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Muudatusettepanek 700
Eluned Morgan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et 
toetusmeetmeid käsitlev teave tehakse 
kättesaadavaks suure biokütusesisaldusega 
segude või puhaste biokütuste 
kasutamiseks sobivate kütte-, jahutus- ja 
elektriseadmete ja -süsteemide ning 
sõidukite tarbijatele, ehitajatele, 
paigaldajatele, arhitektidele ja tarnijatele.

1. Liikmesriigid tagavad, et 
toetusmeetmeid ja tundlikele tarbijatele 
mõeldud eriteenuseid käsitlev teave 
tehakse kättesaadavaks suure 
biokütusesisaldusega segude või puhaste 
biokütuste kasutamiseks sobivate kütte-, 
jahutus- ja elektriseadmete ja -süsteemide 
ning sõidukite tarbijatele, ehitajatele, 
paigaldajatele, arhitektidele, 
sotsiaalelamutega tegelevatele 
organisatsioonidele ja tarnijatele.

Or. en

Muudatusettepanek 701
David Martin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et 
toetusmeetmeid käsitlev teave tehakse 
kättesaadavaks suure biokütusesisaldusega 
segude või puhaste biokütuste 
kasutamiseks sobivate kütte-, jahutus- ja 
elektriseadmete ja -süsteemide ning 
sõidukite tarbijatele, ehitajatele, 
paigaldajatele, arhitektidele ja tarnijatele. 

1. Liikmesriigid tagavad, et 
toetusmeetmeid käsitlev teave tehakse 
kättesaadavaks suure biokütusesisaldusega 
segude või puhaste biokütuste 
kasutamiseks sobivate kütte-, jahutus- ja 
elektriseadmete ja -süsteemide ning 
sõidukite tarbijatele, kohalikele ja 
piirkondlikele otsustajatele, ehitajatele, 
paigaldajatele, arhitektidele ja tarnijatele.

Or. en

Selgitus

Arvestades nende pädevusi hoonete ja sõidukiparkide planeerijate ja omanikena, tuleks ka 
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kohalikke ja piirkondlikke ametiasutusi toetusmeetmetest teavitada. Samuti saaksid nad 
levitada seda teavet kohaliku ja piirkondliku tasandi põhiosalejatele.

Muudatusettepanek 702
Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et 
toetusmeetmeid käsitlev teave tehakse 
kättesaadavaks suure biokütusesisaldusega 
segude või puhaste biokütuste 
kasutamiseks sobivate kütte-, jahutus- ja 
elektriseadmete ja -süsteemide ning 
sõidukite tarbijatele, ehitajatele, 
paigaldajatele, arhitektidele ja tarnijatele.

1. Liikmesriigid tagavad, et 
toetusmeetmeid käsitlevat teavet 
levitatakse laialdaselt suure 
biokütusesisaldusega segude või puhaste 
biokütuste kasutamiseks sobivate kütte-, 
jahutus- ja elektriseadmete ja -süsteemide 
ning sõidukite tarbijatele, ehitajatele, 
paigaldajatele, arhitektidele ja tarnijatele.

Or. en

Selgitus

Toetusmeetmeid käsitlevat teavet ei tuleks mitte ainult teha kättesaadavaks, vaid seda tuleks 
levitada proaktiivselt seadmete tarbijatele, ehitajatele, paigaldajatele, arhitektidele ja 
tarnijatele, et tõsta üldsuse teadlikkust taastuvatest energiaallikatest.

Muudatusettepanek 703
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et kas seadmete 
või süsteemide tarnija või riigi pädev 
ametiasutus teeb kättesaadavaks teabe 
taastuvatest allikatest toodetud soojust, 
jahutust ja elektrit kasutavate seadmete ja 
süsteemide netotulu, kulude ja 
energiatõhususe kohta. 

2. Liikmesriigid tagavad, et kas seadmete 
või süsteemide tarnija või riigi pädev 
ametiasutus teeb kättesaadavaks teabe 
taastuvatest allikatest toodetud soojust, 
jahutust ja elektrit kasutavate seadmete ja 
süsteemide ning tavapäraseid ja 
taastuvaid energiaallikaid ühendavate 
hübriidsüsteemide netotulu, kulude ja 
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energiatõhususe kohta. 

Or. en

Selgitus

Taastuv- ja tavapärase energia hübriidsüsteemid võivad olla majanduslikult ja keskkondlikult 
optimaalne viis võtta taastuvad allikad kasutusele kütte-, jahutus- ja elektrisektorites. 
Tarbijad peaksid saama piisavat teavet, mis võimaldab neil teha teadlikke otsuseid selles 
osas, kuidas vähendada energiatarbimist, sellega seotud heitkoguseid ja loodusvarade 
kasutamist.

Muudatusettepanek 704
Reino Paasilinna

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et kas seadmete 
või süsteemide tarnija või riigi pädev 
ametiasutus teeb kättesaadavaks teabe 
taastuvatest allikatest toodetud soojust, 
jahutust ja elektrit kasutavate seadmete ja 
süsteemide netotulu, kulude ja 
energiatõhususe kohta. 

2. Liikmesriigid tagavad, et kas seadmete 
või süsteemide tarnija või riigi pädev 
ametiasutus teeb kättesaadavaks teabe 
taastuvatest allikatest toodetud soojust, 
jahutust ja elektrit kasutavate seadmete ja 
süsteemide ning tavapäraseid ja 
taastuvaid energiaallikaid ühendavate 
hübriidsüsteemide netotulu, kulude ja 
energiatõhususe kohta.

Or. en

Selgitus

Taastuv- ja tavapärase energia hübriidsüsteemid võivad olla majanduslikult ja keskkondlikult 
optimaalne viis võtta taastuvad allikad kasutusele kütte-, jahutus- ja elektrisektorites. 
Tarbijad peaksid saama piisavat teavet, mis võimaldab neil teha teadlikke otsuseid selles 
osas, kuidas vähendada energiatarbimist, sellega seotud heitkoguseid ja loodusvarade 
kasutamist.
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Muudatusettepanek 705
Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et kas seadmete 
või süsteemide tarnija või riigi pädev 
ametiasutus teeb kättesaadavaks teabe 
taastuvatest allikatest toodetud soojust, 
jahutust ja elektrit kasutavate seadmete ja 
süsteemide netotulu, kulude ja 
energiatõhususe kohta.

2. Liikmesriigid tagavad, et seadmete või 
süsteemide tarnija ja riigi pädev 
ametiasutus teevad kättesaadavaks teabe 
taastuvatest allikatest toodetud soojust, 
jahutust ja elektrit kasutavate seadmete ja 
süsteemide netotulu, kulude ja 
energiatõhususe kohta.

Or. en

Selgitus

Üldsuse teadlikkuse tõstmine taastuvenergiast on otsustava tähtsusega, et edendada kiiret 
turu hõlvamist.

Muudatusettepanek 706
Lena Ek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Ei ole teostatav nõuda sertifitseerimist väikeste taastuvenergiaseadmete 
paigaldusinseneridelt. See tekitaks neile ebamõistlikku täiendavat halduskoormust.

Muudatusettepanek 707
Mechtild Rothe

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Liikmesriigid tagavad, et biomassil 
töötavaid väikeseid katlaid ja ahjusid, 
fotogalvaanilise päikeseenergia ja päikese 
soojusenergia süsteeme ning 
pinnalähedase geotermilise energia 
süsteeme ja soojuspumpasid loetakse 
vastavaks ehitusalaste õigusaktidega, 
milles nõutakse ühe nimetatud 
tehnoloogia kasutamist, ning neid 
loetakse abikõlblikuks muude 
toetuskavade raames ainult siis, kui need 
paigaldab sertifitseeritud paigaldaja. 
Selleks koostavad liikmesriigid
sertifitseerimiskavad biomassil töötavate 
väikeste katelde ja ahjude, fotogalvaanilise 
päikeseenergia ja päikese soojusenergia 
süsteemide ning pinnalähedase 
geotermilise energia süsteemide ja
soojuspumpade paigaldajate jaoks.
Nendele paigaldajatele mõeldud koolituste 
jaoks töötavad liikmesriigid välja 
akrediteerimiskava. Sertifitseerimis- ja 
akrediteerimiskavad põhinevad IV lisas 
sätestatud kriteeriumidel. Iga liikmesriik 
tunnustab teiste liikmesriikide poolt 
kõnealuste kriteeriumide kohaselt antud 
sertifikaate. Kui on juba olemas muud 
kvaliteedikavad, mille tulemused on 
võrreldavad käesolevas artiklis kirjeldatud 
paigaldajate sertifitseerimisega, võivad 
liikmesriigid tunnustada neid kuni 
kolmeaastase üleminekuperioodi jooksul 
paigaldajate sertifitseerimise 
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alternatiivina. IV lisa võib kohandada 
tehnika arenguga ja turumuutustega 
vastavalt artikli 21 lõikes 2 osutatud 
regulatiivkomitee menetlusele.

Or. en

Muudatusettepanek 708
Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Liikmesriigid tagavad, et
sertifitseerimiskavad biomassil töötavate 
väikeste katelde ja ahjude, fotogalvaanilise 
päikeseenergia ja päikese soojusenergia 
süsteemide, pinnalähedase geotermilise 
energia süsteemide ning soojuspumpade 
paigaldajate jaoks koostatakse tihedas 
koostöös asjaomaste sidusrühmadega.
Sertifitseerimiskavad põhinevad IV lisas 
sätestatud kriteeriumidel, mida võib 
vajaduse korral kohandada vastavalt 
artikli 21 lõikes 2 osutatud 
regulatiivkomitee menetlusele. Iga 
liikmesriik tunnustab teistes liikmesriikides
kõnealuste kriteeriumide kohaselt välja 
töötatud sertifikaate.

Or. en

Selgitus

Asjaomased sidusrühmad tuleks tihedalt kaasata kogu sertifitseerimismenetluse jooksul, et 
oleks võimalik kasutada nende tehnilist pädevust. Lisaks tehakse ettepanek jagada IV lisa 
suurema selguse huvides kaheks osaks (sertifitseerimine IV a lisas ja akrediteerimine IV b 
lisas).
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Muudatusettepanek 709
Reino Paasilinna

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Liikmesriigid koostavad 
sertifitseerimiskavad biomassil või vedelate 
biokütuste segudel töötavate väikeste 
katelde ja ahjude, fotogalvaanilise 
päikeseenergia ja päikese soojusenergia 
süsteemide ning soojuspumpade 
paigaldajate jaoks. Kõnealused kavad 
põhinevad IV lisas sätestatud 
kriteeriumidel ja peavad vastama 
samaväärsetele normidele nendega, mille 
täitmist nõutakse praegu tavapärase 
energia kütte- ja jahutussüsteemide ja 
-tehnoloogiate paigaldajate puhul.
Liikmesriigid peaksid soodustama seda, et 
kohalikud ja piirkondlikud ametiasutused 
ning olemasolevad tunnustatud 
koolitusasutused kombineeriksid 
tavapärase ja taastuvenergia 
küttesüsteemide alast koolituspädevust, 
haridust ja sertifitseerimiskavasid. Iga 
liikmesriik tunnustab teiste liikmesriikide 
poolt kõnealuste kriteeriumide kohaselt 
antud sertifikaate.

Or. en

Selgitus

Vedelate biokütuste segud on majanduslikult ja keskkondlikult tõhus viis võtta 
küttesüsteemides kasutusele taastuvad energiaallikad. Taastuvenergiat kasutavad kütte- ja 
jahutussüsteemid peavad paigaldama isikud, kes on sama pädevad kui need, kes kasutavad 
tavapärasel energial põhinevaid süsteeme. Uued IV lisa koolituskavad peaksid kasulikult 
toetuma tavapärasel energial põhinevate seadmete paigaldajatele mõeldud koolituse hästi 
kehtestatud süsteemidele liikmesriikide tasandil.
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Muudatusettepanek 710
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Liikmesriigid tagavad, et
sertifitseerimiskavad või samaväärsed 
kvalifikatsioonikavad oleksid 
kättesaadavad biomassil töötavate väikeste 
katelde ja ahjude, fotogalvaanilise 
päikeseenergia ja päikese soojusenergia 
süsteemide ning soojuspumpade 
paigaldajate jaoks. Iga liikmesriik 
tunnustab teiste liikmesriikide poolt 
kõnealuste kriteeriumide kohaselt antud 
sertifikaate; see ei piira direktiivi 
2005/36/EÜ kohaldamist.

Or. de

Selgitus

Mõnedes liikmesriikides on tulemuslikud väljaõppesüsteemid, mis on suures osas Euroopa 
standardist kõrgemad. Kvalifikatsioon eeldab tavaliselt 3–3,5 aasta pikkust väljaõpet, 
kusjuures meistri kvalifikatsioon eeldab kokku 5–6 aasta pikkust väljaõpet. Vajalikud 
teadmised ja oskused on piisavalt hõlmatud paljude olemasolevate oskusametitega.

Muudatusettepanek 711
Werner Langen, Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid koostavad
sertifitseerimiskavad biomassil töötavate 
väikeste katelde ja ahjude, fotogalvaanilise 
päikeseenergia ja päikese soojusenergia 
süsteemide ning soojuspumpade 
paigaldajate jaoks. Kõnealused kavad
põhinevad IV lisas sätestatud 
kriteeriumidel. Iga liikmesriik tunnustab 

3. Liikmesriigid tagavad, et
sertifitseerimiskavad või samaväärsed 
kvalifikatsioonikavad on kättesaadavad
biomassil töötavate väikeste katelde ja 
ahjude, fotogalvaanilise päikeseenergia ja 
päikese soojusenergia süsteemide ning 
soojuspumpade paigaldajate jaoks.
Sertifitseerimiskavad põhinevad IV lisas 
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teiste liikmesriikide poolt kõnealuste 
kriteeriumide kohaselt antud sertifikaate.

sätestatud kriteeriumidel. Iga liikmesriik 
tunnustab teiste liikmesriikide poolt 
kõnealuste kriteeriumide kohaselt antud 
sertifikaate. See ei piira direktiivi 
2005/36/EÜ kohaldamist.

Or. de

Selgitus

Mõnedes liikmesriikides on tulemuslikud väljaõppesüsteemid, mis on suures osas Euroopa 
standardist kõrgemad. Kvalifikatsioon eeldab tavaliselt 3–3,5 aasta pikkust väljaõpet, 
kusjuures meistri kvalifikatsioon eeldab kokku 5–6 aasta pikkust väljaõpet. Vajalikud 
teadmised ja oskused on piisavalt hõlmatud paljude olemasolevate oskusametitega.

Muudatusettepanek 712
Herbert Reul, Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Liikmesriigid tagavad, et
sertifitseerimiskavad või samaväärsed 
kvalifikatsioonikavad on kättesaadavad
biomassil töötavate väikeste katelde ja 
ahjude, fotogalvaanilise päikeseenergia ja 
päikese soojusenergia süsteemide ning 
soojuspumpade paigaldajate jaoks.
Sertifitseerimiskavad põhinevad IV lisas 
sätestatud kriteeriumidel. Iga liikmesriik 
tunnustab teiste liikmesriikide poolt 
kõnealuste kriteeriumide kohaselt antud 
sertifikaate; see ei piira direktiivi 
2005/36/EÜ kohaldamist.

Or. de

Selgitus

Mõnedes liikmesriikides on tulemuslikud väljaõppesüsteemid, mille kvalifikatsioonid eeldavad 
tavaliselt 3 aasta pikkust väljaõpet; meistri kvalifikatsioon Saksamaal hõlmab 5–6 aasta 
pikkust väljaõpet. Vajalikud teadmised ja oskused on piisavalt hõlmatud paljude 
olemasolevate oskusametitega. Täiendav sertifitseerimine on liigne.
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Direktiiv 2005/36/EÜ reguleerib kutsekvalifikatsioonide tunnustamist reguleeritud 
kutsealadel põhjalikult ja lõplikult.

Muudatusettepanek 713
Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Liikmesriigid tagavad, et
sertifitseerimiskavad või samaväärsed 
kvalifikatsioonikavad on kättesaadavad
biomassil töötavate väikeste katelde ja 
ahjude, fotogalvaanilise päikeseenergia ja 
päikese soojusenergia süsteemide ning 
soojuspumpade paigaldajate jaoks.
Sertifitseerimiskavad põhinevad IV lisas 
sätestatud kriteeriumidel. Iga liikmesriik 
tunnustab teiste liikmesriikide poolt 
kõnealuste kriteeriumide kohaselt antud 
sertifikaate; see ei piira direktiivi 
2005/36/EÜ kohaldamist.

Or. de

Selgitus

Mõnedes liikmesriikides on tulemuslikud väljaõppesüsteemid, mis on suures osas Euroopa 
standardist kõrgemad. Kvalifikatsioon eeldab tavaliselt 3–3,5 aasta pikkust väljaõpet, 
kusjuures meistri kvalifikatsioon eeldab kokku 5–6 aasta pikkust väljaõpet. Vajalikud 
teadmised ja oskused on piisavalt hõlmatud paljude olemasolevate oskusametitega.

Muudatusettepanek 714
Vladimír Remek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid koostavad 
sertifitseerimiskavad biomassil töötavate 

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

kvalifikatsioonikavade väljatöötamist
biomassil töötavate väikeste katelde ja 
ahjude, fotogalvaanilise päikeseenergia ja 
päikese soojusenergia süsteemide ning 
soojuspumpade paigaldajate jaoks.
Kõnealused kavad või samaväärsed 
kvalifikatsioonikavad võivad võtta arvesse
IV lisas sätestatud kriteeriume. Iga 
liikmesriik tunnustab teiste liikmesriikide 
poolt kõnealuste kriteeriumide kohaselt 
antud sertifikaate.

Or. cs

Selgitus

Üksikutes liikmesriikides on juba mitmesugused sertifitseerimis- ja koolituskavad katelde ja 
sarnaste seadmete paigaldajatele. Nõudeid ei ole vaja tsentraliseerida, kuna kehtib 
kvalifikatsioonide vastastikune tunnustamine. Kui liikmesriigid püüavad saavutada oma 
õiguslikult siduvat eesmärki, ei tohiks neid koormata veel suurema hulga kohustuslike 
nõuetega; vastupidi, neile tuleks anda piisavalt paindlikkust, et nad suudaksid oma eesmärgi 
saavutada.

Muudatusettepanek 715
Jan Březina

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Liikmesriigid koostavad 
sertifitseerimiskavad biomassil töötavate 
väikeste katelde ja ahjude, fotogalvaanilise 
päikeseenergia ja päikese soojusenergia 
süsteemide ning soojuspumpade 
paigaldajate jaoks ja ka horisontaalsete või 
vertikaalsete soojuskollektorite 
paigaldajate (s.t puurimis- ja 
ehitusettevõtete) jaoks. Kõnealused kavad 
põhinevad IV lisas sätestatud 
kriteeriumidel. Iga liikmesriik tunnustab 
teiste liikmesriikide poolt kõnealuste 
kriteeriumide kohaselt antud sertifikaate.
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Or. en

Selgitus

Soojusallikas on soojuspumbasüsteemi tähtis osa. Selle kavandamise ja paigaldamise 
kvaliteet on otsustava tähtsusega üldise tõhususe seisukohalt. Kuna soojuskollektori 
paigaldamine eeldab eriteadmisi ja seda teostavad sageli spetsialiseerunud töötajad –
vertikaalsete kollektorite puhul puurimisettevõtete töötajad, horisontaalsete kollektorite puhul 
ehitusettevõtete töötajad –, tuleks ka need osalejad hõlmata.

Muudatusettepanek 716
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Liikmesriigid koostavad 
sertifitseerimiskavad biomassil töötavate 
väikeste katelde ja ahjude, fotogalvaanilise 
päikeseenergia ja päikese soojusenergia 
süsteemide ning soojuspumpade 
paigaldajate jaoks ja ka horisontaalsete või 
vertikaalsete soojuskollektorite 
paigaldajate (s.t puurimis- ja 
ehitusettevõtete) jaoks. Kõnealused kavad 
põhinevad IV lisas sätestatud 
kriteeriumidel. Iga liikmesriik tunnustab 
teiste liikmesriikide poolt kõnealuste 
kriteeriumide kohaselt antud sertifikaate.

Or. en

Selgitus

Soojusallikas on soojuspumbasüsteemi tähtis osa. Selle kavandamise ja paigaldamise 
kvaliteet on otsustava tähtsusega üldise tõhususe seisukohalt. Kuna soojuskollektori 
paigaldamine eeldab eriteadmisi ja seda teostavad sageli spetsialiseerunud töötajad –
vertikaalsete kollektorite puhul puurimisettevõtete töötajad, horisontaalsete kollektorite puhul 
ehitusettevõtete töötajad –, tuleks ka need osalejad hõlmata.
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Muudatusettepanek 717
Nikolaos Vakalis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Liikmesriigid koostavad 31. detsembriks 
2014 ja pärast asjaomaste 
sidusrühmadega konsulteerimist 
sertifitseerimiskavad biomassil töötavate 
väikeste katelde ja ahjude, fotogalvaanilise 
päikeseenergia ja päikese soojusenergia 
süsteemide ning soojuspumpade 
paigaldajate jaoks. Kõnealused kavad 
põhinevad IV lisas sätestatud 
kriteeriumidel. Iga liikmesriik tunnustab 
teiste liikmesriikide poolt kõnealuste 
kriteeriumide kohaselt antud sertifikaate.

Or. en

Selgitus

On oluline kaasata asjaomased sidusrühmad tihedalt akrediteerimis- ja sertifitseerimiskavade 
koostamisse, et oleks võimalik kasutada nende tehnilist pädevust. Sertifitseerimiskavade 
koostamiseks tuleks anda piisav kohanemisaeg, kuna see tegevus on mitmetes liikmesriikides 
endiselt algstaadiumis. 

Muudatusettepanek 718
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid koostavad 
sertifitseerimiskavad biomassil töötavate 
väikeste katelde ja ahjude, fotogalvaanilise 
päikeseenergia ja päikese soojusenergia 
süsteemide ning soojuspumpade 
paigaldajate jaoks. Kõnealused kavad 
põhinevad IV lisas sätestatud 
kriteeriumidel. Iga liikmesriik tunnustab 

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

liikmesriik tunnustab teiste liikmesriikide 
poolt kõnealuste kriteeriumide kohaselt 
antud sertifikaate.

