas toodud matemaatilise valemi kasutamisel ning 
arvestades asjaolu, et biokütused moodustasid 2005. aastal 1 % transpordikütustest, võib 
jõuda järeldusele, et 2015. aasta eesmärk peaks olema umbes 4% (S2005+0,35(S2020-
S2005)= 1 + 0,35 (10-1)= 1+3,15=4,15).

Muudatusettepanek 398
Pilar Ayuso

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, kuid 
ainult tingimusel, et transpordisektoris 
kasutatav taastuvenergia vastab artiklis 
15 sätestatud keskkonnasäästlikkuse 
kriteeriumidele. Liikmesriigid võivad 
seada eesmärgiks suurendada 2015. aasta 
lõpuks tselluloosmaterjalidest saadud 
biokütuse, biogaasi ning taimse või 
loomse õli jääkidest või mittesöödavatest 
taimedest toodetud biokütuste osakaalu 
transpordienergia lõpptarbimises 
vähemalt 1 %ni. Liikmesriigid tagavad, et 
2020. aastal moodustab 
tselluloosmaterjalidest saadud biokütuse, 
biogaasi ning taimse või loomse õli 
jääkidest või mittesöödavatest taimedest 
toodetud biokütuse osakaal 
transpordienergia lõpptarbimises 
vähemalt 2 %. Alates 2012. aastast 
vaadatakse eesmärgid artiklis 20 osutatud 
komisjoni aruannete põhjal regulaarselt 
läbi iga kolme aasta järel.

Or.en 
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Selgitus

Et tagada eesmärgi saavutamine astmeliselt alates direktiivi jõustumisest, on vaja 
vaheeesmärki aastaks 2015. Euroopa Ülemkogu on seadnud taastuvenergia 10 %lise 
osakaalu transpordis saavutamise üheks tingimuseks teise põlvkonna biokütuste olemasolu.
Vahe-eesmärgi kehtestamisega tselluloosmaterjalidest saadud biokütuse ja edasiarendatud 
biokütuste kohta on see tingimus täidetud.

Muudatusettepanek 399
Werner Langen, Angelika Niebler

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.

Ajavahemikuks kuni aastani 2020 
kehtestab Euroopa Liit minimaalsed 
vaheeesmärgid 6 % aastaks 2012 ja 8 % 
aastaks 2016.

Or. de

Selgitus

Taastuvenergia osakaal transpordisektoris on väga ambitsioonikas eesmärk, seega on 10 
%lise osakaalu saavutamine aastaks 2020 praegu piisav. Vahepealseid artikli 3 lõikes 3 
sätestatud kohustuslikke eesmärke biokütuste kohta on vaja Euroopa biokütusetööstuse 
arenemise tegevuskavana. 

Muudatusettepanek 400
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriik tagab, et taastuvenergia 
osakaal transpordisektoris on 2020. aastal 

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

aastal vähemalt 10% energiabaasist selles 
liikmesriigis.

Or. en

Selgitus

Põhimõtteliselt ei anna 10 %line taastuvatest energiaallikatest toodetud kütuste osakaal 
maanteetranspordis 10 %list ”taastuvenergia osakaalu”. Parandatud tekstiga tagatakse 
vastavus direktiivis sätestatud üldiste põhimõtetega, eelkõige aga VII lisas esitatud 
arvutusmeetodiga.

Muudatusettepanek 401
Dorette Corbey

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. 
Vähemalt 30% sellest eesmärgist 
täidetakse elektri-, vesiniku- või 
lignotselluloosi biomassist või vetikatest 
saadava energia kasutamisega.

Or. en

Selgitus

Taastuvenergia 10%lise osakaalu eesmärgi transpordisektoris võib saavutada selliste 
energiaallikate kasutamisega nagu biomass, elekter või vesinik. Ideaalsel turul võib jätta 
tehnoloogiate valiku turuosaliste hooleks. Siiski kaldub turg valima alternatiivid, mis 
võimaldavad investeeringute kulud kõige kiiremini tasa teha. Selleks et soodustada 
paljutõotavaid valikuid nagu elekter ja vesinik, on vaja seada alaeesmärgid. Eesmärkide 
pärast väljendatakse siiski laialdaselt muret, näiteks EEA soovitas hoida niinimetatud 
esimese põlvkonna biokütuste tarbimine alla 10 protsendi.
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Muudatusettepanek 402
Paul Rübig

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. 
Elektritootja või –tarnija poolt raudteele 
antava elektrienergia puhul kehtib sama 
taastuvenergia osakaalu eesmärk, mis 
kehtib taastuvenergia osakaalu kohta 
maanteetranspordi energiatarbimises.
Iga liikmesriik näitab oma 
transpordisektori harude lõikes, kui suure 
osa annab iga haru üldise eesmärgi 
saavutamisse ning milline on 
taastuvenergia osakaalu eesmärk iga 
haru energia lõpptarbimises kuni aastani 
2020.