Or. fr

Selgitus

Soojuspumpasid ei tohiks komisjoni pakutud tingimuste kohaselt välja arvata.

Muudatusettepanek 719
Norbert Glante

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Selgitus

Tuleb tagada, et kaugkütte soojusvahetite paigaldajatel oleks vajalik kvalifikatsioon oma 
ülesannete täitmiseks, eriti liikmesriikides, kus kaugküttejaamade areng on suhteliselt uus. 
Sellepärast tuleks ka soojusvahetid loetelusse lisada.
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Muudatusettepanek 720
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 3 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Biomassil töötavate väikeste katelde ja 
ahjude, fotogalvaanilise päikeseenergia ja 
päikese soojusenergia süsteemide, 
soojuspumpade ning horisontaalsete ja 
vertikaalsete soojuskollektorite 
paigaldamise, hoolduse või remondiga 
tegelevatele ettevõtetele ja asjaomastele 
töötajatele mõeldud koolitusprogrammide 
ja sertifitseerimisega seotud vastastikuse 
tunnustamise miinimumnõuded ja 
tingimused kehtestatakse liikmesriikidelt 
saadud teabe põhjal ja asjaomaste 
sektoritega konsulteerides artikli 21 lõikes 
3 osutatud korras hiljemalt (üks aasta 
pärast direktiivi jõustumist), võttes 
nõuetekohaselt arvesse olemasolevaid 
sertifitseerimiskavasid, mida nende 
toodete ja seadmete suhtes juba 
kohaldatakse.

Or. en

Selgitus

Soojusallikas on soojuspumbasüsteemi tähtis osa. Selle kavandamise ja paigaldamise 
kvaliteet on otsustava tähtsusega üldise tõhususe seisukohalt. Kuna soojuskollektori 
paigaldamine eeldab eriteadmisi ja seda teostavad sageli spetsialiseerunud töötajad –
vertikaalsete kollektorite puhul puurimisettevõtete töötajad, horisontaalsete kollektorite puhul 
ehitusettevõtete töötajad –, tuleks ka need osalejad hõlmata.
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Muudatusettepanek 721
Jan Březina

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 3 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Biomassil töötavate väikeste katelde ja 
ahjude, fotogalvaanilise päikeseenergia ja 
päikese soojusenergia süsteemide, 
soojuspumpade ning horisontaalsete ja 
vertikaalsete soojuskollektorite 
paigaldamise, hoolduse või remondiga 
tegelevatele ettevõtetele ja asjaomastele 
töötajatele mõeldud koolitusprogrammide 
ja sertifitseerimisega seotud vastastikuse 
tunnustamise miinimumnõuded ja 
tingimused kehtestatakse liikmesriikidelt 
saadud teabe põhjal ja asjaomaste 
sektoritega konsulteerides artikli 21 lõikes 
3 osutatud korras hiljemalt (üks aasta 
pärast direktiivi jõustumist), võttes 
nõuetekohaselt arvesse olemasolevaid 
sertifitseerimiskavasid, mida nende 
toodete ja seadmete suhtes juba 
kohaldatakse.

Or. en

Selgitus

See lähenemisviis on kooskõlas määrusega nr 303/2008. Vastastikuse tunnustamise 
tagamiseks on asjakohane kasutada sama lähenemisviisi muud tüüpi seadmete ja süsteemide 
puhul. Kulutasuvate programmide tagamiseks peavad käesoleva direktiivi alla kuuluvate 
seadmete või süsteemide sertifitseerimiskavad võtma arvesse olemasolevaid 
sertifitseerimiskavasid, mis on juba hõlmatud sama tüüpi seadmete või süsteemide kohta 
kehtiva Euroopa õigusega. Pakutud protsess näeb ette sobiva ajakava, et luua 
sertifitseerimissüsteem, mis sisaldab IV lisas loetletud nõudeid.
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Muudatusettepanek 722
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 3 – esimene b lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hiljemalt (kaks aastat pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist) kehtestavad 
liikmesriigid oma koolitus- ja 
sertifitseerimisnõuded või kohandavad 
neid, võttes aluseks lõike 3 esimeses lõigus 
osutatud miinimumnõuded. Liikmesriigid 
teavitavad komisjoni oma 
sertifitseerimisprogrammidest. 
Liikmesriigid tunnustavad teises 
liikmesriigis väljastatud sertifikaate ning 
ei piira teenuste osutamise vabadust ega 
asutamisvabadust põhjustel, mis on 
seotud teises liikmesriigis väljastatud 
sertifikaatidega.

Or. en

Selgitus

Soojusallikas on soojuspumbasüsteemi tähtis osa. Selle kavandamise ja paigaldamise 
kvaliteet on otsustava tähtsusega üldise tõhususe seisukohalt. Kuna soojuskollektori 
paigaldamine eeldab eriteadmisi ja seda teostavad sageli spetsialiseerunud töötajad –
vertikaalsete kollektorite puhul puurimisettevõtete töötajad, horisontaalsete kollektorite puhul 
ehitusettevõtete töötajad –, tuleks ka need osalejad hõlmata.

Muudatusettepanek 723
Jan Březina

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 3 – esimene b lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hiljemalt (kaks aastat pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist) kehtestavad 
liikmesriigid oma koolitus- ja 
sertifitseerimisnõuded või kohandavad 
neid, võttes aluseks lõike 3 esimeses lõigus 
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osutatud miinimumnõuded. Liikmesriigid 
teavitavad komisjoni oma 
sertifitseerimisprogrammidest. 
Liikmesriigid tunnustavad teises 
liikmesriigis väljastatud sertifikaate ning 
ei piira teenuste osutamise vabadust ega 
asutamisvabadust põhjustel, mis on 
seotud teises liikmesriigis väljastatud 
sertifikaatidega.

Or. en

Selgitus

See lähenemisviis on kooskõlas määrusega nr 303/2008. Vastastikuse tunnustamise 
tagamiseks on asjakohane kasutada sama lähenemisviisi muud tüüpi seadmete ja süsteemide 
puhul. Kulutasuvate programmide tagamiseks peavad käesoleva direktiivi alla kuuluvate 
seadmete või süsteemide sertifitseerimiskavad võtma arvesse olemasolevaid 
sertifitseerimiskavasid, mis on juba hõlmatud sama tüüpi seadmete või süsteemide kohta 
kehtiva Euroopa õigusega. Pakutud protsess näeb ette sobiva ajakava, et luua 
sertifitseerimissüsteem, mis sisaldab IV lisas loetletud nõudeid.

Muudatusettepanek 724
Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid koostavad 
akrediteerimiskava biomassisüsteemide, 
pinnalähedase geotermilise energia 
süsteemide, soojuspumpade, 
fotogalvaanilise päikeseenergia ja päikese 
soojusenergia süsteemide paigaldajate 
koolitusprogrammide või koolitajate 
jaoks. Need kavad põhinevad IV a lisas 
sätestatud kriteeriumidel, mida võib 
vajaduse korral kohandada vastavalt 
artikli 21 lõikes 2 osutatud 
regulatiivkomitee menetlusele.

Or. en
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Selgitus

Taastuvenergia tehnoloogiad arenevad kiiresti, eriti fotogalvaanilise energia valdkonnas, kus 
tehakse suuri investeeringuid uurimis- ja arendustegevusse ning uude tootmisvõimsusse. 
Seetõttu tuleks tagada paindlikkus IV b lisa muutmiseks, et oleks võimalik kriteeriume 
vajaduse korral muuta, näiteks kohandada neid tehnika edasise arenguga.

Muudatusettepanek 725
Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Liikmesriigid tagavad, et alates 2015. 
aastast loetakse ainult sertifitseeritud 
paigaldajate teostatud paigaldus vastavaks 
käesoleva direktiivi artikli 12 lõike 4 
kohaselt kehtestatud nõuetele.

Or. en

Selgitus

On väga oluline tagada kvaliteetne paigaldus. Siiski tuleks anda sertifitseerimiskavade 
koostamiseks piisav kohanemisaeg.

Muudatusettepanek 726
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid koostavad kavandajate ja 
arhitektide jaoks suunised, et neil oleks 
võimalik tööstus- ja elamupiirkondade 
kavandamisel, projekteerimisel, ehitamisel 
ja ümberkorraldamisel nõuetekohaselt 
kaaluda taastuvenergia ning kaugkütte ja -
jahutuse kasutamist.

4. Liikmesriigid koostavad kavandajate ja 
arhitektide jaoks suunised, et neil oleks 
võimalik tööstus- ja elamupiirkondade 
kavandamisel, projekteerimisel, ehitamisel 
ja ümberkorraldamisel nõuetekohaselt 
kaaluda taastuvate energiaallikate ja
suure tõhususega tehnoloogia optimaalset 
kombineerimist.
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Or. en

Selgitus

Poliitika tuleks määratleda tulemustepõhiste kohustuste, mitte vahendite põhjal. Seepärast on 
vaja taastuvate energiaallikate ja suure tõhususega tehnoloogia optimaalset kombineerimist, 
mitte ühte või teist võimalust. Pealegi ei pruugi konkreetse hoone jaoks olla kohapeal 
kättesaadavaid taastuvaid energiaallikaid. Energiatõhusus on väga oluline 2020. aasta 
eesmärkide saavutamise seisukohalt. See on veelgi tähtsam hoonete puhul, kuna nendes 
peitub suur energiatõhususe potentsiaal.

Muudatusettepanek 727
Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid koostavad kavandajate ja 
arhitektide jaoks suunised, et neil oleks 
võimalik tööstus- ja elamupiirkondade 
kavandamisel, projekteerimisel, ehitamisel 
ja ümberkorraldamisel nõuetekohaselt 
kaaluda taastuvenergia ning kaugkütte ja -
jahutuse kasutamist.

4. Liikmesriigid koostavad kavandajate ja 
arhitektide jaoks suunised, et neil oleks 
võimalik tööstus- ja elamupiirkondade 
kavandamisel, projekteerimisel, ehitamisel 
ja ümberkorraldamisel nõuetekohaselt 
kaaluda taastuvate energiaallikate ja
suure tõhususega tehnoloogia optimaalset 
kombineerimist.

Or. en

Selgitus

Poliitika tuleks määratleda tulemustepõhiste kohustuste, mitte vahendite põhjal. Seepärast on 
vaja taastuvate energiaallikate ja suure tõhususega tehnoloogia optimaalset kombineerimist, 
mitte ühte või teist võimalust eraldi. Pealegi ei pruugi konkreetse hoone jaoks olla kohapeal 
kättesaadavaid taastuvaid energiaallikaid. Energiatõhusus on väga oluline 2020. aasta 
eesmärkide saavutamise seisukohalt. See on veelgi tähtsam hoonete puhul, kuna nendes 
peitub suur energiatõhususe potentsiaal.
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Muudatusettepanek 728
Eluned Morgan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid koostavad kavandajate ja 
arhitektide jaoks suunised, et neil oleks 
võimalik tööstus- ja elamupiirkondade 
kavandamisel, projekteerimisel, ehitamisel 
ja ümberkorraldamisel nõuetekohaselt 
kaaluda taastuvenergia ning kaugkütte ja -
jahutuse kasutamist.

4. Liikmesriigid koostavad kavandajate, 
arhitektide ja sotsiaalelamutega tegelevate 
organisatsioonide jaoks suunised, et neil 
oleks võimalik tööstus- ja 
elamupiirkondade kavandamisel, 
projekteerimisel, ehitamisel ja 
ümberkorraldamisel nõuetekohaselt 
kaaluda taastuvenergia ning kaugkütte ja -
jahutuse kasutamist.

Or. en

Muudatusettepanek 729
Vladimír Remek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid koostavad kavandajate ja 
arhitektide jaoks suunised, et neil oleks 
võimalik tööstus- ja elamupiirkondade 
kavandamisel, projekteerimisel, ehitamisel 
ja ümberkorraldamisel nõuetekohaselt 
kaaluda taastuvenergia ning kaugkütte ja -
jahutuse kasutamist.

4. Liikmesriigid võivad koostada
kavandajate ja arhitektide jaoks suunised, 
et neil oleks võimalik tööstus- ja 
elamupiirkondade kavandamisel, 
projekteerimisel, ehitamisel ja 
ümberkorraldamisel nõuetekohaselt 
kaaluda taastuvenergia ning kaugkütte ja -
jahutuse kasutamist.

Or. cs

Selgitus

Kui liikmesriigid püüavad saavutada oma õiguslikult siduvat eesmärki, ei tohiks neid 
koormata veel suurema hulga kohustuslike nõuetega; vastupidi, neile tuleks anda piisavalt 
paindlikkust, et nad suudaksid oma eesmärgi saavutada.
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Muudatusettepanek 730
David Martin

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid tagavad koos kohalike 
ja piirkondlike ametiasutustega, et 
kodanikke teavitatakse piisavalt 
taastuvenergia arendamise ja kasutamise 
eelistest ning praktilistest külgedest.

Or. en

Selgitus

Korralik teavitamine annab otsustava panuse sellesse, et kodanikud mõistavad 
taastuvenergiaga seotud küsimusi ja toetavad seda aktiivselt. Kõikide tasandite avaliku 
sektori asutusi tuleks ergutada selles protsessis osalema.

Muudatusettepanek 731
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juurdepääs elektrivõrgule Juurdepääs elektrivõrgule, gaasijuhtmetele 
ning kaugkütte ja -jahutuse võrkudele 
ning nende käitamine

Or. en

Selgitus

Juurdepääs infrastruktuurile on tähtis kõigi taastuvenergia tehnoloogiate, mitte ainult elektri 
puhul.
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Muudatusettepanek 732
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juurdepääs elektrivõrgule Juurdepääs elektrivõrgule ja süsteemi 
väljaarendamine

Or. de

Selgitus

Vaja on terviklikku lähenemisviisi, kuna võrgu laiendamine üksi ei ole piisav, et näiteks 
juhtida asjakohaste kuludega võrku tuuleenergiast saadud elektrit, mille tootmismaht 
varieerub. Selleks tuleb arendada ka kogu võrgu juhtimist.

Muudatusettepanek 733
Mia De Vits, Philippe Busquin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juurdepääs elektrivõrgule Juurdepääs elektrivõrgule ja süsteemi 
väljaarendamine

Or. en

Selgitus

Probleemiks taastuvate energiaallikate integreerimisel ei ole mitte ainult juurdepääs võrgule, 
vaid võrgu arendamine ja üldiselt kogu süsteemi arendamine.
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Muudatusettepanek 734
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriigid ja pädevad ametiasutused
võtavad õigeaegselt ja kooskõlas lisades 1 
A ja 1 B sätestatud eesmärkidega põhi- ja 
jaotusvõrgu infrastruktuuri, salvestite ning 
asjakohaste võrguhaldusvahendite
väljaarendamiseks vajalikud meetmed, 
sealhulgas võrkudevahelised ühendused
liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel, 
et võimaldada taastuvatest energiaallikatest 
pärit elektri tootmise edasist arengut. Nad 
hindavad oma riiklikes tegevuskavades 
vajadust laiendada ja/või tugevdada 
olemasolevat infrastruktuuri, selleks et 
hõlbustada selliste taastuvenergia koguste 
integreerimist, mis on vajalikud 2020. 
aasta riikliku eesmärgi saavutamiseks. 
Nad võtavad ka vajalikud meetmed, et 
võimaldada ühendada taastuvenergia 
tootjad jaotussüsteemi, kui seda 
põhjendatult taotletakse.

Or. en

Selgitus

Täiendav salvestusvõimsus ja IT-vahendite kasutamine võrguhaldussüsteemide 
parandamiseks lihtsustavad taastuvatest energiaallikatest elektri tootmise suurendamist.

Muudatusettepanek 735
Mia De Vits, Philippe Busquin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad võrgusüsteemi 
infrastruktuuri väljaarendamiseks vajalikud 

1. Liikmesriigid võtavad elektrisüsteemi 
turvalise toimimise võimaldamiseks 
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meetmed ning suhtlevad omavahel, et 
võimaldada taastuvatest energiaallikatest 
pärit elektri tootmise edasist arengut.

võrgusüsteemi infrastruktuuri ja 
elektrisüsteemi väljaarendamiseks 
vajalikud meetmed, sealhulgas 
võrkudevahelised ühendused liikmesriikide 
vahel, et võimaldada taastuvatest 
energiaallikatest pärit elektri tootmise 
edasist arengut. Selle väljaarendamisega 
seoses tuleks kiirendada võrgukäitiste 
loamenetlusi.

Or. en

Selgitus

Taastuvatest energiaallikatest toodetud elektri integreerimine eeldab mitte ainult võrgu, vaid 
süsteemi kui terviku arendamist, sest nii on tulemuseks komplekssem ja täiustatum toimimine. 
Taastuvatest energiaallikatest elektri tootmise kiiresti kasvav arendamine eeldab võrgu kiiret 
väljaarendamist ja seega paremaid loamenetlusi.

Muudatusettepanek 736
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriigid võtavad võrgusüsteemi 
infrastruktuuri väljaarendamiseks vajalikud 
meetmed, sealhulgas võrkudevahelised 
ühendused liikmesriikide vahel ja süsteemi 
väljaarendamine, et võimaldada 
taastuvatest energiaallikatest pärit elektri 
tootmise edasist arengut. Liikmesriigid 
võtavad asjakohased meetmed, et 
kiirendada loamenetlusi ja koordineerida 
võrgu väljaarendamist taastuvatest 
energiaallikatest energia tootmise 
seadmete paigaldamise loamenetlustega.

Or. de

Selgitus

Vaja on terviklikku lähenemisviisi, kuna võrgu laiendamine üksi ei ole piisav, et näiteks 
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juhtida asjakohaste kuludega võrku tuuleenergiast saadud elektrit, mille tootmismaht 
varieerub. Selleks tuleb arendada ka kogu võrgu juhtimist.

Muudatusettepanek 737
Mechtild Rothe

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriigid võtavad kõik
võrgusüsteemi infrastruktuuri 
väljaarendamiseks vajalikud meetmed, mis 
on minimaalselt vajalikud taastuvenergia 
tegevuskavas püstitatud eesmärkide 
saavutamiseks, sealhulgas 
võrkudevahelised ühendused liikmesriikide 
vahel, et võimaldada taastuvatest 
energiaallikatest pärit elektri tootmise 
edasist arengut.

Or. en

Muudatusettepanek 738
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriigid võtavad võrgusüsteemi 
infrastruktuuri väljaarendamiseks vajalikud 
meetmed, sealhulgas nn arukate 
jaotusvõrkude kasutamine ja 
võrkudevahelised ühendused liikmesriikide 
vahel, et võimaldada taastuvatest 
energiaallikatest pärit elektri tootmise 
edasist arengut.

Or. fr
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Selgitus

Taastuvatest energiaallikatest toodetud elektri võrkupääsu probleem on ühine kõikidele 
detsentraliseeritud käitistele. Need käitised toodavad elektrit tööstusaladel kohapealseks 
tarbimiseks või üldkasutatavates hoonetes (haiglad jne) või ärihoonetes või elamutes. Nii 
nagu soojuse ja elektri koostootmise käitised, peavad ka detsentraliseeritud käitised saama 
kasu viimastest õigusloomealastest edusammudest võrguühenduse valdkonnas ning nende 
panus peab kajastuma seotud menetlustes ja kuludes.

Muudatusettepanek 739
Lena Ek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriigid võtavad võrgusüsteemi 
infrastruktuuri väljaarendamiseks vajalikud 
meetmed, sealhulgas võrkudevahelised 
ühendused liikmesriikide vahel, et 
võimaldada taastuvatest energiaallikatest 
pärit elektri ja biometaani tootmise edasist 
arengut.

Or. en

Selgitus

Kindel võrkupääs on biometaani tootjate jaoks otsustava tähtsusega.

Muudatusettepanek 740
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriigid võtavad kõik 
võrgusüsteemi infrastruktuuri 
väljaarendamiseks vajalikud meetmed, 
sealhulgas võrkudevahelised ühendused 
liikmesriikide vahel, et võimaldada 
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taastuvatest energiaallikatest pärit elektri 
tootmise edasist arengut.

Or. en

Muudatusettepanek 741
Jerzy Buzek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Võimsuse suuruse 
kindlaksmääramisel ja kohandamisel 
tuleks kaaluda vahesalvestamise 
tehnoloogia arendamist ja kasutamist 
tippkoormuse tasakaalustamiseks. Sellise 
tehnoloogia arendamist peaks toetama 
spetsiaalne Euroopa täiustatud 
energiasalvestustehnoloogia kava.

Or. en

Selgitus

Kuna taastuvenergia tootmise ja energianõudluse vahel puudub tasakaal, on vaja tõhusat 
energia vahesalvestamise võimsust. Sellise võimsuse võib saavutada, kasutades suuremahulisi 
kombineeritud energia tootmise ja salvestamise süsteeme, mis kasutavad näiteks 
elektrokeemilisi energia salvestamise seadmeid nagu akud.

Muudatusettepanek 742
Britta Thomsen, Eluned Morgan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Ilma et see mõjutaks võrgusüsteemi 
töökindlust ja ohutust ning niivõrd kui 
siseriikliku elektrisüsteemi turvalisus seda 
võimaldab:
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võrgusüsteemi terviklikkust ja ohutust. 
Nad sätestavad ka taastuvatest
energiaallikatest toodetud elektrienergia 
eelistatud pääsu võrgusüsteemi. Elektri 
tootmisseadmete dispetšjuhtimisel seavad
põhivõrguettevõtjad esikohale taastuvaid 
energiaallikaid kasutavad tootmisseadmed, 
niivõrd kui siseriikliku elektrisüsteemi 
varustuskindlus seda võimaldab.

a) tagavad liikmesriigid, et põhi- ja 
jaotusvõrguettevõtjad garanteerivad oma 
territooriumil taastuvatest energiaallikatest 
toodetud elektrienergia eelistatud 
ühenduse, edastamise ja jaotamise, ning 
tagavad, et vastutavad võrguettevõtjad 
optimeerivad, tugevdavad ja laiendavad 
võrku pärast taastuvenergia tootja 
põhjendatud taotlust, et tagada
taastuvatest energiaallikatest toodetud 
elektri eelistatud ühendus, pääs 
võrgusüsteemi, edastus, jaotus ja 
dispetšjuhtimine;
b) sätestavad liikmesriigid taastuvatest 
energiaallikatest toodetud elektrienergia 
eelistatud pääsu võrgusüsteemi; 
c) seavad põhivõrguettevõtjad elektri 
tootmisseadmete dispetšjuhtimisel 
esikohale taastuvaid energiaallikaid 
kasutavad tootmisseadmed;

d) tagavad liikmesriigid, et vastutavad 
võrguettevõtjad võtavad kõik asjakohased 
võrgu ja turuga seotud operatiivsed 
meetmed, et vähendada taastuvatest 
energiaallikatest toodetud elektri kadusid.

Liikmesriigid tagavad, et vastutavad 
võrguettevõtjad annavad avalikult ja 
asjatu viivitamiseta aru probleemidest ja 
võetud meetmetest.

Or. en

Muudatusettepanek 743
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et põhi- ja 
jaotusvõrguettevõtjad garanteerivad oma 
territooriumil taastuvatest energiaallikatest 
toodetud elektrienergia edastamise ja 

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

edastamise ja jaotamise. Liikmesriigid ja 
pädevad reguleerivad asutused sätestavad 
ka taastuvatest energiaallikatest toodetud 
elektrienergia eelistatud pääsu põhi- ja 
jaotusvõrgu süsteemi. Elektri 
tootmisseadmete dispetšjuhtimisel seavad
võrguettevõtjad ja elektribörsid esikohale 
taastuvaid energiaallikaid kasutavad 
tootmisseadmed, niivõrd kui siseriikliku 
elektrisüsteemi töökindlus ja ohutus seda
võimaldavad ning vastavalt 
tööeeskirjadele, mille peab heaks kiitma 
pädev asutus. Sellest põhimõttest võib 
kõrvale kalduda ainult siis, kui ohus on 
siseriikliku elektrisüsteemi turvalisus. 
Eelistatud dispetšjuhtimise põhimõtte 
mittejärgimise korral lasub 
tõendamiskohustus asjaomasel 
võrguettevõtjal või elektribörsil ja sellega 
peab kaasnema hüvitamissüsteem kahju 
saanud taastuvenergia tootjate jaoks 
kooskõlas iga liikmesriigi koostatud 
taastuvenergia arendamise kavadega. 
Võrguettevõtja ja/või elektribörs peaks 
probleemidest ja võetud meetmetest 
teatama Interneti kaudu.

Or. en

Selgitus

Tuleb rõhutada riikide reguleerivate asutuste rolli võrgueeskirjade kehtestamisel. 
Tõendamiskohustus eelistatud juurdepääsu mittetagamise korral lasub põhivõrguettevõtjatel 
või elektribörsil ja sellest tuleb teatada läbipaistval viisil.

Muudatusettepanek 744
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et põhi- ja 
jaotusvõrguettevõtjad garanteerivad oma 

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

territooriumil taastuvatest energiaallikatest
ning soojuse ja elektri koostootmise teel
toodetud elektrienergia edastamise ja 
jaotamise, ilma et see mõjutaks 
võrgusüsteemi töökindlust ja ohutust.
Selleks loovad ettevõtjad võrku juhtimise 
haldamise korra, mis tagab eelistatud 
pääsu võrgusüsteemi, niivõrd kui see ei 
ohusta piirkondlike, siseriiklike või 
piirkondadevaheliste elektrisüsteemide 
varustuskindlust.

Or. de

Selgitus

Tuleb tagada varustuskindlus. Lisaks ergutab EL ka soojuse ja elektri koostootmise 
kasutamist. Kui nende süsteemide suhtes ei kohaldataks eelistatud pääsu võrgusüsteemi, 
tuleks nende võimsust teatavates tingimustes vähendada, mis vähendaks ka soojuse tootmist.

Muudatusettepanek 745
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Liikmesriigid tagavad, et põhi- ja 
jaotusvõrguettevõtjad garanteerivad oma 
territooriumil taastuvatest energiaallikatest 
toodetud elektrienergia edastamise ja 
jaotamise, ilma et see mõjutaks 
võrgusüsteemi töökindlust ja ohutust ning 
varustuskindlust. Nad sätestavad ka 
taastuvatest energiaallikatest ning soojuse 
ja elektri koostootmise teel toodetud 
elektrienergia eelistatud pääsu 
võrgusüsteemi. Taastuvatest 
energiaallikatest toodetud elektrienergia 
eelistatud pääs võrgusüsteemi ei kehti 
soojuse ja elektri koostootmise teel 
toodetud elektrienergia suhtes. Kui on 
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oht, et kasuliku soojusenergia vajadused 
ei ole kaetud, tagavad liikmesriigid, et 
soojuse ja elektri koostootmise teel 
toodetud elektrienergial on samaväärne 
eelisseisund. Elektri tootmisseadmete 
dispetšjuhtimisel seavad 
põhivõrguettevõtjad esikohale taastuvaid 
energiaallikaid kasutavad tootmisseadmed
ja/või soojuse ja elektri 
koostootmisseadmed, niivõrd kui 
siseriikliku elektrisüsteemi turvalisus seda 
võimaldab.

Or. de

Selgitus

Tuulistes piirkondades on korduvalt tekkinud olukord, kus kohustuse tõttu juhtida 
võrgusüsteemi eelisjärjekorras taastuvatest energiaallikatest toodetud elekter tuleb 
perioodidel, kui võrku juhitakse suurel hulgal tuuleenergiast saadud elektrit, vähendada 
soojuse ja elektri koostootmisjaamade võimsust, mistõttu need ei tooda enam soojust. Selle 
ohu ennetamiseks peab olema tagatud, et taastuvatest energiaallikatest toodetud elektri 
eelistatud pääs võrgusüsteemi ei kehti soojuse ja elektri koostootmise teel toodetud elektri 
suhtes. 

Muudatusettepanek 746
Mia De Vits, Philippe Busquin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Liikmesriigid tagavad, et põhi- ja 
jaotusvõrguettevõtjad garanteerivad oma 
territooriumil taastuvatest energiaallikatest 
toodetud elektrienergia edastamise ja 
jaotamise, ilma et see mõjutaks 
võrgusüsteemi töökindlust ja ohutust. Nad
võivad sätestada ka taastuvatest 
energiaallikatest toodetud elektrienergia 
eelistatud ühendamise võrgusüsteemiga.
Liikmesriigid võivad otsustada, et 
põhivõrguettevõtjad seavad koos
vastutusega turupõhise tasakaalu eest 
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niivõrd kui siseriikliku elektrisüsteemi 
varustuskindlus seda võimaldab.

dispetšjuhtimisel esikohale taastuvaid 
energiaallikaid kasutavad tootmisseadmed, 
niivõrd kui siseriikliku elektrisüsteemi 
turvalisus seda võimaldab.

Or. en

Selgitus

Taastuvatest energiaallikatest toodetud elektri piiramatu eelistamine on vastuolus 
elektrienergia siseturu direktiiviga, milles nõutakse turul tegutsejate suhtes 
mittediskrimineerivate menetluste kohaldamist. Taastuvatest energiaallikatest elektrit 
tootvatel käitistel peab olema täielik vastutus tasakaalu eest, sest see on kooskõlas avatud 
elektrienergia turuga.

Muudatusettepanek 747
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Liikmesriigid tagavad, et põhi- ja 
jaotusvõrguettevõtjad garanteerivad oma 
territooriumil taastuvatest energiaallikatest 
toodetud elektrienergia edastamise ja 
jaotamise, ilma et see mõjutaks 
võrgusüsteemi töökindlust ja ohutust. Nad 
võivad sätestada ka taastuvatest või 
muudest CO2 osas neutraalsetest
energiaallikatest toodetud elektrienergia 
eelistatud pääsu võrgusüsteemi. Elektri 
tootmisseadmete dispetšjuhtimisel võivad
põhivõrguettevõtjad seada esikohale 
taastuvaid energiaallikaid kasutavad 
tootmisseadmed, niivõrd kui siseriikliku 
elektrisüsteemi turvalisus seda võimaldab.

Or. en

Selgitus

Kuigi on vajalik tagada, et taastuvatest energiaallikatest toodetud energial on võrdne pääs 
võrgusüsteemi, läheb sellise energia kohustuslik eelistatud pääs võrgusüsteemi või 
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dispetšjuhtimine vastuollu elektrituru nõuetekohase toimimisega. Seepärast on oluline mitte 
teha eelistatud pääsu võrgusüsteemi või eelistatud dispetšjuhtimist kohustuslikuks.

Muudatusettepanek 748
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Selgitus

Taastuvatest energiaallikatest toodetud elektri võrkupääsu probleem on ühine kõikidele 
detsentraliseeritud käitistele. Need käitised toodavad elektrit tööstusaladel kohapealseks 
tarbimiseks või üldkasutatavates hoonetes (haiglad jne) või ärihoonetes või elamutes. Nii 
nagu soojuse ja elektri koostootmise käitised, peavad ka detsentraliseeritud käitised saama 
kasu viimastest õigusloomealastest edusammudest võrguühenduse valdkonnas ning nende 
panus peab kajastuma seotud menetlustes ja kuludes.
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Muudatusettepanek 749
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

On oluline tagada pääs võrgusüsteemi ja võrdne kohtlemine kõikidele taastuvatest 
energiaallikatest elektri tootmise viisidele. Kuid kohustuslik eelistatud pääs võrgusüsteemi on 
vastuolus elektrituru direktiivi põhimõtetega ja kahjustaks elektrituru toimimist. Põhi- ja 
jaotusvõrguettevõtjad peavad kohtlema kõiki tootjaid võrdselt.

Muudatusettepanek 750
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

ilma et see mõjutaks võrgusüsteemi 
töökindlust ja ohutust. Nad sätestavad ka 
taastuvatest energiaallikatest toodetud 
elektrienergia eelistatud pääsu 
võrgusüsteemi. Elektri tootmisseadmete 
dispetšjuhtimisel seavad 
põhivõrguettevõtjad esikohale taastuvaid 
energiaallikaid kasutavad tootmisseadmed.

Or. en

Selgitus

Taastuvenergiat diskrimineeritakse praegu elektriturul. Viivitused, millega taastuvenergia 
tootjad kokku puutuvad, ei ole vastuvõetavad. Ainuüksi Šotimaal ootavad põhivõrku 
ühendamist peamiselt taastuvenergia tootmise projektid mahuga umbes 11 000 MW. Kui 
taastuvenergiat ei kohelda eelistatult füüsilise ühenduse mõttes, võib juhtuda, et 20% 
eesmärki ei saavutata.

Muudatusettepanek 751
Nikolaos Vakalis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Liikmesriigid tagavad, et põhi- ja 
jaotusvõrguettevõtjad garanteerivad oma 
territooriumil taastuvatest energiaallikatest 
toodetud elektrienergia edastamise ja 
jaotamise, ilma et see mõjutaks 
võrgusüsteemi töökindlust ja ohutust, 
varustuskindlust ja ausat konkurentsi, 
ning sätestavad taastuvatest 
energiaallikatest toodetud elektrienergia 
eelistatud pääsu võrgusüsteemi. Elektri 
tootmisseadmete dispetšjuhtimisel seavad 
põhivõrguettevõtjad esikohale taastuvaid 
energiaallikaid kasutavad tootmisseadmed, 
niivõrd kui siseriikliku elektrisüsteemi 
töökindlus seda võimaldab.

Or. en



AM\731121ET.doc 39/131 PE409.428v01-00

ET

Selgitus

Eelistatuse puhul tuleks arvestada ka võrgusüsteemi töökindlust ja ohutust. Süsteemi 
töökindlust ja ohutust ning varustuskindlust tuleb eelistatud võrkupääsu ja dispetšjuhtimist 
käsitlevate sätete rakendamisel tingimata arvesse võtta, sest taastuvatele energiaallikatele 
omane muutlikkus mõjutab võrgu tasakaalu. Ka investeeringute tasuvust ja konkurentsi 
ausust tuleks arvesse võtta selliste otsuste tegemisel, mis puudutavad taastuvenergia 
eelistatud pääsu võrgusüsteemi.

Muudatusettepanek 752
Mechtild Rothe

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Liikmesriigid tagavad, et põhi- ja 
jaotusvõrguettevõtjad garanteerivad oma 
territooriumil taastuvatest energiaallikatest 
toodetud elektrienergia füüsilise 
ühendamise kahe aasta jooksul alates 
taotluse esitamisest, pääsu võrgusüsteemi,
edastamise ja jaotamise, ilma et see 
mõjutaks võrgusüsteemi töökindlust ja 
ohutust. Liikmesriigid sätestavad ka 
taastuvatest energiaallikatest toodetud 
elektrienergia eelistatud pääsu 
võrgusüsteemi. Elektri tootmisseadmete 
dispetšjuhtimisel seavad 
põhivõrguettevõtjad esikohale taastuvaid 
energiaallikaid kasutavad tootmisseadmed, 
niivõrd kui siseriikliku elektrisüsteemi 
turvalisus seda võimaldab.

Or. en

Selgitus

Parem ja õigeaegselt tagatud füüsiline ühendamine aitab taastuvatel energiaallikatel 
paremini turgu hõlvata.
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Muudatusettepanek 753
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Liikmesriigid tagavad, et põhi- ja 
jaotusvõrguettevõtjad garanteerivad oma 
territooriumil taastuvatest energiaallikatest 
toodetud elektrienergia edastamise ja 
jaotamise, ilma et see mõjutaks 
võrgusüsteemi töökindlust ja ohutust. Nad 
sätestavad ka taastuvatest energiaallikatest 
toodetud elektrienergia eelistatud pääsu 
võrgusüsteemi, tingimusel et arvestatakse 
varustuskindluse või muude tegevuslike 
piirangutega. Elektri tootmisseadmete 
dispetšjuhtimisel seavad 
põhivõrguettevõtjad esikohale taastuvaid 
energiaallikaid kasutavad tootmisseadmed, 
niivõrd kui siseriikliku elektrisüsteemi 
turvalisus seda võimaldab.

Or. en

Muudatusettepanek 754
Lena Ek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et põhi- ja 
jaotusvõrguettevõtjad garanteerivad oma 
territooriumil taastuvatest energiaallikatest 
toodetud elektrienergia edastamise ja 
jaotamise, ilma et see mõjutaks 
võrgusüsteemi terviklikkust ja ohutust. Nad 
sätestavad ka taastuvatest energiaallikatest 
toodetud elektrienergia eelistatud pääsu 
võrgusüsteemi. Elektri tootmisseadmete 
dispetšjuhtimisel seavad 
põhivõrguettevõtjad esikohale taastuvaid 

2. Liikmesriigid tagavad, et põhi- ja 
jaotusvõrguettevõtjad garanteerivad oma 
territooriumil taastuvatest energiaallikatest 
toodetud elektrienergia edastamise ja 
jaotamise mõistliku aja jooksul pärast 
sellise võimsuse nõudmist, ilma et see 
mõjutaks võrgusüsteemi töökindlust ja 
ohutust. Nad sätestavad ka taastuvatest 
energiaallikatest toodetud elektrienergia 
eelistatud pääsu võrgusüsteemi. Elektri 
tootmisseadmete dispetšjuhtimisel seavad 
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energiaallikaid kasutavad tootmisseadmed, 
niivõrd kui siseriikliku elektrisüsteemi 
varustuskindlus seda võimaldab.

põhivõrguettevõtjad esikohale taastuvaid 
energiaallikaid kasutavad tootmisseadmed, 
niivõrd kui siseriikliku elektrisüsteemi 
turvalisus seda võimaldab.

Or. en

Selgitus

Pakutud põhi- ja jaotusvõrguettevõtjate rollil, mis seisneb volitustes teostada dispetšjuhtimist 
või eelistada teatavaid jaamu, on mõtet ainult soodustariifidel põhineva toetussüsteemi 
raames. Seni kui sellised toetussüsteemid ei ole liikmesriikidele kohustuslikud, häiriksid need 
eeskirjad selgelt turgu ja tuleks välja jätta.

Muudatusettepanek 755
Lena Ek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. xm

Selgitus

Põhjapoolsel elektriturul põhineb kogu pääs võrgusüsteemi kaubanduskokkulepetel. Kui turul 
osaleja on müünud oma elektrit elektriturul, tagatakse talle pääs võrgusüsteemi. Seepärast ei 
ole vaja anda eelistatud pääsu võrgusüsteemi, kui turg on ülesehitatud nii nagu Põhjamaades.
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Muudatusettepanek 756
Mia De Vits, Philippe Busquin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Liikmesriigid nõuavad, et põhi- ja 
jaotusvõrguettevõtjad koostaksid 
standardeeskirjad, milles käsitletakse 
kulude kandmist ja jagamist seoses 
tehniliste kohandustega (näiteks võrguga 
liitumised ja võrgu arendustööd), mida on 
vaja, et kaasata uusi tootjaid, kes 
varustavad ühendatud võrku taastuvatest 
energiaallikatest toodetud elektrienergiaga. 
Liikmesriigid tagavad, et käesoleva 
direktiivi põhjustatud muutusi kuludes 
võetakse arvesse ning põhi- ja 
jaotusvõrguettevõtjad saavad 
tariifistruktuuride kohaselt hüvitist.

Or. en

Muudatusettepanek 757
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Liikmesriigid või pädevad reguleerivad 
asutused nõuavad, et põhi- ja 
jaotusvõrguettevõtjad koostaksid 
standardeeskirjad, milles käsitletakse 
kulude kandmist ja jagamist seoses 
tehniliste kohandustega (näiteks võrguga 
liitumised, võrgu arendustööd, võrgu 
parem käitamine ja eeskirjad 
võrgureeglite mittediskrimineeriva 
rakendamise kohta), mida on vaja, et 
kaasata uusi tootjaid, kes varustavad 
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ühendatud võrku taastuvatest 
energiaallikatest toodetud elektrienergiaga.
Kõnealused eeskirjad avaldatakse 
hiljemalt 30. juuniks 2010.

Or. en

Selgitus

Võrgu igapäevane käitamine erineb võrgu arendustöödest.

Muudatusettepanek 758
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Selgitus

Taastuvatest energiaallikatest toodetud elektri võrkupääsu probleem on ühine kõikidele 
detsentraliseeritud käitistele. Need käitised toodavad elektrit tööstusaladel kohapealseks 
tarbimiseks või üldkasutatavates hoonetes (haiglad jne) või ärihoonetes või elamutes. Nii 
nagu soojuse ja elektri koostootmise käitised, peavad ka detsentraliseeritud käitised saama 
kasu viimastest õigusloomealastest edusammudest võrguühenduse valdkonnas ning nende 
panus peab kajastuma seotud menetlustes ja kuludes.
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Muudatusettepanek 759
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid nõuavad, et põhi- ja 
jaotusvõrguettevõtjad esitaksid uutele, 
põhi- ja jaotusvõrguga liitumist 
soovivatele tootjatele ammendava ja 
üksikasjaliku teabe põhivõrgu kohta. See 
teave peaks sisaldama andmeid juba 
eraldatud ja veel kasutada oleva 
ülekandevõimsuse kohta.

Or. en

Selgitus

Suurema õiguskindluse tagamiseks ja investorite usalduse suurendamiseks tuleb uued tootjad 
varustada asjakohase teabega põhivõrgu kohta, mille puudumine on peamine takistus uute 
taastuvenergiajaamade arendamisel.

Muudatusettepanek 760
Umberto Guidoni

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid või pädevad 
reguleerivad asutused nõuavad, et kõrge-
ja keskpingevõrkude põhi- ja 
jaotusvõrguettevõtjad esitaksid uutele, 
põhi- või jaotusvõrgu süsteemiga liitumist 
soovivatele tootjatele ammendava ja 
üksikasjaliku teabe põhivõrgu kohta, 
sealhulgas piiranguteta teabe juba 
eraldatud ja veel kasutada oleva 
ülekandevõimsuse kohta.

Or. it
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Selgitus

Taastuvatest energiaallikatest energia tootjad seisavad silmitsi märkimisväärse 
ebakindlusega, sealhulgas teabe puudumine põhivõrgu kohta, mis on väga tähtis element 
puhta energia tootmise käitiste arendamisel.

Suurema õiguskindluse tagamiseks ja investorite usalduse suurendamiseks tuleb igale uuele, 
süsteemiga liitumist soovivale tootjale esitada üksikasjalik teave põhivõrgu kohta.

Muudatusettepanek 761
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Vajadusel võivad liikmesriigid põhi- ja 
jaotusvõrguettevõtjatelt nõuda lõikes 3 
nimetatud kulude täielikku või osalist 
kandmist. Liikmesriigid vaatavad lõikes 3 
osutatud kulude kandmist ja jagamist 
käsitlevad eeskirjad ja raamistikud läbi ja 
võtavad nende parandamiseks vajalikud 
meetmed hiljemalt 30. juuniks 2011 ning 
seejärel iga kahe aasta järel, et tagada 
kõnealuses lõikes osutatud uute tootjate 
kaasamine.

4. Vajaduse korral võivad liikmesriigid 
põhi- ja jaotusvõrguettevõtjatelt nõuda 
lõikes 3 nimetatud kulude täielikku või 
osalist kandmist. Liikmesriigid võivad ka 
nõuda, et need ettevõtjad kannaksid 
täielikult või osaliselt kulud, mis tekivad 
nende füüsiliste isikute varustamisel 
energiaga, kelle sissetulek jääb alla riigi 
vaesuspiiri. Liikmesriigid vaatavad lõikes 
3 osutatud kulude kandmist ja jagamist 
käsitlevad eeskirjad ja raamistikud läbi ja 
võtavad nende parandamiseks vajalikud 
meetmed hiljemalt 30. juuniks 2011 ning 
seejärel iga kahe aasta järel, et tagada 
kõnealuses lõikes osutatud uute tootjate 
kaasamine. 