Or. de

Selgitus

Ilma esitatud muudatusettepanekuta kehtiks elektritööstuse oluliselt suurem taastuvenergia 
osakaalu eesmärk elektriraudteele, kuid mitte ülejäänud transpordisektorile.
Muudatusettepanekuga välditakse raudtee koormamist ebaõiglaselt suurte lisakuludega. See 
tagab kinnipidamise “saastaja maksab” põhimõttest (EÜ asutamislepingu XIX jaotise artikli 
174 lõige 2) ja läbipaistvuse koormuse jagamisel.

Muudatusettepanek 403
Mechtild Rothe, Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriik tagab, et taastuvenergia 
osakaal transpordisektoris on 2020. aastal 

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

vähemalt 10% energia lõpptarbimisest 
transpordisektoris selles liikmesriigis, 
kusjuures biokütused ja teised vedelad 
biokütused, mis võetakse arvesse eesmärgi 
täitmisel, peavad vastama artiklis 15 
osutatud säästlikkuse kriteeriumidele.
Liikmesriigid võivad seada eesmärgiks 
saavutada 2015. aasta lõpuks 
tselluloosmaterjalidest saadud biokütuse 
vähemalt 1 %line osakaal 
transpordisektoris kasutatava energia 
lõpptarbimises.
Liikmesriigid tagavad, et 2020. aastal on 
tselluloosmaterjalist saadud biokütuse 
osakaal transpordisektoris vähemalt 2 % 
transpordisektoris kasutatava energia 
lõpptarbimisest selles liikmesriigis.

Or. en

Selgitus

Euroopa Ülemkogu on seadnud taastuvenergia 10 %lise osakaalu saavutamise üheks 
tingimuseks teise põlvkonna biokütuste olemasolu. Alaeesmärgi kehtestamisega 
tselluloosmaterjalidest saadud biokütuse kohta on see tingimus täidetud.

Muudatusettepanek 404
Fiona Hall

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 ning 
et liikmesriigi transpordisektori 
energiatõhusus paraneb 2020. aastaks 
võrreldes 2005. aastaga vähemalt 20% 
võrra. Transpordis kasutatavad 
taastuvenergiaallikad peavad vastama 
artiklis 15 sätestatud keskkonna- ja 
sotsiaalse säästlikkuse kriteeriumidele 
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ning need vaadatakse alates 2010. aastast 
igal aastal artiklis 20 sätestatud komisjoni 
aruande põhjal uuesti läbi.

Or. en

Selgitus

Kuna taastuvenergiaga seotud eesmärk on protsendina väljendatud eesmärk, siis on väga 
oluline kaaluda samal ajal ka koguenergia nõudluse vähendamise meetmeid. Transpordi 
jaoks taastuvenergia arendamises on vaja suurt ettevaatlikkust, sest biokütuste suurenenud 
tootmisel võivad olla ettenägematud sotsiaalsed ja keskkonna-alased tagajärjed. Seetõttu on 
varane ja sagedane komisjoni seire hädavajalik.

Muudatusettepanek 405
Lambert van Nistelrooij

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, 
tingimusel et seda saab teha säästlikult.

Or. en

Selgitus

Kui eesmärki ei saa saavutada säästlikul viisil, siis tuleb see edasi lükata.

Muudatusettepanek 406
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

säästlikkuse kriteeriumidele vastava turba
osakaal transpordisektoris 2020. aastal 
vähemalt 10% energia lõpptarbimisest 
transpordisektoris selles liikmesriigis.

Or. en

Selgitus

Turvas on aeglaselt taastuv biomass. Turvast, mis vastab säästlikkuse kriteeriumidele 
(sertifitseeritud turbatootmine juba kuivendatud soodes ja lodudes) tuleb biokütuse eesmärgi 
täitmisel arvesse võtta. Turba liigitamine osaliselt taastuvaks energiaallikaks toob ELi 
eesmärgile lähemale.