Or. fr

Selgitus

Liikmesriikidel peab olema võimalik nõuda, et kõik energiatootjad annaksid panuse 
selektiivsesse poliitikasse, mis võimaldab mõistlike kuludega varustada energiaga 
ebasoodsamas olukorras ühiskonnakihte. 
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Muudatusettepanek 762
Umberto Guidoni

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

5. Liikmesriigid ja pädevad reguleerivad 
asutused nõuavad, et põhi- ja 
jaotusvõrguettevõtjad esitaksid uutele, 
süsteemiga liitumist soovivatele tootjatele 

a) ammendava ja üksikasjaliku 
liitumiskulude kalkulatsiooni;
b) võrguga liitumise taotluste 
vastuvõtmise ja menetlemise ajakava;
c) tegeliku võrguga liitumise ajakava.
Liikmesriigid või pädevad reguleerivad 
asutused sätestavad karistused punktides 
a, b ja c kehtestatud kohustuste 
mittetäitmise korral.
Liikmesriigid või pädevad reguleerivad 
asutused võivad lubada võrguga liituda 
soovivatel taastuvatest energiaallikatest 
toodetud elektrienergia tootjatel hoolitseda 
ise oma liitumisega seotud vajaduste eest.

Or. it

Selgitus

Üks peamisi takistusi, millega ettevõtjad, kes soovivad rajada taastuvenergiajaamu, kokku 
puutuvad, on menetluslik ebakindlus seoses võrgusüsteemi pääsu taotlustega.

Võrguga liitumise pikad menetlused takistavad taastuvatest energiaallikatest elektri tootmise 
detsentraliseerimist. Seetõttu tuleb tugevdada võrguga liitumise eeskirju ja tagada, et kõik 
liikmesriigid võtavad kõnealuses valdkonnas kehtivad õigusaktid üle.
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Muudatusettepanek 763
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

5. Liikmesriigid nõuavad, et põhi- ja 
jaotusvõrguettevõtjad esitaksid uutele, 
süsteemiga liitumist soovivatele tootjatele

a) ammendava ja üksikasjaliku 
liitumiskulude kalkulatsiooni;
b) võrguga liitumise taotluste 
vastuvõtmise ja menetlemise mõistliku ja 
täpse ajakava;
c) tegeliku võrguga liitumise mõistliku ja 
täpse ajakava.
Liikmesriigid määravad kindlaks sätted, 
millega kehtestatakse karistused 
käesoleva artikli punktides a, b ja c 
loetletud eeskirjade mittetäitmise korral.

Or. en

Selgitus

Võrgusüsteemi pääsu taotlemise menetlusega seotud ebakindlus on üks peamisi raskusi 
ettevõtjatele, kes kavatsevad arendada uusi taastuvenergiajaamu. Ettevõtjatele suurema 
õiguskindluse tagamiseks tuleb tugevdada võrguga liitumise eeskirju, sealhulgas nähes ette 
selged ajakavad uute ettevõtjate taotluste menetlemiseks.
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Muudatusettepanek 764
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

5. Liikmesriigid nõuavad, et põhi- ja 
jaotusvõrguettevõtjad esitaksid uutele, 
süsteemiga liitumist soovivatele tootjatele 
ammendava ja üksikasjaliku liitumiskulude 
kalkulatsiooni, sealhulgas täpsed ja 
mõistikud tähtajad, mis ei ole kokku 
pikemad kui kaks aastat. Liikmesriigid 
võivad lubada võrguga liituda soovivatel 
taastuvatest energiaallikatest toodetud 
elektrienergia tootjatel välja kuulutada 
liitumistööde pakkumismenetluse.

Or. en

Muudatusettepanek 765
Mechtild Rothe

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

5. Liikmesriigid nõuavad, et põhi- ja 
jaotusvõrguettevõtjad esitaksid uutele, 
süsteemiga liitumist soovivatele tootjatele 
ammendava ja üksikasjaliku liitumiskulude 
kalkulatsiooni, sealhulgas täpsed ja 
mõistikud tähtajad, mis ei ole kokku 
pikemad kui kaks aastat. Liikmesriigid 
võivad lubada võrguga liituda soovivatel 
taastuvatest energiaallikatest toodetud 
elektrienergia tootjatel välja kuulutada 
liitumistööde pakkumismenetluse.

Or. en
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Selgitus

Parem ja õigeaegselt tagatud ning mõistlik füüsiline ühendamine aitab taastuvatel 
energiaallikatel paremini turgu hõlvata.

Muudatusettepanek 766
Mia De Vits, Philippe Busquin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

5. Liikmesriigid nõuavad, et põhi- ja 
jaotusvõrguettevõtjad esitaksid uutele, 
süsteemiga liitumist soovivatele tootjatele 
ammendava ja üksikasjaliku liitumiskulude 
kalkulatsiooni lõikes 3 osutatud kulude 
põhjal. Liikmesriigid võivad lubada 
võrguga liituda soovivatel taastuvatest 
energiaallikatest toodetud elektrienergia 
tootjatel välja kuulutada liitumistööde 
pakkumismenetluse.

Or. en

Muudatusettepanek 767
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Selgitus

Kehtivaid tehnilisi eeskirju tuleb direktiivi rakendamisel arvesse võtta. Võrguettevõtja peab 
igal ajal käitama varustuskindlat võrku, milles tuleb järgida kehtivaid tehnilisi eeskirju. Seda 
nõuet tuleb täita siis, kui elektrijaamad toodavad energiat maksimumvõimsusega, ja ka juhul, 
kui tootjad ei juhi energiat võrku. Võrkude väljaarendamisel ja seega investeeringute suuruse 
puhul tuleb seetõttu võtta arvesse nii maksimaalset võrkujuhtimist kui ka minimaalset tagatud 
võrkujuhtimist.

Muudatusettepanek 768
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Lõikes 3 osutatud kulude jaotamine 
toimub mehhanismi abil, mis tugineb 
objektiivsetele, läbipaistvatele ja 
mittediskrimineerivatele kriteeriumidele, 
mille kohaselt võetakse arvesse nii algselt 
ja hiljem liitunud tootjate kui ka põhi- ja 
jaotusvõrguettevõtjate poolt liitumistest 
saadud kasu.

6. Lõikes 3 osutatud kulude jaotamine 
toimub mehhanismi abil, mis tugineb 
objektiivsetele, läbipaistvatele ja 
mittediskrimineerivatele kriteeriumidele.

Or. de

Selgitus

Tulevase kasu arvessevõtmine kulude arvutamisel ei ole teostatav ja tooks kaasa arvukalt 
õigusvaidlusi.
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Muudatusettepanek 769
Mia De Vits, Philippe Busquin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Lõikes 3 osutatud kulude jaotamine 
toimub mehhanismi abil, mis tugineb 
objektiivsetele, läbipaistvatele ja 
mittediskrimineerivatele kriteeriumidele, 
mille kohaselt võetakse arvesse nii algselt 
ja hiljem liitunud tootjate kui ka põhi- ja 
jaotusvõrguettevõtjate poolt liitumistest 
saadud kasu.

6. Lõikes 3 osutatud kulude jaotamine 
toimub mehhanismi abil, mis tugineb 
objektiivsetele, läbipaistvatele ja 
mittediskrimineerivatele kriteeriumidele, 
mille kohaselt võetakse arvesse algselt ja 
hiljem liitunud tootjate poolt liitumistest
liitumiskuludega seoses saadud kasu.

Or. en

Selgitus

Võimaliku kasu arvutamine kogu süsteemi ja juba liitunud tootjate jaoks ei anna kunagi 
ühemõttelist tulemust. Selle võimalik tagajärg on taotlejate olukorra moonutamine.

Muudatusettepanek 770
Alyn Smith

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

7. Riiklikud reguleerivad asutused teevad 
kohustuslikuks, et edastamis- ja 
jaotustasude määramine ei ole 
diskrimineeriv taastuvatest 
energiaallikatest toodetud elektrienergia 
suhtes ega ole diskrimineeriv selle 
taastuvatest energiaallikatest toodetud 
elektrienergia suhtes, mida toodetakse 
äärealadel, sh näiteks saartel, ning madala 
rahvastikutihedusega piirkondades; 
komisjon uurib selle sätte 
kuritarvitamisjuhtumeid ja võtab sätte 
rikkumise korral vajalikud 
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parandusmeetmed.

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid on seda klauslit järjekindlalt rikkunud ja komisjon ei ole täitnud oma kohustust 
seda jõustada. Muudatusettepanekuga muudetakse keelekasutus rangemaks, et pädevate 
asutuste kohustused oleksid täiesti selged.

Muudatusettepanek 771
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

8. Liikmesriigid tagavad, et põhi- ja 
jaotusvõrguettevõtjate poolt sissenõutavad, 
taastuvaid energiaallikaid kasutavate 
elektrijaamade toodetud elektrienergia 
edastamis- ja jaotustasud kajastaksid
kulusid, mis tulenevad elektrijaama 
liitumisest võrguga.

Or. de

Selgitus

Esitatud jaotatud tootmise eelised ja nende kvantifitseeritavus on problemaatilised, kuna 
jaotatud tootmine saab vähendada võrgukadusid ainult siis, kui seda juhitakse võrku õigel 
ajal ja õiges koguses. Peale selle on sageli raske planeerida, kui palju energiat on võimalik 
taastuvatest energiaallikatest toota, ja tarbimisega mittesünkroonne võrkujuhtimine võib 
võrgukadusid sageli koguni suurendada.
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Muudatusettepanek 772
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Selgitus

Taastuvatest energiaallikatest toodetud elektri võrkupääsu probleem on ühine kõikidele 
detsentraliseeritud käitistele. Need käitised toodavad elektrit tööstusaladel kohapealseks 
tarbimiseks või üldkasutatavates hoonetes (haiglad jne) või ärihoonetes või elamutes. Nii 
nagu soojuse ja elektri koostootmise käitised, peavad ka detsentraliseeritud käitised saama 
kasu viimastest õigusloomealastest edusammudest võrguühenduse valdkonnas ning nende 
panus peab kajastuma seotud menetlustes ja kuludes.

Muudatusettepanek 773
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 a. Komisjon ja liikmesriigid töötavad 
välja koordineeritud lähenemisviisi 
avamere tuule- ja mereenergia 
arendamisele Põhjameres, Iiri meres, 
Atlandi ookeanis ja Läänemeres. 
Kõnealune kava hõlmab lihtsustatud 
loamenetlust ja vajalik võrgusüsteemi 
infrastruktuur nii avamerel kui maismaal 
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on üleeuroopalise võrgu (TEN) algatuse 
prioriteetne projekt.
Komisjon ja liikmesriigid töötavad välja 
koordineeritud lähenemisviisi tuule- ja 
päikeseenergia võimsuste 
väljaarendamisele Vahemere piirkonnas 
nii ELi kuuluvates kui sinna 
mittekuuluvates riikides. Vajalik 
võrgusüsteemi infrastruktuur ja 
parandatud kooskõlastamine eri 
võrguettevõtjate vahel Euroopa tasandil 
on üleeuroopalise võrgu (TEN) algatuse 
prioriteetne projekt.

Or. en

Selgitus

Kooskõlastatud lähenemisviis lihtsustab Põhjamere ja Läänemere avamere tuule- ja 
mereenergia võimaluste arendamist ning Vahemere piirkonna päikese- ja tuuleenergia 
võimaluste arendamist ning need projektid peaksid olema TENi algatuse raames 
prioriteediks.

Muudatusettepanek 774
Nikolaos Vakalis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 a. Komisjon hindab kaks aastat pärast 
käesoleva direktiivi jõustumist 
potentsiaalseid kulusid, mis tekkisid 
energiamahukates tööstusharudes ja 
majapidamistes elektri põhi- ja 
jaotusvõrgu vajalike tehniliste kohanduste 
tõttu.
Liikmesriigid võtavad asjakohaseid 
meetmeid, et kaitsta tundlikke 
energiatarbijaid lõikes 8 a osutatud 
kogukulude eest ja vähendada 
energiavaesust.
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Or. en

Selgitus

Kulude ja seega lõplike elektriarvete suurenemine, mille esitatud direktiiv kaasa toob, võib 
tabada väga valusalt energiamahukaid tööstusharusid ja majapidamisi. Seepärast on oluline, 
et komisjon teostaks hindamise, et selliseid potentsiaalseid kulusid täielikumalt mõista, ning 
et liikmesriigid võtaksid asjakohaseid meetmeid tundlikele ja vaesematele tarbijatele 
avalduvate võimalike mõjude vastu.

Muudatusettepanek 775
Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 a. Liikmesriigid hindavad vajadust 
laiendada olemasolevat gaasivõrgu 
infrastruktuuri, et hõlbustada taastuvatest 
energiaallikatest pärit gaasi integreerimist 
keskkonna-, tehniliste ja 
majanduskriteeriumide alusel, võttes 
arvesse kohaliku valorisatsiooni 
alternatiivseid võimalusi.

Or. en

Selgitus

Taastuvatest energiaallikatest pärit gaasi juhtimine võrkudesse on üks võimalikke 
valoriseerimise viise. Infrastruktuuri kulude ning ohutus-, tervisega seotud või tehniliste 
piirangute tõttu peaksid biogaasi võrkujuhtimine ja sellega seotud võrgulaiendused põhinema 
usaldataval ja kõikehõlmaval hindamisel, mille puhul kaalutakse kohalikke valoriseerimise 
viise, nagu elektri või sooja tootmine. Hindamine peaks hõlmama investeerimis- ja 
käituskulusid ning taastuvatest energiaallikatest gaasi tootmise kestust.
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Muudatusettepanek 776
Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 a. Kui taastuvatest energiaallikatest 
toodetud biogaasi võrkujuhtimine on 
sobiv lahendus vastavalt keskkonna-, 
tehnilistele ja majanduskriteeriumidele, 
kahjustamata gaasivõrgu töökindlust ja 
ohutust, tagavad liikmesriigid, et gaasi 
põhi- ja jaotusvõrguettevõtjad tagavad 
nende territooriumil taastuvatest 
energiaallikatest toodetud gaasi 
edastamise ja jaotamise, tingimusel et 
sellist gaasi on võimalik tehniliselt ja 
ohutult tarbijatele jaotada.
Võrguga liitumise kulud hõlmavad 
ühendust ühenduskohaga, surve 
mõõtmise süsteemi, surve suurendamise 
ja kalibreeritud mõõtmise seadmeid.
Vajaduse korral võivad liikmesriigid 
paluda põhi- ja jaotusvõrguettevõtjatel 
ülalnimetatud kulusid jagada.
Hiljemalt 31. märtsiks 2010 võtavad 
liikmesriigid vajalikud meetmed, et 
kehtestada õiguslik raamistik ja eeskirjad 
nimetatud kulude kandmiseks ning 
jagamiseks. Liikmesriigid vaatavad need 
seejärel iga kahe aasta järel läbi ja lisavad 
need oma riiklikesse tegevuskavadesse, 
nagu on mainitud artiklis 4.
Põhi- ja jaotusvõrguettevõtjad näevad ette 
ka taastuvatest energiaallikatest toodetud 
gaasi eelistatud pääsu süsteemi, kui see 
on kooskõlas võrguhaldusega.

Or. fr

Selgitus

Kui taastuvatest energiaallikatest pärit gaasi juhtimine võrkudesse on sobiv lahendus, on vaja 
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ohutusstandardeid, tehnilisi tingimusi ja kulude jagamist käsitlevaid eeskirju. Lõpptarbijatele 
avalduva finantsmõju vähendamiseks tagavad need eeskirjad, et kõik osalised tegutsevad 
majanduslikult tõhusalt. Riiklike toetuskavade vaheliste erinevuste ja iga 
võrkujuhtimisprojekti eripära tõttu on asjakohasem kehtestada need eeskirjad riiklikul 
tasandil.

Muudatusettepanek 777
Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 8 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 b. Liikmesriigid hindavad vajadust 
laiendada olemasolevat gaasijuhtmete 
võrku, et hõlbustada taastuvatest 
energiaallikatest toodetud gaasi 
integreerimist keskkonna-, tehniliste ja 
majanduskriteeriumide alusel, võttes 
arvesse kohaliku valorisatsiooni 
alternatiivseid võimalusi.

Or. fr

Selgitus

Taastuvatest energiaallikatest toodetud gaasi võrkujuhtimine on üks võimalik 
valoriseerimisviis. Infrastruktuuri ja ohutusega seotud kulude ning tehniliste ja tervisega 
seotud piirangute tõttu peavad biogaasi võrkujuhtimine ja gaasijuhtmete võrgu laiendamine 
põhinema kehtival hindamisel, mille puhul võetakse arvesse kohalikul tasandil olemasolevaid 
biogaasi valoriseerimise viise, nagu elektri või sooja tootmine. Arvesse tuleb võtta 
investeeringuid, käituskulusid ja biogaasi tootmise kestust.

Muudatusettepanek 778
Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 8 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 b. Taastuvatest energiaallikatest pärit 
gaasi põhi- ja jaotusvõrku juhtimiseks 
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määratlevad liikmesriigid läbipaistvad ja 
mittediskrimineerivad eeskirjad gaasi 
kvaliteedi kohta, võttes arvesse 
usaldusväärsuse, ohutuse ja rahvatervise 
kriteeriumeid.
Lisaks määratlevad liikmesriigid 
mittediskrimineeriva ja läbipaistva 
raamistiku, mis võimaldab põhi- ja 
jaotusvõrguettevõtjatel määratleda iga 
võrkujuhtimistaotluse jaoks asjakohased 
tehnilised nõuded. 
Lõpuks kehtestavad liikmesriigid 
eeskirjad vastutuse kohta tehniliste 
piirangute kontrolli, gaasi kvaliteedi 
mõõtmise ja vajaduse korral lõhnastamise 
osas.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikide kohustus on määratleda täpsed gaasi kvaliteedi standardid, et tagada 
gaasivõrkude töökindlus ja ohutus ning usaldusväärne, ohutu ja tervislik lõppkasutus. See 
küsimus ei saa olla ettevõtjate ja/või tootjate ainuvastutus.

Mis puudutab tehnilisi tingimusi, siis määratlevad liikmesriigid iga võrkujuhtimisprojekti 
eripära tõttu läbipaistva ja mittediskrimineeriva raamistiku ning põhi- ja 
jaotusvõrguettevõtjad kehtestavad selle üldise raamistiku põhjal iga projekti jaoks täpsed 
tingimused.

Muudatusettepanek 779
Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 8 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 c. Taastuvatest energiaallikatest 
toodetud biogaasi põhi- ja jaotusvõrku 
juhtimiseks määratlevad liikmesriigid 
läbipaistvad ja mittediskrimineerivad 
eeskirjad gaasi kvaliteedi kohta, võttes 
arvesse usaldusväärsuse, ohutuse ja 
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rahvatervise kriteeriumeid. 
Lisaks koostavad liikmesriigid 
mittediskrimineeriva ja läbipaistva 
raamistiku, mis võimaldab põhi- ja
jaotusvõrguettevõtjatel määrata iga 
võrkujuhtimistaotluse jaoks kindlaks 
vajalikud tehnilised nõuded.
Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad 
vastutuse jagamise kohta tehniliste 
piirangute haldamise, gaasi kvaliteedi 
mõõtmise ja vajaduse korral lõhnastamise
osas.

Or. fr

Selgitus

Liikmesriikide ülesanne on määratleda täpsed gaasi kvaliteedi standardid, et tagada 
gaasivõrkude töökindlus ja ohutus ning usaldusväärne ja ohutu lõppkasutus tehnilises ja 
tervishoiualases mõttes. Mis puudutab tehnilisi tingimusi, siis peavad liikmesriigid iga 
võrkujuhtimisprojekti eripära tõttu määratlema läbipaistva ja mittediskrimineeriva 
raamistiku ning põhi- ja jaotusvõrguettevõtjad kehtestavad iga projekti jaoks täpsed 
tingimused, võttes arvesse seda üldist raamistikku.

Muudatusettepanek 780
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 14 a
Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed 
infrastruktuuri arendamiseks, et võtta 
arvesse taastuvatest energiaallikatest 
kaugkütte ja jahutuse tootmise arengut.

Or. de

Selgitus

Sarnane toetus kütte- ja jahutuse infrastruktuurile on sama vajalik nagu artikli 14 sätted.
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Muudatusettepanek 781
Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Biokütuste ja muude vedelate biokütuste
keskkonnasäästlikkuse kriteeriumid

Biomassist toodetud energia
keskkonnasäästlikkuse kriteeriumid

Or. en

Selgitus

Eesmärgid leevendada kliimamuutust, säilitada bioloogilist mitmekesisust ja kaitsta töötajate 
sotsiaalseid õigusi on võimalik saavutada ainult siis, kui säästlikkuskriteeriumide nõudeid 
selles direktiivis laiendatakse igasugusele biomassile, mida kasutatakse energia tootmiseks, 
aga ka kõikidele tööstusharudele (nafta-, toiduaine- ja puidutööstus), mida biokütused 
mõjutavad.

Muudatusettepanek 782
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Biokütuste ja muude vedelate biokütuste 
keskkonnasäästlikkuse kriteeriumid

Biomassist saadud energia 
keskkonnasäästlikkuse ja sotsiaalse 

jätkusuutlikkuse kriteeriumid

Or. en

Selgitus

Lisaks keskkonnakriteeriumidele on vajalikud ka sotsiaalsed kriteeriumid. „Biokütused ja 
muud vedelad biokütused” tuleb kogu raportis asendada „biomassist saadud energiaga”, sest 
säästlikkuskriteeriumid peaksid kehtima igasuguse biomassi suhtes.
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Muudatusettepanek 783
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Biokütuste ja muude vedelate biokütuste
keskkonnasäästlikkuse kriteeriumid

Biokütuste ja muude vedelate biokütuste
säästlikkuskriteeriumid

Or. en

Muudatusettepanek 784
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Biokütuste ja muude vedelate biokütuste 
keskkonnasäästlikkuse kriteeriumid

Biomassi, biokütuste ja muude vedelate 
biokütuste keskkonnasäästlikkuse 

kriteeriumid

Or. en

Selgitus

Igasuguse taimepõhise transpordienergia kohta peaksid kehtima samad 
keskkonnasäästlikkuse kriteeriumid. Lisaks „biokütustele” ja „muudele vedelatele 
biokütustele” tuleks hõlmata ka sõna „biomass”, et välistada lünk, mis võiks tekkida 
tehnoloogilise arengu tulemusel, näiteks transpordi jaoks vesiniku tootmiseks kasutatav 
biomass.

Muudatusettepanek 785
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Biokütuste ja muude vedelate biokütuste Energia tootmiseks kasutatava igasuguse 
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keskkonnasäästlikkuse kriteeriumid biomassi keskkonnasäästlikkuse 
kriteeriumid

Or. en

Selgitus

Praegused säästlikkuskriteeriumid ei suuda tagada biomassi säästlikkust ega võta kõiki 
säästlikkuse aspekte arvesse. Muudatusettepanekuga tahetakse võtta kasutusele paremad 
säästlikkuskriteeriumid. Miinimumnõuded kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise 
valdkonnas elektri ja transpordikütuste puhul on kooskõlas sellega, mida võib oodata 
praegustelt biomassivoogudelt ja -tehnoloogiatelt (hiljutiste väljaannete põhjal).

Muudatusettepanek 786
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Olenemata sellest, kas toorainet 
kasvatati ühenduse territooriumil või 
väljaspool seda, võetakse biomassist, 
biokütustest ja muudest vedelatest 
biokütustest saadud energiat arvesse 
punktides a–c loetletud eesmärkidel 
üksnes siis, kui see vastab lõigetes 2–5 
sätestatud kriteeriumidele:

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

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

a a) transpordikütuste kütusekvaliteedi 
direktiivi nõuetele vastavuse mõõtmine;

(b) taastuvenergiaga seotud kohustuste 
täitmise hindamine;

b) taastuvenergiaga seotud kohustuste 
täitmise hindamine;

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

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

Or. en
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Selgitus

Käesolev direktiiv peab olema täielikult ühilduv kütusekvaliteedi direktiivi nõuetega.

Muudatusettepanek 787
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Energia tootmiseks kasutatavat 
igasugust biomassi võetakse arvesse 
punktides a, b ja c loetletud eesmärkidel 
üksnes siis, kui need vastavad lõigetes 2–9
sätestatud kriteeriumidele:

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

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

(b) taastuvenergiaga seotud kohustuste 
täitmise hindamine;

b) taastuvenergiaga seotud kohustuste 
täitmise hindamine;

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

c) biomassi tarbimise eest rahalise abi 
saamise tingimustele vastamine.

Or. en

Selgitus

Praegused säästlikkuskriteeriumid ei suuda tagada biomassi säästlikkust ega võta kõiki 
säästlikkuse aspekte arvesse. Muudatusettepanekuga tahetakse võtta kasutusele paremad 
säästlikkuskriteeriumid. Miinimumnõuded kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise 
valdkonnas elektri ja transpordikütuste puhul on kooskõlas sellega, mida võib oodata 
praegustelt biomassivoogudelt ja -tehnoloogiatelt (hiljutiste väljaannete põhjal).
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Muudatusettepanek 788
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1 – esimene lause

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Olenemata sellest, kas toorainet 
kasvatati ühenduse territooriumil või 
väljaspool seda, võetakse biokütuseid ja 
muid vedelaid biokütuseid arvesse 
punktides a, b ja c loetletud eesmärkidel 
üksnes siis, kui see vastab lõigetes 2–5 
sätestatud kriteeriumidele:

Or. en

Muudatusettepanek 789
Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1 – esimene lause

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Biomassist saadud energiat võetakse 
arvesse punktides a, b ja c loetletud 
eesmärkidel üksnes siis, kui need vastavad 
lõigetes 2–5 sätestatud kriteeriumidele:

Or. en

Selgitus

Eesmärgid leevendada kliimamuutust, säilitada bioloogilist mitmekesisust ja kaitsta töötajate 
sotsiaalseid õigusi on võimalik saavutada ainult siis, kui säästlikkuskriteeriumide nõudeid 
selles direktiivis laiendatakse igasugusele biomassile, mida kasutatakse energia tootmiseks, 
aga ka kõikidele tööstusharudele (nafta-, toiduaine- ja puidutööstus), mida biokütused 
mõjutavad.
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Muudatusettepanek 790
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1 – esimene lause

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Selgitus

Vajalik muudatus uue kriteeriumi määratlemise tõttu.

Muudatusettepanek 791
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) transpordikütuste kütusekvaliteedi 
direktiivi nõuetele vastavuse mõõtmine;

Or. en

Selgitus

Nõuded transpordisektoris kasutatavatele biokütustele tuleks taastuvenergia direktiivis ja 
kütusekvaliteedi direktiivis ühtlustada. Seetõttu on vajalik ristviide, tagamaks, et mõlema 
direktiivi põhjal kohaldatakse samu nõudeid.
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Muudatusettepanek 792
Reino Paasilinna

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Lõikes 1 osutatud eesmärkidel arvesse 
võetud kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähenemine tänu biomassist toodetud 
energia kasutamisele arvutatakse artikli 
17 lõike 1 kohaselt ja on vähemalt 35%.

2008. aasta jaanuaris tegutsevates 
käitistes toodetud biokütuste ja muude 
vedelate biokütuste puhul kohaldatakse 
esimest lõiku alates 1. aprillist 2013.

Alates 1. jaanuarist 2015 on lõikes 1 
osutatud eesmärkidel arvesse võetavate 
kasvuhoonegaaside heite vähenemine 
seoses biokütuste ja muude vedelate 
biokütuste kasutamisega komisjoni 2013.
aasta ja seejärel iga kahe aasta järel 
koostatava ülevaate põhjal vähemalt 50%.

Or. en

Selgitus

Kaheetapiline lähenemisviis oleks kõige asjakohasem valik, eriti võttes arvesse vajadust luua 
astmeline lähenemisviis kõige arenenumate biokütuste ja lähteainete osas. See lähenemisviis 
avaldub hästi nõukogu ad hoc töörühma 10. aprilli 2008. aasta biokütuste 
säästlikkuskriteeriumeid käsitlevas dokumendis.

Muudatusettepanek 793
Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Lõikes 1 osutatud eesmärkidel arvesse 
võetud kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähenemine tänu biomassist toodetud 
energia kasutamisele on vähemalt 35% ja 
see suureneb vähemalt 50%-le alates 1.
jaanuarist 2012 ja 60%-le alates 1. 
jaanuarist 2017.
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2008. aasta jaanuaris tegutsevates käitistes 
toodetud biokütuste ja muude vedelate 
biokütuste puhul kohaldatakse esimest 
lõiku alates 1. aprillist 2013.

2008. aasta jaanuaris tegutsevates käitistes
biomassist toodetud energia puhul 
kohaldatakse esimest lõiku alates 1. 
aprillist 2013.

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanekuga nähakse ette minimaalne kasvuhoonegaaside heite vähendamine 
35% tänu biomassist toodetud energiale, mis on liiga madal, kasvuhoonegaaside heite 
vähendamine peab olema vähemalt 60%.

Muudatusettepanek 794
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Lõikes 1 osutatud eesmärkidel arvesse 
võetud kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähenemine tänu transpordiks 
kasutatavate biokütuste ja muude vedelate 
biokütuste kasutamisele arvutatakse artikli 
17 lõike 1 kohaselt ja on vähemalt 50%, 
välja arvatud 2008. aasta jaanuaris 
tegutsevates käitistes toodetud biokütuste 
ja muude vedelate biokütuste puhul, mille 
puhul on kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähenemine vähemalt 35% kuni 1.
aprillini 2013.

2008. aasta jaanuaris tegutsevates käitistes 
toodetud biokütuste ja muude vedelate 
biokütuste puhul kohaldatakse esimest 
lõiku alates 1. aprillist 2013.

Or. en

Selgitus

Eesmärgi saavutamisel tuleks arvesse võtta ainult selliseid biokütuseid ja abikõlblikud 
peaksid olema ka ainult sellised biokütused, mis võimaldavad kasvuhoonegaaside 
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heitkoguseid tunduvalt vähendada, kuid on mõistlik anda olemasolevatele biokütuste tehastele 
lühike kohanemisaeg.

Muudatusettepanek 795
Erna Hennicot-Schoepges

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Lõikes 1 osutatud eesmärkidel arvesse 
võetud kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähenemine tänu biomassist toodetud 
energia kasutamisele arvutatakse artikli 
17 lõike 1 kohaselt ja on vähemalt 50%.

2008. aasta jaanuaris tegutsevates käitistes 
toodetud biokütuste ja muude vedelate 
biokütuste puhul kohaldatakse esimest 
lõiku alates 1. aprillist 2013.

2008. aasta jaanuaris tegutsevates käitistes
biomassist toodetud energia puhul 
kohaldatakse esimest lõiku alates 1. 
aprillist 2013.

Or. en

Selgitus

Ettepanek kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks 35% võrra ei ole piisavalt 
ambitsioonikas. Nii madala eesmärgi püstitamisel tunnistatakse suurem osa biokütuste 
tootmisest nõuetekohaseks ja tekib oht, et tootmise tõhusus jääb madalaks, positiivset mõju 
kliimamuutusele ei ole ning on võimalikud maakasutuse ulatuslikud kõrvalmõjud. Lisaks 
sellele alahinnatakse üksnes 35% määramisega kasvuhoonegaaside vähendamise 
läviväärtuseks märkimisväärset potentsiaali toota tõhusaid biokütuseid troopikamaades.

Muudatusettepanek 796
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Lõikes 1 osutatud eesmärkidel arvesse 
võetud kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähenemine tänu biomassist toodetud 
transpordikütuste kasutamisele 
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vähemalt 35%. arvutatakse artikli 17 lõike 1 kohaselt ja
on vähemalt 60%.

2008. aasta jaanuaris tegutsevates käitistes 
toodetud biokütuste ja muude vedelate 
biokütuste puhul kohaldatakse esimest 
lõiku alates 1. aprillist 2013.

2008. aasta jaanuaris tegutsevates käitistes
biomassist toodetud transpordikütuste
puhul kohaldatakse esimest lõiku alates 1. 
jaanuarist 2010.

Or. en

Selgitus

Kasvuhoonegaaside läviväärtus peab olema piisavalt kõrge, et tagada biomassi nappide 
ressursside tõhus kasutamine. Kuni arvutamismetoodikat märkimisväärselt ei täiustata, on 
oht, et kasvuhoonegaaside vähendamist hinnatakse tugevalt üle, mille tagajärjeks on tarbijate 
eksitamine ja mittesihipärane poliitika.

Muudatusettepanek 797
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Lõikes 1 osutatud eesmärkidel arvesse 
võetud kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähenemine tänu energia tootmiseks 
kasutatava igasuguse biomassi
kasutamisele on vähemalt 35%
transpordikütuste puhul ja 50% elektri 
tootmisel.

2008. aasta jaanuaris tegutsevates käitistes 
toodetud biokütuste ja muude vedelate 
biokütuste puhul kohaldatakse esimest 
lõiku alates 1. aprillist 2013.

2008. aasta jaanuaris tegutsevates käitistes 
toodetud, energia tootmiseks kasutatava 
igasuguse biomassi puhul kohaldatakse 
esimest lõiku alates 1. aprillist 2013.

Or. en

Selgitus

Praegused säästlikkuskriteeriumid ei suuda tagada biomassi säästlikkust ega võta kõiki 
säästlikkuse aspekte arvesse. Muudatusettepanekuga tahetakse võtta kasutusele paremad 
säästlikkuskriteeriumid. Miinimumnõuded kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise 
valdkonnas elektri ja transpordikütuste puhul on kooskõlas sellega, mida võib oodata 
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praegustelt biomassivoogudelt ja -tehnoloogiatelt (hiljutiste väljaannete põhjal).

Muudatusettepanek 798
Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Lõikes 1 osutatud eesmärkidel arvesse 
võetud kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähenemine tänu biomassist toodetud 
energia kasutamisele arvutatakse artikli 
17 lõike 1 kohaselt ja on vähemalt 35%.
Tselluloosmaterjalidest saadud 
biokütused, biogaas ning taimse või 
loomse õli jääkidest või toiduks 
mittekasutatavatest taimedest toodetud 
biokütused peavad võimaldama saavutada 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise vähemalt 50% võrra.

Or. en

Selgitus

Kui minimaalset kasvuhoonegaaside vähendamise määra 35% suurendatakse, tähendaks see 
tõsiseid piiranguid biokütuste tootmisele. Biokütuste edendamise üks eesmärke on vähendada 
energiasõltuvust, mistõttu tuleks ergutada Euroopa tooraine tootmist ja kasvuhoonegaaside 
vähendamise määra puhul tuleks võtta arvesse kasvuhoonegaaside vähendamise potentsiaali, 
mis peitub Euroopa toorainest saadud biokütuste kasutamises. Tselluloosmaterjalidest 
saadud biokütused, biogaas ning taimse või loomse õli jääkidest või toiduks 
mittekasutatavatest taimedest toodetud biokütused peavad võimaldama saavutada 
ulatuslikuma vähenemise, mis vähendab kasvuhoonegaaside heitkoguseid veelgi.
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Muudatusettepanek 799
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Lõikes 1 osutatud eesmärkidel arvesse 
võetud kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähenemine tänu biomassist toodetud 
energia kasutamisele on vähemalt 35% ja 
see suureneb vähemalt 50%-le 1. 
jaanuaril 2012 ja 60%-le 1. jaanuaril 
2017.

Or. en

Muudatusettepanek 800
Lena Ek

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2008. aasta jaanuaris tegutsevates 
käitistes toodetud biokütuste ja muude 
vedelate biokütuste puhul kohaldatakse 
esimest lõiku alates 1. aprillist 2013.

Alates 1. jaanuarist 2012 on lõikes 1 
osutatud eesmärkidel arvesse võetud 
kasvuhoonegaaside heite vähenemine 
tänu biokütuste ja muude vedelate 
biokütuste kasutamisele vähemalt 50%.

Toetussüsteemide abil tuleks toetada 
biokütuste ja muude vedelate biokütuste 
tootmist, mis aitaksid vähendada 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid 
suuremas mahus kui minimaalne 
piirväärtus. Suuremat toetust peaks olema 
võimalik saada üksnes piisavate suurema 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise kinnitamiseks nõutavate 
tõendite esitamise korral. 
Alusdokumentidele peaks olema lisatud 
tõendid kaudse mõju vältimise kohta, 
eelkõige jäätmete ja jääkide kasutamise 
või degradeerunud maa harimise kaudu.
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Or. en

Selgitus

Tuleb toetada niisuguste biokütuste arendamist, mida kasutades on võimalik 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid rohkem vähendada. Selle saavutamiseks võib kehtestada 
kohustuslikud piirmäärad ja võtta kasutusele rahalisi stiimuleid. Tuleks toetada bioenergia 
tootmist jäätmetest ja jääkidest ning degradeerunud maa-alade kasutamist, sest see vähendab 
koormust, mida bioenergia tootmine avaldab maale, veele ja toiduks kasutatavate kultuuride 
kasvatamisele ning hoiab suures osas ära kaudsed mõjud.

Muudatusettepanek 801
Werner Langen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2008. aasta jaanuaris tegutsevates 
käitistes toodetud biokütuste ja muude 
vedelate biokütuste puhul kohaldatakse 
esimest lõiku alates 1. aprillist 2013.

Alates 1. jaanuarist 2015 on lõikes 1 
osutatud eesmärkidel arvesse võetud 
kasvuhoonegaaside heite vähenemine 
tänu biokütuste ja muude vedelate 
biokütuste kasutamisele vähemalt 50 %. 
See tase tuleb saavutada iga-aastase 3% 
kasvu kaudu alates käesoleva direktiivi 
jõustumisest kuni 2015. aastani.
Kasvuhoonegaaside heite vähenemine 
tänu biokütuste ja muude vedelate 
biokütuste kasutamisele arvutatakse 
artikli 17 lõike 1 kohaselt.

Or. de

Selgitus

Et suurendada biokütuste eeliseid fossiilkütuste ees ja anda seeläbi suurem panus 
kliimakaitse edendamisse, tuleb parandada süsinikdioksiidi tasakaalu. Esimese põlvkonna 
biokütuste puhul on selleks veel piisavalt potentsiaali.
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Muudatusettepanek 802
Angelika Niebler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2008. aasta jaanuaris tegutsevates 
käitistes toodetud biokütuste ja muude 
vedelate biokütuste puhul kohaldatakse 
esimest lõiku alates 1. aprillist 2013.

Alates 1. jaanuarist 2015 on lõikes 1 
osutatud eesmärkidel arvesse võetud 
kasvuhoonegaaside heite vähenemine 
tänu biokütuste ja muude vedelate 
biokütuste kasutamisele vähemalt 50 %. 
See tase tuleb saavutada iga-aastase 2 % 
kasvu kaudu alates käesoleva direktiivi 
jõustumisest kuni 2020. aastani.
Kasvuhoonegaaside heite vähenemine 
tänu biokütuse ja muude vedelate 
biokütuste kasutamisele arvutatakse 
artikli 17 lõike 1 kohaselt.

Or. de

Selgitus

Et suurendada biokütuste eeliseid fossiilkütuste ees ja anda seeläbi suurem panus 
kliimakaitse edendamisse, tuleb parandada süsinikdioksiidi tasakaalu. Esimese põlvkonna 
biokütuste puhul on selleks veel piisavalt potentsiaali.

Muudatusettepanek 803
Pilar Ayuso

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2008. aasta jaanuaris tegutsevates 
käitistes toodetud biokütuste ja muude 
vedelate biokütuste puhul kohaldatakse 
esimest lõiku alates 1. aprillist 2013.

30. juunil 2009 tegutsevates käitistes 
biomassist toodetud energia puhul 
kohaldatakse esimest lõiku alates 1. 
oktoobrist 2014.

Or. en



PE409.428v01-00 74/131 AM\731121ET.doc

ET

Selgitus

Arvestades biokütuste tehaste puhul õigustatud 18-kuulist ehitusperioodi, tuleks 
üleminekuperioodi laiendada kõikidele 30. juunil 2009 tegutsevatele tehastele. Lisaks 
üleminekuperioodi laiendamisele tuleks hakata seda kohaldama alates 1. oktoobrist 2014.

Muudatusettepanek 804
Herbert Reul

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähenemise arvutamine toimub artiklis 17 
kirjeldatud metoodika kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 805
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Biomassist toodetud 
transpordikütused, mida võetakse arvesse 
lõikes 1 osutatud eesmärkidel, piirduvad 
kütustega, mida toodetakse:
a) jäätmetest või jääkidest, sealhulgas 
biogaasist;
b) lähteainest, mis on kasvatatud 
kasutamata, degradeerunud või 
väheviljakal maal, kusjuures ilmneb 
süsinikdioksiidiga seotud üldine kasu 
seoses 10 aasta jooksul tekkinud heitega;
c) sellisest lähteainest saadud kütusest, 
mis ei too kaasa maakasutuse otsesest või 
kaudsest muutumisest põhjustatud heidet.
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Or. en

Selgitus

Biomassist saadud transpordikütus tuleks piirata lähteainega, mille kasvatamisel ei teki 
otsese või kaudse maakasutuse muudatuse tõttu heidet. Võimalus parandada süsiniku sidumist 
väheviljakal või degradeerunud maal teostub vaid siis, kui nõuded turu vastavusse viimiseks 
ELi eesmärkidega suunatakse selle realiseerimisele.

Muudatusettepanek 806
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Biokütuste tootmiseks vajalik 
maakasutus ei tohi võistelda toiduainete 
tootmiseks vajaliku maakasutusega.

Or. de

Selgitus

Tuleb hoolikamalt jälgida ja tagada, et biokütuste kasutamise tagajärjel ei halveneks 
toiduainetega varustamise olukord.

Muudatusettepanek 807
Reino Paasilinna

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 1 osutatud eesmärkidel arvesse 
võetud biokütuseid ja muid vedelaid 
biokütuseid ei valmistata toorainest, mis on 
saadud tunnustatud suure bioloogilise 
mitmekesisusega maa-alalt, see tähendab 
maa-alalt, mida 2008. jaanuaris või pärast 
seda iseloomustas üks järgmistest 

3. Lõikes 1 osutatud eesmärkidel arvesse 
võetud biokütuseid ja muid vedelaid 
biokütuseid ei valmistata toorainest, mis on 
saadud:
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seisunditest, olenemata sellest, kas seda 
maatükki iseloomustab see seisund ka 
praegu:

(a) mets, kus ei toimu olulist inimtegevust, 
st mets, kus teadaolevalt ei ole toimunud 
olulist inimsekkumist või kus viimane 
oluline inimsekkumine toimus piisavalt 
kaua aega tagasi, et võimaldada 
loodusliku liigilise koostise ja looduslike 
protsesside taastumist;
(b) looduskaitsealadeks määratud maa-
alad, kui ei esitata tõendeid, et kõnealuse 
tooraine tootmine ei olnud looduskaitse 
eesmärgiga vastuolus. 