Muudatusettepanek 407
Lena Ek

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.

Or. en

Selgitus

Mitmes ELi liikmesriigis on jätkusuutlikud turbavarud oluline piirkondlik ja kohalik kütte- ja 
energiaallikas, vastates detsentraliseeritud ja mitmekesistatud energiasüsteemide nõuetele. 
Säästlikkuse kriteeriumidele vastavast 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 Tropsch tehnoloogia turustamisele.
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Muudatusettepanek 408
Hannes Swoboda

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 7 % energia lõpptarbimisest 
transpordisektoris selles liikmesriigis.

Or. en

Selgitus

10 %lisel biokütuste osakaalu eesmärgil võiks olla negatiivne mõju toitumisele ja teistele 
olulistele valdkondadele, seetõttu on 7 %line eesmärk realistlikum ja vastab rohkem 
säästlikkuse kriteeriumidele.

Muudatusettepanek 409
Paul Rübig

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Oma õigusloomealastes 
ettepanekutes, eriti keskkonna 
valdkonnas, võtab komisjon arvesse nende 
mõju taastuvenergia kasutamisele ning 
väldib huvide konflikte.

Or. de

Selgitus

ELi keskkonna- ja kliimaeesmärkide rakendamisel tuleb järjekindla keskkonna- ja 
energiapoliitika üldise strateegia huvides arvestada vastastikuseid mõjusid (näiteks vee 
raamdirektiivi mõju hüdroelektrienergia tootmisele) ning vältida vastuolusid.
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Muudatusettepanek 410
Anni Podimata

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigile, kelle taastuvenergia 
osakaal ei ulatu vahe-eesmärgini, määrab 
komisjon mõjuvaid, proportsionaalseid ja 
hoiatavaid karistusi.

Or. en

Selgitus

Ilma karistusteta ei pruugi liikmesriigid oma vahe-eesmärke täita ning see oleks negatiivse 
mõjuga taastuvenergia turu järkjärgulise arengu suhtes ja ohustaks 2020. aasta eesmärgi 
täitmist.

Muudatusettepanek 411
Eija-Riitta Korhola

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Taastuvenergia edendamiseks tuleb 
tagada puidu kättesaadavus tööstusliku 
toorainena. Töötleva tööstuse ja 
energiasektori vaheliste konfliktide 
ärahoidmiseks ei tohi rakendada toetusi, 
mis soodustavad puidutoorme kasutamist 
energia tootmiseks.

Or. en

Selgitus

Taastuvenergia edendamiseks tuleb tagada puidu kättesaadavus tööstusliku toorainena, sest: 
puidutöötlemine tagab 13 korda suurema tööhõive ja 8 korda suurema lisandväärtuse 
võrreldes puidu otsese kasutamisega energia saamiseks; loodusressursside kasutamisel ja 
bioenergia tootmisel tuleks järgida tõhususe põhimõtteid; ei tohiks luua toetuskavasid, mis 
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soodustavad puidutoorme kasutamist energia tootmiseks, selleks et vältida töötleva tööstuse 
ja energiasektori omavahelisi konflikte; edendada tuleb puidu- ja metsamaterjali jääkide 
ärakasutamist.

Muudatusettepanek 412
Vladimír Remek

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui liikmesriik ei suuda täita oma 
taastuvatest energiaallikatest saadava 
energia osakaalu üldeesmärki, siis 
arvestatakse selle liikmesriigi püüdluste 
hindamisel tema pingutusi heitkoguste 
vähendamisel. 

Or. cs

Selgitus

Peamine ajend ja eesmärk on süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamine. Selle eesmärgi 
saavutamine hõlmab ka muid süsinikdioksiidi heitkoguseid mittetekitavaid energiaallikaid 
peale taastuvenergiaallikate, näiteks tuumaenergia ja puhas kivisüsi.

Muudatusettepanek 413
Gunnar Hökmark

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui liikmesriik otsustab vähendada 
oma tootmisvõimsust energialiigi osas, 
mis ei tekita süsinikdioksiidi heitkoguseid, 
siis suurendatakse samavõrra tema 
taastuvenergia osakaaluga seotud 
eesmärki.

Or. sv
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Selgitus

Süsinikdioksiidi heitkoguseid vähendava tootmise asendamine importtoodanguga ei tohi 
tekitada süsinikdioksiidi heitkoguste suurenemist. ELi energiavarustuse tagamiseks tulevikus 
ei tohi energia hulka, mida asjaomane riik ülejäänud energia siseturule annab, suurel määral 
vähendada. On väga tähtis, et ei seataks ohtu üldist heitkoguste vähendamise eesmärki.

Muudatusettepanek 414
Werner Langen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kuni puudub üle-euroopaline 
taastuvenergia edendamise kava, peavad 
direktiivi eesmärkide saavutamiseks 
tõhusalt toimima erinevad riiklikud 
edendamissüsteemid, eelkõige selleks, et 
a) saavutada riiklikud ja üleeuroopalised 
kasvueesmärgid; 
b) täita riiklike edendussüsteemide 
aluseks olevad keskkonnakaitse-
eesmärgid viisil, mis vastab kõige 
paremini riigi võimalustele ja olukorrale, 
ja
c) tagada kindel ja tasakaalustatud 
energiaga varustatus.
Käesoleva direktiiviga kehtestatud 
eesmärkide tõhusaks täitmiseks peab 
liikmesriikidel olema vabadus otsustada, 
kas ja millises ulatuses nad lubavad teises 
liikmesriigis toodetud taastuvenergiat 
osaleda oma riigi edendamissüsteemis.
Vajadusel võib selle tulemusena lubada 
ka kaubanduspiiranguid.

Or. de

Selgitus

Riiklike edendussüsteemide kasutamine on praegu kõige paljutõotavam direktiivi eesmärkide 
täitmise viis.
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Muudatusettepanek 415
Herbert Reul

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid võtavad 
ettevaatusabinõusid tagamaks, et 
taastuvenergia kasutamise laienemine ei 
mõjuta jäädavalt üldist, eriti aga 
energiamahukate tööstusharude 
konkurentsivõimet.

Or. de

Selgitus

Taastuvenergia laienemise kulud kaetakse peamiselt riigieelarvest. See kehtib ühtemoodi 
võrgu laiendamise ja jaamade ehitamise suhtes. Eriti on sellest mõjutatud tööstusharud, 
kellele heitkogustega kauplemine on juba negatiivset mõju avaldanud. Kui me soovime 
säilitada töökohti nendes tööstusharudes, tuleb tagada, et ei tekitata olulisi lisakulusid.

Muudatusettepanek 416
Werner Langen, Angelika Niebler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui käesoleva direktiivi rakendamise 
kulud kaetakse energiatarbijate poolt, siis 
võtavad liikmesriigid ettevaatusabinõusid
tagamaks, et säilib energiamahukate 
tööstusharude üldine konkurentsivõime.

Or. de

Selgitus

Niipea kui taastuvenergia edendamise kulud kantakse üle elektrienergia hinda, hakkavad 
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energiamahukad tööstusharud rahastama üsna suurt osa taastuvenergia laiemast kasutusest.
Ülekandmise tulemusena tekkivad kõrgemad elektrihinnad asetavad tootmissektoris ja 
energiamahukates tööstusharudes töötavad ettevõtted halvemasse konkurentsiolukorda. 
Energiamahukate tööstusharude edasist koormamist tuleb välistada sellega, et liikmesriikidel 
lubatakse võtta kergendavaid meetmeid.

Muudatusettepanek 417
Françoise Grossetête

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Komisjon vaatab ELi taastuvenergia 
allikate eesmärgid üle ja hindab madala 
süsinikusisaldusega energiaallikate 
kasutamisest potentsiaalselt saadavat 
kasu.

Or. fr

Selgitus

Eesmärgiks peab olema süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamine. Sel eesmärgil tuleb 
arvesse võtta igat madala süsinikusisaldusega energialiiki. Peame ulatuslikult kasutama kõiki 
madala süsinikusisaldusega energiaallikaid, sealhulgas tuumaenergiat, kui me tahame 
saavutada oma kliimamuutuse vastu võitlemise eesmärgid. 

Muudatusettepanek 418
Dorette Corbey, Britta Thomsen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Komisjon kehtestab 1. jaanuariks 
2010 metoodika taastuvelektri ja taastuva 
vesiniku osakaalu arvutamiseks kogu 
kütuse struktuuris.
See meede, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid 
nende täiendamisega, võetakse vastu 
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vastavalt artikli 21 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Or. en

Selgitus

Elektri- ja vesinikusõidukite juurutamise hõlbustamiseks on vaja metoodikat, millega 
mõõdetakse nende mõju kogu kütuse struktuuris.
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