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

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

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

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

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

Or. en

Selgitus

Artikli 15 lõike 3 algne määratlus „mets, kus ei toimu olulist inimtegevust” on ebatäpne 
termin, mida kasutati enamasti statistilistel eesmärkidel ja võimaldab mitmeti tõlgendada, 
millised metsad nimetatud kategooriasse kuuluvad. Mõningatel juhtudel võib pidada 
säästlikult majandatavaid metsi, mis on tavalises majanduslikus kasutuses, puutumatuteks, 
bioloogiliselt mitmekesisteks metsadeks ning need ei mahu 10% biokütuse eesmärgi hulka.
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Muudatusettepanek 808
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Lõikes 1 osutatud eesmärkidel arvesse 
võetud biomassi, mida kasutatakse 
energia, välja arvatud transpordikütuste 
tootmiseks, ei valmistata toorainest, mis on 
saadud tunnustatud suure bioloogilise 
mitmekesisusega maa-alalt, v. a juhul, kui 
see koosneb seaduslikest ja reguleeritud 
jäätmevoogudest või puidujääkidest, mis 
on saadud õiguspärase kaitsetegevuse 
juhtimise käigus. See hõlmab maa-ala,
mida 1990. aastal või pärast seda 
iseloomustas üks järgmistest seisunditest,
olenemata sellest, kas seda maatükki 
iseloomustab see seisund ka praegu:

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

(a) mets, kus ei toimu olulist inimtegevust, 
st mets, kus teadaolevalt ei ole toimunud 
olulist inimsekkumist või kus viimane 
oluline inimsekkumine toimus piisavalt 
kaua aega tagasi, et võimaldada loodusliku 
liigilise koostise ja looduslike protsesside 
taastumist; välja arvatud juhul, kui 
esitatakse tõendid, et mis tahes 
inimsekkumine on toimunud ja toimub ka 
edaspidi intensiivsuse ja sagedusega, mis 
tagab loodusliku liigikoosluse ja 
protsesside säilimise;

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

(b) looduskaitsealadeks määratud maa-
alad, sealhulgas haruldaste, ohustatud või 
eriti ohustatud liikide või ökosüsteemide 
kaitseks määratud alad, mida 
tunnustatakse rahvusvaheliste lepingute 
alusel, kui ei esitata tõendeid, et kõnealuse 
tooraine tootmine ei olnud looduskaitse 
eesmärgiga vastuolus;

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

(c) bioloogiliselt väga mitmekesine 
rohumaa, st rohumaad, mis säilitavad 
loodusliku liigikoosseisu ning 
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ökoloogilised omadused ja protsessid ja 
on väetamata.

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

Komisjon kehtestab kriteeriumid ja 
geograafilise ulatuse, et määrata kindlaks, 
millised alad on hõlmatud punktidega -a 
kuni c. Selline meede, mille eesmärk on 
muuta käesoleva direktiivi teisejärgulisi 
elemente, võetakse vastu vastavalt artikli 
21 lõikes 3 sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.

Or. en

Selgitus

Kuigi transpordi valdkonnas kasutatava biomassi tootmist tuleks piirata lähteainetega, mis ei 
avalda mõju maakasutusele või mille puhul saab tõestada süsiniku sidumise paranemist, on 
vaja reguleerida biomassi kasutamist muudeks energeetilisteks vajadusteks, et ära hoida 
negatiivseid keskkonnamõjusid.

Muudatusettepanek 809
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Lõikes 1 osutatud eesmärkidel arvesse 
võetud biomassi, mida kasutatakse 
energia, välja arvatud transpordikütuste 
tootmiseks, ei valmistata toorainest, mis on 
saadud tunnustatud suure bioloogilise 
mitmekesisusega maa-alalt või selle 
ümbruskonnast viie kilomeetri raadiuses, 
see tähendab maa-alalt, mida 2008. 
jaanuaris või pärast seda iseloomustas üks 
järgmistest seisunditest, olenemata sellest, 
kas seda maatükki iseloomustab see 
seisund ka praegu:

(a) mets, kus ei toimu olulist inimtegevust, 
st mets, kus teadaolevalt ei ole toimunud 
olulist inimsekkumist või kus viimane 
oluline inimsekkumine toimus piisavalt 
kaua aega tagasi, et võimaldada loodusliku 

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

liigilise koostise ja looduslike protsesside 
taastumist;

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

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

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

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

(c a) muud tunnustatud suure bioloogilise 
mitmekesisusega maa-alad.

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

Komisjon kehtestab kriteeriumid ja 
geograafilise ulatuse, et määrata kindlaks, 
milline rohumaa on 2010. aasta jaanuariks
hõlmatud punktiga c. Selline meede, mille 
eesmärk on muuta käesoleva direktiivi 
teisejärgulisi elemente, võetakse vastu 
vastavalt artikli 21 lõikes 3 sätestatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Or. en

Selgitus

Praegused säästlikkuskriteeriumid ei suuda tagada biomassi säästlikkust ega võta kõiki 
säästlikkuse aspekte arvesse. Muudatusettepanekuga tahetakse luua paremad 
säästlikkuskriteeriumid. Miinimumnõuded kasvuhoonegaaside heitkoguste vähenemisele 
elektri ja transpordikütuste puhul on kooskõlas sellega, mida võib oodata praegustelt 
biomassi voogudelt ja tehnoloogiatelt (hiljutiste väljaannete põhjal).

Muudatusettepanek 810
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 1 osutatud eesmärkidel arvesse 
võetud biokütuseid ja muid vedelaid 
biokütuseid ei valmistata toorainest, mis on 
saadud tunnustatud suure bioloogilise 
mitmekesisusega maa-alalt, see tähendab 
maa-alalt, mida 2008. jaanuaris või pärast 

3. Lõikes 1 osutatud eesmärkidel arvesse 
võetud biokütuseid ja muid vedelaid 
biokütuseid ei valmistata toorainest, mis on 
saadud tunnustatud suure bioloogilise 
mitmekesisusega maa-alalt, välja arvatud 
juhul, kui esitatakse tõendid, et selle 
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seda iseloomustas üks järgmistest 
seisunditest, olenemata sellest, kas seda 
maatükki iseloomustab see seisund ka 
praegu:

tooraine tootmine on ühendatav 
kõnealuse bioloogilise mitmekesisuse 
säilitamise või edendamisega. Käesolevas 
lõigus peetakse suure bioloogilise 
mitmekesisusega maa-ala all silmas maa-
ala, mida 2008. jaanuaris või pärast seda 
iseloomustas üks järgmistest seisunditest, 
olenemata sellest, kas seda maatükki 
iseloomustab see seisund ka praegu:

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

(a) mets, kus ei toimu olulist inimtegevust;

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

(b) i) õigusaktiga või asjakohase pädeva 
asutuse poolt looduskaitsealadeks 
määratud maa-alad või

ii) haruldaste, ohustatud või eriti 
ohustatud liikide või ökosüsteemide 
kaitseks määratud alad, mida 
tunnustatakse rahvusvaheliste lepingute 
alusel, mille tunnustamisel rakendatakse 
artikli 16 lõike 4 teises lõigus sätestatud 
menetlust;

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 811
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 1 osutatud eesmärkidel arvesse 
võetud biokütuseid ja muid vedelaid 
biokütuseid ei valmistata toorainest, mis on 

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

saadud suure bioloogilise mitmekesisusega 
maa-alalt, see tähendab maa-alalt, mida 
2008. jaanuaris või pärast seda 
iseloomustas üks järgmistest seisunditest, 
olenemata sellest, kas seda maatükki 
iseloomustab see seisund ka praegu:

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

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

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

(b) i) õigusaktiga või asjakohase pädeva 
asutuse poolt looduskaitsealadeks 
määratud maa-alad või

ii) haruldaste, ohustatud või eriti 
ohustatud liikide või ökosüsteemide 
kaitseks määratud alad, mida 
tunnustatakse rahvusvaheliste lepingute 
alusel, mille tunnustamisel rakendatakse 
artikli 16 lõike 4 teises lõigus sätestatud 
menetlust,
kui ei esitata tõendeid, et kõnealuse 
tooraine tootmine ei olnud looduskaitse 
eesmärgiga vastuolus; 

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 812
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 1 osutatud eesmärkidel arvesse 
võetud biokütuseid ja muid vedelaid 

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

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

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

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

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

(b) looduskaitsealadeks määratud maa-
alad, sealhulgas haruldaste, ohustatud või 
eriti ohustatud liikide või ökosüsteemide 
kaitseks määratud alad, mida 
tunnustatakse rahvusvaheliste lepingute 
alusel, kui ei esitata tõendeid, et kõnealuse 
tooraine tootmine ei olnud looduskaitse 
eesmärgiga vastuolus;

(b a) looduskaitsealadeks määratud maa-
alade ümber asuvad puhvervööndid ja 
nende maa-alade vahel kulgevad 
rändeteed;

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

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

Or. en

Selgitus

Biokütuseid ei tohiks kasvatada puhvervööndites ega looduskaitsealadeks määratud maa-
alade vahel kulgevatel rändeteedel, kuna nii satuksid eriti ohustatud liigid isoleeritud aladel 
lõksu.
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Muudatusettepanek 813
Eluned Morgan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 3 – esimene alalõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Lõikes 1 osutatud eesmärkidel arvesse 
võetud bioenergiat ei valmistata toorainest, 
mis on saadud tunnustatud suure 
bioloogilise mitmekesisusega maa-alalt, 
see tähendab maa-alalt, mida 2003. aasta 
mais või pärast seda iseloomustas üks 
järgmistest seisunditest, olenemata sellest, 
kas seda maatükki iseloomustab see 
seisund ka praegu:

Or. en

Selgitus

Komisjoni sõnastus tuleb kasuks neile, kes on spekuleerimise eesmärgil metsatustanud maa-
alad, oodates Euroopa turu kasvu, nagu on täheldatud Kagu-Aasias. Veel enam ja palju 
tõsisemalt nõrgestab selline liiga lähedale toodud tähtaeg Kyoto protokolliga seatud puhta 
arengu mehhanismi referentsaastat 1990. 2003. aasta tähistab lähteaastat, kus ELis võeti 
vastu õiguslik alus biokütuste edendamise toetamiseks.

Muudatusettepanek 814
Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 3 – esimene alalõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Lõikes 1 osutatud eesmärkidel arvesse 
võetud biomassist toodetud energiat ei 
toodeta toorainest, mis on saadud 
tunnustatud suure bioloogilise 
mitmekesisusega maa-alalt, kui esitatakse 
tõendid, et seda majandatakse 
jätkusuutlikult ning tooraine tootmine ja 
hankimine ei kahjustanud bioloogilist 
mitmekesisust, ja/või tõendid, et pärast 
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praegu: sekkumist taastatakse loomulik liigiline 
koosseis ja protsessid. See hõlmab maa-
alasid, mida 2008. novembris või pärast 
seda iseloomustas üks järgmistest 
seisunditest, olenemata sellest, kas seda 
maatükki iseloomustab see seisund ka 
praegu:

Or. en

Selgitus

Siingi peaks olema võimalik jätkusuutlik majandamine, kui biomassi kasutatakse piiratud 
koguses ja jätkusuutlikult.

Muudatusettepanek 815
Lena Ek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 3 – esimene lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) põlismets ja metsamaa: mets ja 
metsamaa, kus kasvavad kohalikud liigid 
ja ei esine selgeid märke inimtegevusest 
ning ökoloogilisi protsesse ei ole olulisel 
määral häiritud;

Or. en

Selgitus

Määratlus „mets, kus ei toimu olulist inimtegevust” on ebatäpne termin, mida kasutati 
enamasti statistilistel eesmärkidel. Puudub ühene seletus selle kohta, milline mets tuleks 
sellesse kategooriasse liigitada. Selle määratlusega kaasneb oht, et teadmata hulk säästlikult 
majandatavaid metsi, mis on tavalises majanduslikus kasutuses, loetakse puutumatuteks, 
bioloogiliselt mitmekesisteks metsadeks ning seega ei saaks neid arvestada 10% biokütuse 
eesmärgi hulka.
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Muudatusettepanek 816
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 3 – esimene lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) mets/metsamaa, kus kasvavad 
kohalikud liigid ja ei esine selgeid märke 
inimtegevusest ning ökoloogilisi protsesse 
ole olulisel määral häiritud;

Or. en

Muudatusettepanek 817
Eluned Morgan

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) alad, mis pakuvad „Aastatuhande 
ökosüsteemide hindamises“ kindlaks 
määratud kriitilises olukorras peamisi 
ökosüsteemi teenuseid (näiteks valgalade 
kaitse, kaitse erosiooni eest) ja nende 
tunnustamine vastavalt artikli 16 lõike 4 
teises lõigus kirjeldatud menetlusele;

Or. en

Selgitus

Ökosüsteemi teenused kujutavad endast inimestele ökosüsteemidest tulenevaid hüvesid. Siia 
kuuluvad niisugused pakkumise teenused nagu toit, vesi, puit ja kiudained, reguleerivad 
teenused nagu kliima, üleujutuste, haiguste, jäätmete ja veekvaliteedi reguleerimine, 
kultuurilised teenused nagu puhkeaja veetmise võimaluste, esteetilise naudingu ja spirituaalse 
rahulolu pakkumine, samuti toetavad teenused nagu mulla moodustumine, fotosüntees ja 
toiteelementide ringlus.
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Muudatusettepanek 818
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 3 – esimene lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) õigusaktiga või asjakohase pädeva 
asutuse poolt looduskaitsealadeks 
määratud maa-aladelt, kui ei esitata 
tõendeid, et kõnealuse tooraine tootmine ei 
olnud looduskaitse eesmärgiga vastuolus;

Or. de

Selgitus

Et luua selge õiguslik alus maa-alade looduskaitsealadeks määramisele, tuleb muuta 
õigusliku raamistiku sätted selgemaks.

Muudatusettepanek 819
Werner Langen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) maa-alad, millele on iseloomulik 
suur globaalne või piirkondlik niisuguste 
haruldaste, ohustatud või eriti ohustatud 
liikide või ökosüsteemide 
kontsentratsioon, mida tunnustatakse 
rahvusvaheliste lepingute alusel või mis 
on kantud IUCNi punasesse raamatusse,
kui ei esitata tõendeid, et kõnealuse 
tooraine tootmine ei ole nende 
eesmärkidega vastuolus;

Or. de
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Selgitus

Jätkusuutlikkuse kriteeriumide määratlemisel tuleks järgida rahvusvahelisi 
looduskaitselepinguid ja -norme.

Muudatusettepanek 820
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Komisjon teeb Euroopa 
standardiorganisatsioonile (CEN) 
ülesandeks esitada üle-euroopalised 
kriteeriumid, näitajad ja meetodid, mida 
kasutatakse punktides a, b ja c kirjeldatud 
staatuse kindlaks määramisel, ning välja 
selgitada, kuidas tuleb see staatus 
kehtestada ja seda kontrollida.

Or. en

Selgitus

On oluline, et kogu ELis kohaldatakse järjepidevalt samasuguseid kriteeriume, näitajaid ja 
meetodeid. CEN esitab asjakohase raamistiku ja saab selle ülesande täitmisse kaasata 
vastavad teadmised ning on kõnealuse protsessi juba käivitanud. ELi õiguslik raamistik peaks 
olema kooskõlas ELi asutamislepingu artikliga 95.

Muudatusettepanek 821
Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon kehtestab kriteeriumid ja 
geograafilise ulatuse, et määrata 
kindlaks, milline rohumaa on hõlmatud 
punktiga c. Selline meede, mille eesmärk 
on muuta käesoleva direktiivi 

Komisjon teeb Euroopa 
standardiorganisatsioonile (CEN) 
ülesandeks esitada üle-euroopalised 
kriteeriumid, näitajad ja meetodid, mida 
kasutatakse punktides a, b ja c kirjeldatud 
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teisejärgulisi elemente, võetakse vastu 
vastavalt artikli 21 lõikes 3 sätestatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele.

staatuse kindlaks määramisel, ning 
samuti kuidas tuleb see staatus kehtestada 
ja seda kontrollida.

Or. en

Selgitus

On oluline, et kogu ELis kohaldatakse järjepidevalt samasuguseid kriteeriume, näitajaid ja 
meetodeid. CEN esitab asjakohase raamistiku ja saab selle ülesande täitmisse kaasata 
vastavad teadmised ning on kõnealuse protsessi juba käivitanud. ELi õiguslik raamistik peaks 
olema kooskõlas ELi asutamislepingu artikliga 95.

Muudatusettepanek 822
Reino Paasilinna

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Puidul põhinevaid tooraineid, mida 
kasutatakse lõikes 1 osutatud eesmärkidel 
arvesse võetud biokütuste ja muude 
vedelate biokütuste tootmiseks, saadakse 
metsadest,

(a) märgalad, see tähendab pidevalt või 
suurema aja aastast veega kaetud või 
veest küllastunud maa-alad, sealhulgas 
põlised turbarabad;

(a) mida majandatakse ja raiutakse 
lähtudes metsa säästva majandamise 
MCPFE kriteeriumidest või 
samaväärsetest kriteeriumidest; 

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

(b) mis on kooskõlas siseriiklike metsa- ja 
keskkonnakaitsealaste õigusaktide 
sätetega.

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

Selgitus

Euroopa metsade kaitset käsitlevatel ministrite konverentsidel (MCPFE) sätestati ulatuslikud 
kriteeriumid ja näitajad metsade säästlikuks majandamiseks. Nimetatud kriteeriume on 
rakendatud ka riiklikul tasandil ja need moodustavad mitmes ELi liikmesriigis praegu olulise 
osa riiklikest metsi käsitlevatest õigusaktidest. Vastavaid kriteeriume ja näitajaid on välja 
töötatud ka mitmetes maailma erinevates paikades ja neid tuleks kohaldada metsal põhineva 
toormaterjali suhtes väljaspool Euroopat.

Muudatusettepanek 823
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Lõikes 1 osutatud eesmärkidel arvesse 
võetud biomassi, mida kasutatakse 
energia, kuid mitte transpordikütuste 
tootmiseks, ei valmistata toorainest, mis on 
saadud suure süsinikuvaruga maa-alalt, see 
tähendab maa-alalt, mida 1990. aastal
iseloomustas üks järgmistest seisunditest ja 
mida see seisund enam ei iseloomusta:

(a) märgalad, see tähendab pidevalt või 
suurema aja aastast veega kaetud või 
veest küllastunud maa-alad, sealhulgas 
põlised turbarabad;

(a) märgalad; 

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

(b) püsivalt metsastatud alad, see tähendab 
üle 0,5 hektari suurused maa-alad, millel 
on üle viie meetri kõrgused puud, mille 
võrade liitus on üle 10%, või mis suudavad 
in situ kõnealuste künnisteni jõuda; 

(b a) savann ja võsaga kaetud maa, see 
tähendab vaheldumisi puudest, põõsastest 
ja rohumaast koosnevad suure 
süsinikuvaruga alad;
(b b) püsirohumaa, st karjamaa, millel on 
kasvatatud heina ja mida on kasutatud 
loomade karjatamiseks vähemalt 20 
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aastat.
Käesoleva lõike sätteid ei kohaldata, kui 
tooraine hankimise ajal iseloomustas 
maa-ala sama seisund kui 2008. aasta 
jaanuaris.

Or. en

Selgitus

Kuigi transpordi valdkonnas kasutatava biomassi tootmist tuleks piirata lähteainetega, mis ei 
avalda mõju maakasutusele või mille puhul saab tõestada süsiniku sidumise paranemist, on 
vaja reguleerida biomassi kasutamist muudeks energeetilisteks vajadusteks, et ära hoida 
negatiivseid keskkonnamõjusid.

Muudatusettepanek 824
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Lõikes 1 osutatud eesmärkidel arvesse 
võetud energia tootmiseks kasutatavat 
igasugust biomassi ei valmistata 
toorainest, mis on saadud suure 
süsinikuvaruga maa-alalt.

(a) märgalad, see tähendab pidevalt või 
suurema aja aastast veega kaetud või 
veest küllastunud maa-alad, sealhulgas 
põlised turbarabad;

Uusi tootmisüksusi ei looda maa-aladele, 
mille maapealsete süsinikdioksiidi varude 
kadu ei ole võimalik kompenseerida 10
aasta jooksul. Uusi tootmisüksusi ei looda 
maa-aladele, kus maa-aluste 
süsinikdioksiidi varude olulise 
vähenemise oht on suur, nt teatud 
rohumaad, turvasmullad, mangroovid ja 
märgalad.

(b) püsivalt metsastatud alad, see 
tähendab üle 1 hektari suurused maa-
alad, millel on üle viie meetri kõrgused 
puud, mille võrade liitus on üle 30%, või 
mis suudavad in situ kõnealuste 
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künnisteni jõuda.
Käesoleva lõike sätteid ei kohaldata, kui 
tooraine hankimise ajal iseloomustas 
maa-ala sama seisund kui 2008. aasta 
jaanuaris.

Or. en

Selgitus

Praegused säästlikkuskriteeriumid ei suuda tagada biomassi säästlikkust ega võta kõiki 
säästlikkuse aspekte arvesse. Muudatusettepanekuga tahetakse luua paremad 
säästlikkuskriteeriumid. Miinimumnõuded kasvuhoonegaaside heitkoguste vähenemisele 
elektri ja transpordikütuste puhul on kooskõlas sellega, mida võib oodata praegustelt 
biomassi voogudelt ja tehnoloogiatelt (hiljutiste väljaannete põhjal).

Muudatusettepanek 825
Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 4 – esimene alalõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Lõikes 1 osutatud eesmärkidel arvesse 
võetud biomassi energiat ei toodeta
toorainest, mis on saadud suure 
süsinikuvaruga maa-alalt, v.a juhul, kui 
esitatud tõendid näitavad, et selle allikaks 
on jäätmevood, puidujäägid või 
jätkusuutlik majandamine. See hõlmab 
maa-alasid, mida 2008. aasta jaanuaris 
iseloomustas üks järgmistest seisunditest ja 
mida see seisund enam ei iseloomusta:

Or. en

Selgitus

Siingi peaks olema võimalik jätkusuutlik majandamine, kui biomassi kasutatakse piiratud 
koguses ja jätkusuutlikult.
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Muudatusettepanek 826
Erna Hennicot-Schoepges

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 4 – esimene alalõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Lõikes 1 osutatud eesmärkidel arvesse 
võetud biomassi energiat ei toodeta
toorainest, mis on saadud suure 
süsinikuvaruga maa-alalt, see tähendab 
maa-alalt, mida 2005. aasta novembris
iseloomustas üks järgmistest seisunditest ja 
mida see seisund enam ei iseloomusta:

Or. en

Muudatusettepanek 827
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 4 – esimene alalõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Igasuguse taimepõhise transpordienergia kohta peaksid kehtima samad 
keskkonnasäästlikkuse kriteeriumid. Lisaks „biokütustele” ja „muudele vedelatele 
biokütustele” tuleks hõlmata ka sõna „biomass”, et välistada lünk, mis võiks tekkida 
tehnoloogilise arengu tulemusel, näiteks transpordi jaoks vesiniku tootmiseks kasutatav 
biomass.
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Muudatusettepanek 828
Henrik Lax

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 4 – esimene lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Märgalad, see tähendab pidevalt või 
suurema aja aastast veega kaetud või veest 
küllastunud maa-alad, sealhulgas põlised 
turbarabad;

(a) Märgalad, see tähendab pidevalt või 
suurema aja aastast veega kaetud maa-alad;

Or. en

Selgitus

Esineb ka sellist pinnast, mida ei liigitata märgalaks, kuid mis võib olla olulise osa aastast 
vee all, eriti kui on nn märg aasta. Seetõttu saab märgala kriteeriumiks olla ainult alaline 
veega kaetus.

Muudatusettepanek 829
Eluned Morgan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 4 – esimene lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) märgalad, see tähendab pidevalt või 
suurema aja aastast veega kaetud või veest 
küllastunud maa-alad, sealhulgas põlised 
turbarabad;

(a) märgalad, see tähendab pidevalt või 
suurema aja aastast veega kaetud või veest 
küllastunud maa-alad, sealhulgas kõik 
turbarabad;

Or. en

Selgitus

Kahjustatud (st juba kuivendatud) turbarabad jäävad kogu maailmas märkimisväärseteks 
süsiniku talletajateks. Kahjustatud turbarabade taastamine vähendab heidet palju suuremas 
ulatuses kui nende kasutamine biomassi kasvatamiseks. Kasvatamine nõuab sageli edasist 
veetaseme alandamist, mis põhjustab uut kahjustamist ja edasist kasvuhoonegaaside 
eraldumise kasvu.
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Muudatusettepanek 830
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) püsivalt metsastatud alad;

Or. en

Muudatusettepanek 831
Eluned Morgan

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) püsivalt metsastatud alad, see tähendab 
üle 0,5 hektari suurused maa-alad, millel 
on üle viie meetri kõrgused puud, mille 
võrade liitus on üle 10%, või mis suudavad 
in situ kõnealuste künnisteni jõuda.

Or. en

Selgitus

Mõiste „püsivalt metsastatud alad” peaks olema kooskõlas ÜRO Toidu- ja 
Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) ning ÜRO bioloogilise mitmekesisuse konventsiooniga 
määratletud tunnustatud mõistetega, mis mõlemad määratlevad metsa kui üle 0,5 hektari 
suurust maa-ala puudega, mille võrade liitus on üle 10%.
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Muudatusettepanek 832
Eluned Morgan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 4 – esimene lõik – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) puisrohtla ja võsastunud maa, see 
tähendab maa-alad, millel on erinevad 
puud, põõsad ja rohumaa.

Or. en

Selgitus

Üleminekulised ökosüsteemid metsa ja rohumaa vahel on märkimisväärsed, tõhusad ja 
olulised süsiniku talletajad (nt Brasiilia cerrado ja Aafrika savannid) ning jäetakse praegu 
kehtivast sõnastusest välja.

Muudatusettepanek 833
Eluned Morgan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 4 – esimene lõik – punkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b b) püsirohumaa, st karjamaa, millel on 
kasvatatud heina ja mida on kasutatud 
loomade karjatamiseks vähemalt 20 aastat 
ja mis ei ole metsastatud.

Or. en

Selgitus

Püsirohumaad on märkimisväärsed, tõhusad ja olulised süsiniku talletajad, ja hiljuti saadud 
teaduslike andmete põhjal võib rohumaade kasutuselevõtmine tekitada süsinikukao ulatusega 
kuni 90 aastat.
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Muudatusettepanek 834
Eluned Morgan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 4 – esimene lõik – punkt b c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b c) märgalad Ramsari konventsiooni 
määratluses, mille tunnustamisel 
rakendatakse artikli 16 lõike 4 teises 
lõigus sätestatud menetlust;

Or. en

Muudatusettepanek 835
Eluned Morgan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 4 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Käesoleva lõike sätteid ei kohaldata, kui 
tooraine hankimise ajal iseloomustas maa-
ala sama seisund kui 2003. aasta mais.

Or. en

Selgitus

Komisjoni sõnastus tuleb kasuks neile, kes on spekuleerimise eesmärgil metsatustanud maa-
alad, oodates Euroopa turu kasvu, nagu on täheldatud Kagu-Aasias. Veel enam ja palju 
tõsisemalt nõrgestab selline liiga lähedale toodud tähtaeg Kyoto protokolliga seatud puhta 
arengu mehhanismi referentsaastat 1990. 2003. aasta tähistab lähteaastat, kus ELis võeti 
vastu õiguslik alus biokütuste edendamise toetamiseks.
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Muudatusettepanek 836
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 4 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon teeb Euroopa 
standardiorganisatsioonile (CEN) 
ülesandeks töötada välja ühtsed 
kriteeriumid ja spetsifikatsioonid, mida 
kasutatakse punktides a ja b kirjeldatud 
staatuste kindlaks määramisel, ning välja 
selgitada, kuidas tuleb see staatus 
kehtestada ja seda kontrollida.

Or. en

Selgitus

On oluline, et kogu ELis kohaldatakse järjepidevalt samasuguseid kriteeriume, näitajaid ja 
meetodeid. CEN esitab asjakohase raamistiku ja saab selle ülesande täitmisse kaasata 
vastavad teadmised ning on kõnealuse protsessi juba käivitanud. ELi õiguslik raamistik peaks 
olema kooskõlas ELi asutamislepingu artikliga 95.

Muudatusettepanek 837
Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 4 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon teeb Euroopa 
standardiorganisatsioonile (CEN) 
ülesandeks töötada välja ühtsed 
kriteeriumid ja spetsifikatsioonid, mida 
kasutatakse punktides a ja b kirjeldatud 
staatuste kindlaks määramisel, ning välja 
selgitada, kuidas tuleb see staatus 
kehtestada ja seda kontrollida.

Or. en
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Selgitus

On oluline, et kogu ELis kohaldatakse järjepidevalt samasuguseid kriteeriume, näitajaid ja 
meetodeid. CEN esitab asjakohase raamistiku ja saab selle ülesande täitmisse kaasata 
vastavad teadmised ning on kõnealuse protsessi juba käivitanud. ELi õiguslik raamistik peaks 
olema kooskõlas ELi asutamislepingu artikliga 95.

Muudatusettepanek 838
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõiked 4 a, 4 b ja 4 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Biomassi tootmine energia saamise 
eesmärgil ei tohi seada ohtu toiduainetega 
kindlustatust ja kohalikke biomassi 
kasutusviise.
Komisjon esitab igal aastal järgmiste 
punktide kohta aruande:
a) maakasutuse muutused piirkondades, 
kus asuvad biomassi tootmisalad;
b) toiduainete hindade muutused 
maailmaturul ja piirkondades, kus 
toodetakse biomassi.
4 b. Kui biomassi tootmine ja töötlemine 
ei avalda mõju mullale ja selle kvaliteedile 
või parandab seda:
a) ei rikuta siseriiklikke sätteid ja mulla 
majandamist reguleerivaid õigusakte;
b) biomassi tootmisel ja töötlemisel 
järgitakse parimaid tavasid, et muld ja 
selle kvaliteet ei muutuks või paraneks.
4 c. Kui biomassi tootmisel ja töötlemisel 
põhja- ja pinnaveevarud ei kahane ja 
veekvaliteet ei muutu või paraneb:
a) ei rikuta siseriiklikke sätteid ja 
veemajandust reguleerivaid õigusakte;
b) biomassi tootmisel ja töötlemisel 
järgitakse parimaid tavasid, et veekasutust 
vähendada ja vee kvaliteet ei muutuks või 
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paraneks;
c) kui biomassi tootmisel ja töötlemisel ei 
kasutata veevarusid, mis pärinevad 
mittetaastuvatest allikatest.

Or. en

Selgitus

Praegused säästlikkuskriteeriumid ei suuda tagada biomassi säästlikkust ega võta kõiki 
säästlikkuse aspekte arvesse. Muudatusettepanekuga tahetakse võtta kasutusele paremad 
säästlikkuskriteeriumid. Miinimumnõuded kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise 
valdkonnas elektri ja transpordikütuste puhul on kooskõlas sellega, mida võib oodata 
praegustelt biomassivoogudelt ja -tehnoloogiatelt (hiljutiste väljaannete põhjal).

Muudatusettepanek 839
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Lõikes 1 osutatud eesmärkidel ei 
võeta biokütuseid ja muid vedelaid 
biokütuseid arvesse, kui nendega seoses 
on juba kasutatud toetusi, maksuvabastusi 
või muid riiklikke soodustusi, mille 
eesmärk on vähendada tootmiskulusid ja 
luua ebaõiglasi konkurentsieeliseid.

Or. en

Muudatusettepanek 840
Erna Hennicot-Schoepges

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Lõikes 1 osutatud eesmärkidel 
võetakse energia tootmiseks mõeldud 
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biomass, olenemata sellest, kas toorainet 
kasvatati ühenduse territooriumil või 
väljaspool seda, arvesse ainult juhul, kui 
võeti tõhusad meetmed, et hoida ära:
a) vee, kaasa arvatud põhjavee, reostus;
b) ülemäärast veetarbimist veepuuduse all 
kannatavates piirkondades;
c) õhusaaste;
d) pinnase kvaliteedi halvenemine.

Or. en

Selgitus

Aruanded peavad sisaldama põhjalikku hinnangut mõjude kohta, mida suurenev nõudlus 
bioenergia järele avaldab globaalsele maakasutusele ja sellega seotud heitele. Ilma selleta 
oleks võimatu hinnata, kas poliitika tegelikult aitab kaasa heite vähendamisele.

Muudatusettepanek 841
Lena Ek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Biokütuseid ja muid vedelaid 
biokütuseid tuleks toota eelkõige 
jäätmetest, juba kasutatavate maa-alade 
tootlikkuse suurendamise teel või 
degradeerunud/kasutamata aladel, et 
vähendada maakasutuse suurenevat 
koormust ja kasvuhoonegaaside 
heitkoguste kaudset kasvu.
Komisjon kehtestab kriteeriumid ja 
geograafilise ulatuse, et määrata 
kindlaks, milliseid maa-alasid punkt 4 
hõlmab.

Or. en
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Selgitus

Bioenergia tootmine jäätmetest ja jääkidest ning degradeerunud või kasutamata alade 
kasutamine vähendab koormust, mida bioenergia tootmine avaldab maale, veele ja 
saagikasvatamisele, ning hoiab suures osas ära kaudsed mõjud. Seetõttu oleks vaja seda 
toetada.

Muudatusettepanek 842
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Lõikes 1 osutatud eesmärkidel ei 
võeta arvesse energia tootmiseks mõeldud 
biomassi, välja arvatud juhul, kui 
tooraine, millest see on toodetud, kasvatati 
kooskõlas järgmiste kriteeriumidega:
a) kohalike omavalitsuste ja põlisrahvaste 
maaõiguste austamine, nagu on 
sätestatud ÜRO põlisrahvaste õiguste 
deklaratsioonis ja teistest olulistes 
rahvusvahelistes raamistikes, näiteks:
– maakasutusõigust on võimalik tõendada 
ja tõendatud õigustega kohalikud 
kogukonnad ei vaidlusta seda;
– maa kasutamine energia tootmiseks 
kasutatava biomassi saamiseks ei vähenda 
teiste kasutajate seaduslikke õigusi, 
tavaõigusi ega traditsioonilisi õigusi ilma 
nende eelneva vaba ja teavitatud 
nõusolekuta;
b) kohalike elanike ja huvirühmadega 
konsulteerimise ja suhtlemise menetlused 
nende enda asutuste kaudu;
c) vastavus riiklikele tööohutust, 
töötervishoidu ja miinimumpalkasid 
käsitlevatele õigusaktidele;
d) vastavus Rahvusvahelise 
Tööorganisatsiooni asjaomastele 
konventsioonidele ja soovitustele;
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e) lepingud väiketalunikega, mis on 
mõistlikud, läbipaistvad ja mida 
järgitakse. Eelkõige on tehtud järgmist:
– tehakse kokkulepitud maksed 
õigeaegselt ning kõiki kulusid, tasusid ja 
lõive on arusaadavalt selgitatud ja nendes 
on eelnevalt kokku lepitud;
– sisendite, teenuste ja toodangu 
hinnakujundust selgitatakse 
arusaadavalt;
– laenu tagasimaksekavad on lõpuni 
läbipaistvad ja põhinevad mõistlikul 
intressimääral.

Or. en

Muudatusettepanek 843
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Ühenduses kasvatatud 
põllumajanduslik tooraine, mida 
kasutatakse lõikes 1 osutatud eesmärkidel 
arvessevõetavate biokütuste ja muude 
vedelate biokütuste tootmiseks, saadakse 
vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 
1782/200317 III lisa punktis A pealkirja 
all „Keskkond” loetletud nõuetele ja 
standarditele ning vastavalt kõnealuse 
määruse artikli 5 lõike 1 kohaselt 
määratletud heade põllumajandus- ja 
keskkonnatingimuste miinimumnõuetele.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Põllumajandustavade kriteeriumid peavad olema ühesugused ELis ja väljaspool ELi tootmise 
korral. Vt uut lõiget 7 a (raportööri muudatusettepanek 33) ja samade autorite 
muudatusettepanekut, mis seda täiendab.
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Muudatusettepanek 844
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Seda kohaldatakse mutatis mutandis 
väljaspool ühendust kasvatatud 
põllumajandusliku tooraine suhtes, mida 
kasutatakse lõikes 1 osutatud eesmärkidel 
arvessevõetavate biokütuste ja muude 
vedelate biokütuste tootmiseks.
Väljaspool ühendust kasvatatud 
põllumajanduslikku toorainet, mida 
kasutatakse biokütuste ja muude vedelate 
biokütuste tootmiseks, võetakse arvesse 
vastavalt lõikele 1. Kui niisugused 
eeskirjad ei ole kohaldatavad, tuleb 
eelkõige järgmisi ülemaailmseid ja 
loodusvarasid mõjutavaid nõudeid arvesse 
võtta:
a) ei esine heite märkimisväärset 
suurenemist, mis võiks põhjustada 
hapestumist või eutrofeerumist või osooni 
hävimist, või mis on toksilised;
b) ei esine märkimisväärset mõju mulla 
funktsioonidele või mulla viljakusele (st 
orgaanilise aine tasemete säilitamine, 
erosiooni kontroll);
c) ei esine märkimisväärset mõju vee 
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kvaliteedile või veevarudele;
d) ei esine bioloogilise või ökosüsteemi 
mitmekesisuse märkimisväärset 
halvenemist ja
e) väetiste ja pestitsiide keskkonnasõbralik 
kasutamine.

Or. de

Selgitus

Kolmandates riikides toodetud põllumajanduslik tooraine peab vastama samadele või 
samaväärsetele nõuetele kui ELi toodang; vastavus on vajalik nendest toodetud biokütuste 
säästlikkuse tagamiseks. Praegune sõnastus diskrimineerib ELi tootjaid.

Muudatusettepanek 845
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Eespool toodud lõiku kohaldatakse 
mutatis mutandis väljaspool ühendust 
kasvatatud põllumajandusliku tooraine 
suhtes, mida kasutatakse lõikes 1 osutatud 
eesmärkidel arvessevõetavate biokütuste 
ja muude vedelate biokütuste tootmiseks.
Väljaspool ühendust kasvatatud 
põllumajanduslikku toorainet, mida 
kasutatakse biokütuste ja muude vedelate 
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biokütuste tootmiseks, võetakse arvesse 
vastavalt lõikele 1. Kui niisugused 
eeskirjad ei ole kohaldatavad, tuleb 
eelkõige järgmisi ülemaailmseid ja 
loodusvarasid mõjutavaid nõudeid arvesse 
võtta:
a) ei esine heite märkimisväärset 
suurenemist, mis võiks põhjustada 
hapestumist või eutrofeerumist või osooni 
hävimist, või mis on toksilised;
b) ei esine märkimisväärset mõju mulla 
funktsioonidele või mulla viljakusele 
(nagu orgaanilise aine tasemete 
säilitamine, erosiooni kontroll);
c) ei esine märkimisväärset mõju vee 
kvaliteedile või veevarudele;
d) ei esine bioloogilise või ökosüsteemi 
mitmekesisuse märkimisväärset 
halvenemist ja
e) väetiste ja pestitsiide keskkonnasõbralik 
kasutamine.

Or. de

Selgitus

Kolmandates riikides toodetud põllumajanduslik tooraine peab vastama samadele või 
samaväärsetele nõuetele kui ELi toodang; vastavus on vajalik nendest toodetud biokütuste 
säästlikkuse tagamiseks. Praegune sõnastus diskrimineerib ELi tootjaid.

Muudatusettepanek 846
Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Ühenduses kasvatatud põllumajanduslik 
tooraine, mida kasutatakse lõikes 1 
osutatud eesmärkidel arvessevõetavate 
biokütuste ja muude vedelate biokütuste 
tootmiseks, saadakse vastavalt nõukogu 

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

1782/2003 III lisa punktis A pealkirja all 
„Keskkond” loetletud nõuetele ja 
standarditele ning vastavalt kõnealuse 
määruse artikli 5 lõike 1 kohaselt 
määratletud heade põllumajandus- ja 
keskkonnatingimuste miinimumnõuetele.

Or. en

Selgitus

Kõik toorained peaksid vastama samasugustele keskkonnanõuetele, sõltumata nende 
kasvatamise kohast.

Muudatusettepanek 847
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Ühenduses kasvatatud põllumajanduslik 
tooraine, mida kasutatakse lõikes 1 
osutatud eesmärkidel arvessevõetavate 
biokütuste ja muude vedelate biokütuste
tootmiseks, saadakse vastavalt nõukogu 
määruse (EÜ) nr 1782/200317 III lisa 
punktis A pealkirja all „Keskkond” 
loetletud nõuetele ja standarditele ning 
vastavalt kõnealuse määruse artikli 5 lõike 
1 kohaselt määratletud heade 
põllumajandus- ja keskkonnatingimuste 
miinimumnõuetele.

5. Ühenduses kasvatatud põllumajanduslik 
tooraine, mida kasutatakse lõikes 1 
osutatud eesmärkidel arvessevõetava 
energia tootmiseks kasutatava igasuguse 
biomassi tootmiseks, saadakse vastavalt 
nõukogu määruse (EÜ) nr 1782/200317 III 
lisa punktis A pealkirja all „Keskkond” 
loetletud nõuetele ja standarditele ning 
vastavalt kõnealuse määruse artikli 5 lõike 
1 kohaselt määratletud heade 
põllumajandus- ja keskkonnatingimuste 
miinimumnõuetele.

Or. en

Selgitus

Praegused säästlikkuskriteeriumid ei suuda tagada biomassi säästlikkust ega võta kõiki 
säästlikkuse aspekte arvesse. Muudatusettepanekuga tahetakse võtta kasutusele paremad 
säästlikkuskriteeriumid. Miinimumnõuded kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise 
valdkonnas elektri ja transpordikütuste puhul on kooskõlas sellega, mida võib oodata 
praegustelt biomassivoogudelt ja -tehnoloogiatelt (hiljutiste väljaannete põhjal).
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Muudatusettepanek 848
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõiked 5 a ja 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Biokütuseid ja muid vedelaid 
biokütuseid võetakse lõikes 1 sätestatud 
eesmärkidel arvesse üksnes juhul, kui 
riigid, kus need on toodetud, on 
ratifitseerinud ja rakendanud tõhusalt 
kõiki järgmisi keskkonna valdkonnas 
sõlmitud lepinguid ja konventsioone:
– ohustatud looduslike looma- ja 
taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise 
konventsioon;
– bioloogilise mitmekesisuse 
konventsioon;
– Cartagena bioloogilise ohutuse 
protokoll;
– Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 
kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto 
protokoll;
– Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 
konventsioon, mis käsitleb vanuse 
alammäära tööle lubamisel (nr 138);
– Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 
lapsele sobimatu töö ja muu talle 
sobimatu tegevuse viivitamatu 
keelustamise konventsioon (nr 182);
– Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 
sunniviisilise töö kaotamise konventsioon 
(nr 105);
– Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 
sunniviisilise või kohustusliku töö 
konventsioon (nr 29);
– Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 
konventsioon mees-ja naistöötajate võrdse 
tasustamise kohta võrdväärse töö eest (nr 
100);
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– Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni töö-
ja kutsealast diskrimineerimist käsitlev 
konventsioon (nr 111);
–Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 
ühinemisvabaduse ja 
organiseerumisõiguse kaitse konventsioon 
(nr 87);
– kõnealuste lepingute tõhusat 
rakendamist kontrollitakse, seejuures 
võetakse arvesse riigi rakendamistulemusi 
vastavalt lepingu rakendussätetele ja eriti 
kõnealuste lepingute raames vastavuse 
kontrollimiseks loodud organite kõiki 
soovitusi.
5 b. Kui riik ei ole ratifitseerinud lõike 5 a 
punktis a nimetatud lepinguid, kuid 
pädevad asutused või ettevõtjad esitavad 
komisjonile usaldusväärse teabe, mis 
kinnitab, et asjaomases riigis on 
keskkonnakaitsestandardid võrdväärsed 
kõnealustes lepingutes sisalduvate 
standarditega, võib komisjon artikli 21 
lõikes 2 sätestatud menetluse kohaselt 
otsustada, et kõnealuses riigis toodetud 
biokütuseid ja muid vedelaid biokütuseid 
võib lõikes 1 sätestatud eesmärkidel 
arvesse võtta.

Or. en

Muudatusettepanek 849
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Biokütuseid ja muid vedelaid 
biokütuseid võetakse lõikes 1 sätestatud 
eesmärkidel arvesse üksnes juhul, kui 
riigid, kus need on toodetud, on 
ratifitseerinud ja rakendanud tõhusalt 
kõiki järgmisi keskkonna valdkonnas 
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sõlmitud lepinguid:
1. ohustatud looduslike looma- ja 
taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise 
konventsioon;
2. bioloogilise mitmekesisuse 
konventsioon;
3. Cartagena bioloogilise ohutuse 
protokoll;
4. Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 
kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto 
protokoll.
Kõnealuste lepingute tõhusat rakendamist 
kontrollitakse, seejuures võetakse arvesse 
riigi rakendamistulemusi vastavalt 
lepingu rakendussätetele ja eriti 
kõnealuste lepingute raames vastavuse 
kontrollimiseks loodud organite kõiki 
soovitusi.

Or. en

Selgitus

Artiklis 15a sätestatud keskkonnakriteeriumid ei ole piisavad, seega tuleb nende ulatust 
laiendada.

Muudatusettepanek 850
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Lõikes 1 osutatud eesmärkidel ei 
võeta arvesse biokütuseid ja muid vedelaid 
biokütuseid, välja arvatud juhul, kui võeti 
tõhusad meetmed, et hoida ära:
a) pinna- ja põhjavee kvaliteedi 
halvenemist saasteainete ja liigsete 
toitainete sissevoolu tõttu;
b) ülemäärast veetarbimist veepuuduse all 
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kannatavates piirkondades.

Or. en

Muudatusettepanek 851
Eluned Morgan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Lõikes 1 osutatud eesmärkidel ei 
võeta arvesse biokütuseid ja vedelaid 
biokütuseid, olenemata sellest, kas nende 
tootmiseks vajalik tooraine kasvatati 
ühenduse territooriumil või väljaspool 
seda, välja arvatud juhul, kui käesoleva 
direktiivi artikli 16 kohaselt esitati 
biokütuste ja vedelate biokütuste ning 
nende tooraine tootmise kohta järgmine 
teave:
a) mõjuhinnang kõikide artikli 15 lõikes 3 
nimetatud maa-alade ja liikide 
määratlemiseks, kõnealuste maa-alade ja 
liikide olukorra säilimist ja paranemist 
(samuti käesoleva lõike punktides b kuni f 
nimetatud eesmärkide täitmist) tagav 
majandamiskava ja teave selle täitmise 
kohta;
b) vee säästvat kasutamist tagava 
menetluse rakendamine, sh 
põhjaveevarude kaitsmine ja veereostuse 
vältimine;
c) mulla säästvat majandamist tagava 
menetluse rakendamine, erosiooni 
vältimine ja erosioonikontroll;
d) põllumajanduskemikaalide 
kasutamine, mis kuuluvad Maailma 
Tervishoiuorganisatsiooni 
klassifikatsiooni kohaselt tüübi 1A või 1B 
ja 2. klassi toodete hulka või on lisatud 
Stockholmi ja Rotterdami 
konventsioonide nimekirja, ning 
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niisuguse kasutamise korral teave 
talupidajate pingutuste kohta 
alternatiivide leidmiseks;
e) põletamine kui üks raadamise või 
jäätmete kõrvaldamise võimalusi ning 
millises ulatuses on selline teguviis 
kooskõlas parimate tavade juhistega, mille 
peab komisjon määratlema vastavalt 
artikli 21 lõikes 2 osutatud menetlusele;
f) järgmiste kriteeriumide järgimine:
i) maakasutusõigust on võimalik tõendada 
ja tõendatud õigustega kohalikud, 
seaduslikke õigusi või tavaõigusi omavad 
kogukonnad ei vaidlusta seda;
ii) kohalikule elanikkonnale makstakse 
hüvitust kõikide kokkulepitud 
maamüügijuhtumite ja teatud õigustest 
loobumise korral, mis eeldab aga nende 
eelnevat olukorrast teavitamist ja
vabatahtlikku nõustumist ning nende 
enda organites saavutatud kokkuleppeid;
iii)maa kasutamine biokütuste ja muude 
vedelate biokütuste jaoks vajaliku 
tooraine kasvatamiseks ei vähenda teiste 
kasutajate seaduslikke õigusi, tavaõigusi 
ega traditsioonilisi õigusi ilma nende 
eelneva vaba ja teavitatud nõusolekuta;
iv) toorainet ei kasvatata maa-aladel, mis 
on selleks määratud sunniviisiliselt;
v) biokütuste ja muude vedelate 
biokütuste tooraine kasvatamisel ei 
kasutata või toetata sunniviisilist või 
kohustuslikku tööd (vastavalt 
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 
konventsioonile nr 29 ja nr 105):
1) ettevõtja ei jäta enda kätte töötajate 
tasu, toetusi, vara või dokumente, et 
takistada nende lahkumist tootmisest;
2) ettevõtja loobub mistahes füüsilistest 
või psüühilistest meetmetest, mille 
eesmärk on töötajate kinnihoidmine 
töökohal;
3) töötajatel on õigus töökohalt pärast 
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mõistliku ajavahemiku möödumist 
lahkuda, kui nad on sellest tööandjat 
eelnevalt teavitanud;
4) ei saa nõuda, et lepingu alusel tööle 
võetud töötajate abikaasad ja lapsed 
osaleksid tootmise töös;
vi) tööle ei võeta alla 15-aastaseid lapsi 
(v.a juhul, kui tegemist on pereettevõttega, 
kuid üksnes siis, kui see ei mõjuta laste 
hariduslikku, moraalset, sotsiaalset ja 
füüsilist arengut) ja ohtlikke töid ei teosta 
alla 18-aastased töötajad;
vii) kõik töötajad on võetud tööle 
seaduslike lepingute alusel ja neile 
makstakse õiglast tasu vastavalt 
lepingutes kindlaks määratud 
tingimustele;
1) töötajate töötasu makstakse välja 
korrapäraselt ja õigeaegselt sularahas või 
mõnes muus neile sobivas vormis;
2) töötasu kinnipidamine 
distsiplinaarmeetmena ei ole lubatud; 
ilma asjassepuutuva töötaja selgesõnalise 
loata ei tohi töötasu kinni pidada, kui 
seda riiklikud õigusaktid ette ei näe. Kõik 
distsiplinaarmeetmed tuleks registreerida.
3) ööbimise ja muude hüvede kulusid ei 
arvata automaatselt loonusmaksena maha 
miinimumpalgast või vastavas valdkonnas 
tavapäraselt makstavast palgast;
4) tükitöö korral peavad töötajatele 
makstavad tasud vastama vähemalt 
miinimumpalgale või vastavas 
tööstusvaldkonnas normaalse tööaja ja 
normaalsete tingimuste korral makstavale 
palgale (sõltuvalt sellest, kumb summa on 
suurem).

Or. en
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Muudatusettepanek 852
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Lõikes 1 osutatud eesmärkidel 
võetakse biomassist toodetud energiat, 
biokütuseid ja muid vedelaid biokütuseid, 
olenemata sellest, kas toorainet kasvatati 
ühenduse territooriumil või väljaspool 
seda, arvesse ainult juhul, kui võeti 
tõhusad meetmed, et hoida ära:
a) pinna- ja põhjavee kvaliteedi 
halvenemist saasteainete ja liigsete 
toitainete sissevoolu tõttu;
b) ülemäärast veetarbimist veepuuduse all 
kannatavates piirkondades.

Or. en

Selgitus

Vajalik on säästvate põllumajandustavade laiaulatuslikum rakendamine nii ELis kui ka 
väljaspool seda, ning seetõttu on väga oluline, et biokütuste tootmise suurenemine ei tooks 
endaga kaasa pinnase ja vee kvaliteedi halvenemist.

Muudatusettepanek 853
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 b. Lõikes 1 osutatud eesmärkidel ei 
võeta arvesse biokütuseid ja vedelaid 
biokütuseid, olenemata sellest, kas nende 
tootmiseks vajalik tooraine kasvatati 
ühenduse territooriumil või väljaspool 
seda, välja arvatud juhul, kui käesoleva 
direktiivi artikli 16 kohaselt esitati 
biokütuste ja vedelate biokütuste ning 
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nende tooraine tootmise kohta järgmine 
teave:
i. maakasutusõigust on võimalik tõendada 
ja tõendatud õigustega kohalikud, 
seaduslikke õigusi või tavaõigusi omavad 
kogukonnad ei vaidlusta seda;
ii. kohalikule elanikkonnale makstakse 
hüvitust kõikide kokkulepitud 
maamüügijuhtumite ja teatud õigustest 
loobumise korral, mis eeldab aga nende 
eelnevat olukorrast teavitamist ja 
vabatahtlikku nõustumist ning nende 
enda organites saavutatud kokkuleppeid;
iii. toorainet ei kasvatata maa-aladel, mis 
on selleks määratud sunniviisiliselt;
iv. biokütuste ja muude vedelate 
biokütuste tooraine kasvatamisel ei 
kasutata või toetata sunniviisilist või 
kohustuslikku ega laste tööd (vastavalt 
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 
konventsioonile nr 29, 105, 138 ja 182):
v. kõik töötajad on võetud tööle seaduslike 
lepingute alusel ning neile makstakse 
õiglast tasu, samuti on neil 
organiseerumisõiguse ja kollektiivse 
läbirääkimisõiguse kaitse ning nad ei pea 
kartma diskrimineerimist vastavalt 
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 
konventsioonile nr 100, 111, 87, 98.

Or. en

Muudatusettepanek 854
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 b. Tootjad püüdlevad kõikjal 
põllumajanduskemikaalide, väetiste ja 
pestitsiidide kasutamise vähendamise ja 
nende asendamise poole alternatiividega. 



AM\731121ET.doc 115/131 PE409.428v01-00

ET

Kasutada ei tohi aineid, mis
i) kuuluvad Maailma 
Tervishoiuorganisatsiooni 
klassifikatsiooni kohaselt I või II klassi;
ii) on hõlmatud Rotterdami konventsiooni 
kohase eelnevalt teatatud nõusoleku 
menetlusega või 
iii) kuuluvad jälgimisele või kandidaatide 
nimekirja püsivate orgaaniliste 
saasteainete Stockholmi konventsiooni 
kohaselt.

Or. en

Selgitus

Kemikaalide kasutamise vähenemine tähendab fossiilkütuste kasutamise vähendamist ning 
aitab seega vähendada heitkoguseid. Osa kemikaale on inimeste tervisele ja keskkonnale eriti 
kahjulikud ning tuleks biokütuste tootmises kasutamisest täielikult kõrvaldada. Kuna 
biokütuseid ei kasutata toiduks, võib see inimeste tervist silmas pidades tuua endaga kaasa 
keskkonnastandardite nõrgenemise ning see võimaldaks kahjulike ainete kasutamise lubamist 
keskkonnas.

Muudatusettepanek 855
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 b. Kui riik ei ole ratifitseerinud lõike 5 a 
punktis a nimetatud lepinguid, kuid 
pädevad asutused või ettevõtjad esitavad 
komisjonile usaldusväärse teabe, mis 
kinnitab, et asjaomases riigis on 
keskkonnakaitsestandardid võrdväärsed 
kõnealustes lepingutes sisalduvate 
standarditega, võib komisjon artikli 21 
lõikes 2 sätestatud menetluse kohaselt 
otsustada, et kõnealuses riigis toodetud 
biokütuseid ja muid vedelaid biokütuseid 
võib lõikes 1 sätestatud eesmärkidel 
arvesse võtta.
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Or. en

Selgitus

Artiklis 15a sätestatud keskkonnakriteeriumid ei ole piisavad, seega tuleb nende ulatust 
laiendada.

Muudatusettepanek 856
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 5 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 c. Komisjon esitab iga kahe aasta järel 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
aruande selle kohta, milline on biokütuste 
suurenenud nõudluse mõju sotsiaalsele 
jätkusuutlikkusele ühenduses ja 
kolmandates riikides, ning kuidas 
mõjutab ELi biokütusepoliitika 
toiduainete kättesaadavust eksportivates 
riikides, arengumaade inimeste võimet 
neid toiduaineid osta ja laiemaid 
arenguküsimusi. Esimene aruanne 
esitatakse 2012. aastal. Aruandes 
käsitletakse maakasutusõigustest 
kinnipidamise küsimusi. Selles 
avaldatakse iga riigi kohta, mis on oluline 
ELis tarbitavate biokütuste 
tooraineallikas, kas riik on ratifitseerinud 
kõik järgmised Rahvusvahelise 
Tööorganisatsiooni konventsioonid:
i) töölevõetava isiku vanuse alammäära 
konventsioon (nr 138);
ii) lapsele sobimatu töö ja muu talle 
sobimatu tegevuse viivitamatu 
keelustamise konventsioon (nr 182);
iii) sunniviisilise töö kaotamise 
konventsioon (nr 105);
iv) sunniviisilise või kohustusliku töö 
konventsioon (nr 29);
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v) konventsioon mees- ja naistöötajate 
võrdse tasustamise kohta võrdväärse töö 
eest (nr 100);
vi) konventsioon, mis käsitleb kutsealal ja 
muus töövaldkonnas diskrimineerimise 
keelustamist (nr 111);
vii) ühinemisvabaduse ja 
organiseerumisõiguse kaitse konventsioon 
(nr 87);
viii) organiseerumisõiguse ja kollektiivse 
läbirääkimisõiguse kaitse konventsioon 
(nr 98).
Komisjon esitab nende konventsioonide 
rakendamise kohta aruande talle 
kättesaadavale teabele toetudes.

Or. en

Selgitus

Artiklis 15a sätestatud keskkonnakriteeriumid ei ole piisavad, seega tuleb nende ulatust 
laiendada. Vajalik on regulaarsete aruannete esitamine komisjoni poolt.

Muudatusettepanek 857
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 5 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 c. Komisjon esitab igal aastal Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande selle 
kohta, milline on biokütuste suurenenud 
nõudluse mõju sotsiaalsele 
jätkusuutlikkusele ühenduses ja 
kolmandates riikides, ning kuidas 
mõjutab ELi biokütusepoliitika 
toiduainete kättesaadavust eksportivates 
riikides, arengumaade inimeste võimet 
neid toiduaineid osta ja laiemaid 
arenguküsimusi.
Esimene aruanne esitatakse 2010. aastal.
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Aruandes käsitletakse 
maakasutusõigustest kinnipidamise 
küsimusi. Selles avaldatakse iga riigi 
kohta, mis on oluline ELis tarbitavate 
biokütuste tooraineallikas, kas riik on 
ratifitseerinud ja rakendanud kõik 
järgmised Rahvusvahelise 
Tööorganisatsiooni konventsioonid:
i) töölevõetava isiku vanuse alammäära 
konventsioon (nr 138);
ii) lapsele sobimatu töö ja muu talle 
sobimatu tegevuse viivitamatu 
keelustamise konventsioon (nr 182);
iii) sunniviisilise töö kaotamise 
konventsioon (nr 105);
iv) sunniviisilise või kohustusliku töö 
konventsioon (nr 29);
v) konventsioon mees- ja naistöötajate 
võrdse tasustamise kohta võrdväärse töö 
eest (nr 100);
vi) konventsioon, mis käsitleb kutsealal ja 
muus töövaldkonnas diskrimineerimise 
keelustamist (nr 111);
vii) ühinemisvabaduse ja 
organiseerumisõiguse kaitse konventsioon 
(nr 87);
viii) organiseerumisõiguse ja kollektiivse 
läbirääkimisõiguse kaitse konventsioon 
(nr 98).
Komisjon esitab vajaduse korral 
ettepaneku parandusmeetmete kohta.

Or. en

Selgitus

Ettepanekusse tuleb lisada sotsiaalsed kriteeriumid. Komisjon peaks koostama igal aastal 
eriaruande biokütuste suurema nõudluse ja kasutamise sotsiaalse mõju kohta. Vajaduse 
korral peaks komisjon aruannete alusel esitama ettepanekud parandusmeetmete kohta.
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Muudatusettepanek 858
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 5 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 c. Vajaduse korral võivad 
väiketalunikud, tootjaorganisatsioonid ja 
ühistud taotleda rühmasertifikaatide 
andmist, kui kindlaks määratud 
auditeerimismenetlused kujutavad endast 
neile ebaproportsionaalset 
halduskoormust.

Or. en

Muudatusettepanek 859
Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid peaksid saama ELi kriteeriume täiendada lisakriteeriumidega.
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Muudatusettepanek 860
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 861
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

6. Liikmesriigid võivad keelduda 
täiendavatel säästlikkusega seotud 
põhjustel käesoleva artikli kohaselt saadud 
biokütuste ja muude vedelate biokütuste 
arvessevõtmisest lõikes 1 osutatud 
eesmärkidel.

Or. en

Selgitus

Kui seoses biokütuste säästlikkuse küsimusega tekivad ettenägematud probleemid, on 
liikmesriigid võimelised reageerima kiiremini kui komisjon. Seega tuleks liikmesriikidel 
lubada vajaduse korral kehtestada täiendavaid säästlikkuskriteeriume.
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Muudatusettepanek 862
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

6. Liikmesriigid ei keeldu muudel 
säästlikkusega seotud põhjustel käesoleva 
artikli kohaselt saadud biokütuste ja muude 
vedelate biokütuste arvessevõtmisest lõikes 
1 osutatud eesmärkidel. Liikmesriigid 
peaksid pöörama tähelepanu ka 
geenitehnoloogia abil toodetud biomassi 
kasutamisele.

Or. fr

Selgitus

Tänu geenitehnoloogia valdkonnas saavutatud edusammudele on suudetud suurendada õli 
sisaldust teatud taimedes, mida kasutatakse biokütuste tootmiseks, rohkem kui 40% võrra. 
Euroopa Liit ei saa kõnealuseid biotehnoloogilisi edusamme ignoreerida.

Muudatusettepanek 863
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

6. Liikmesriigid ei keeldu muudel
säästlikkusega seotud põhjustel käesoleva 
artikli kohaselt saadud biomassi 
arvessevõtmisest lõikes 1 osutatud 
eesmärkidel.

Or. en

Selgitus

Praegused säästlikkuskriteeriumid ei suuda tagada biomassi säästlikkust ega võta kõiki 
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säästlikkuse aspekte arvesse. Muudatusettepanekuga tahetakse võtta kasutusele paremad 
säästlikkuskriteeriumid. Miinimumnõuded kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise 
valdkonnas elektri ja transpordikütuste puhul on kooskõlas sellega, mida võib oodata 
praegustelt biomassivoogudelt ja -tehnoloogiatelt (hiljutiste väljaannete põhjal).

Muudatusettepanek 864
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Säästlikkuskriteeriumid peaksid olema kohaldatavad kõikide taastuvate energiaallikate 
suhtes. Biokütuste, muude vedelate biokütuste ja biomassi jaoks tuleks töötada välja 
raamtingimused.

Muudatusettepanek 865
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjon esitab hiljemalt 31. 
detsembriks 2010 aruande biomassi 
energialase kasutusega (välja arvatud 
biokütused ja muud vedelad biokütused) 
seotud säästlikkuskava nõuete kohta. 

välja jäetud
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Aruandele lisatakse vajadusel Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu jaoks ettepanekud 
biomassi muude energiaalaste 
kasutustega seotud säästlikkuskava kohta.

Or. en

Selgitus

Biomassi säästlikkuse kriteeriumid tuleks kehtestada käesoleva direktiiviga.

Muudatusettepanek 866
Umberto Guidoni

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

7. Komisjon võtab hiljemalt 31. 
detsembriks 2010 vastu kriteeriumid
biomassi energialase kasutusega (välja 
arvatud biokütused ja muud vedelad 
biokütused) seotud säästlikkuskava kohta. 
Need kriteeriumid peavad hõlmama ka
biomassi muude energiaalaste kasutuste 
säästlikkuskriteeriume. Liikmesriigid 
peavad paluma ettevõtjatel komisjoni 
poolt kehtestatud keskkonnasäästlikkuse 
kriteeriumid täita hiljemalt 31. 
detsembriks 2011.

Or. it

Selgitus

Biomassi ja biokütuste suhtes peavad kehtima samad säästlikkuse nõuded ja need peavad 
jõustuma samal hetkel või võimalikult väikese ajalise nihkega, et vältida lubamatut 
konkurentsi moonutamist või mittesäästlike energiaallikate kasutamise ergutamise ohtu.
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Muudatusettepanek 867
Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

7. Komisjon esitab hiljemalt 31. 
detsembriks 2010 aruande puidutööstuse, 
toiduainetööstuse ja naftatööstusega
seotud säästlikkuskava nõuete kohta.
Aruandele lisatakse vajaduse korral
Euroopa Parlamendi ja nõukogu jaoks 
ettepanekud käesolevas lõikes nimetatud 
tööstusvaldkondadega seotud 
säästlikkuskava kohta.

Or. en

Selgitus

Eesmärgid leevendada kliimamuutust, säilitada bioloogilist mitmekesisust ja kaitsta töötajate 
sotsiaalseid õigusi on võimalik saavutada ainult siis, kui säästlikkuskriteeriumide nõudeid 
selles direktiivis laiendatakse igasugusele biomassile, mida kasutatakse energia tootmiseks, 
aga ka kõikidele tööstusharudele (nafta-, toiduaine- ja puidutööstus), mida biokütused 
mõjutavad.

Muudatusettepanek 868
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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



AM\731121ET.doc 125/131 PE409.428v01-00

ET

Or. en

Muudatusettepanek 869
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

7. Komisjon esitab hiljemalt 31. 
detsembriks 2010 aruande biomassi 
energialase kasutusega (välja arvatud 
biokütused ja muud vedelad biokütused) 
seotud säästlikkuskava nõuete kohta. 
Aruandes võetakse arvesse kehtivaid 
eeskirju ja standardeid ja säästliku 
metsanduse põhimõtteid ning selles 
valdkonnas standardite arendamiseks 
tehtavat tööd. Aruandele lisatakse vajaduse 
korral Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
jaoks ettepanekud biomassi muude 
energiaalaste kasutustega seotud 
säästlikkuskava kohta.

Or. en

Selgitus

Metsandus on juba praegu valdkond, mille reguleerimine kuulub suures ulatuses 
liikmesriikide pädevusvaldkonda. Seega tuleks võtta arvesse ka säästliku metsamajanduse 
tavasid, kui kaalumisel on säästlikkuskriteeriumide laiendamine igasugusele biomassi 
kasutusele.

Muudatusettepanek 870
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjon esitab hiljemalt 31. 
detsembriks 2010 aruande biomassi 

7. Komisjon esitab hiljemalt 31. 
detsembriks 2010 aruande biomassi 



PE409.428v01-00 126/131 AM\731121ET.doc

ET

energialase kasutusega (välja arvatud 
biokütused ja muud vedelad biokütused) 
seotud säästlikkuskava nõuete kohta.
Aruandele lisatakse vajadusel Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu jaoks ettepanekud 
biomassi muude energiaalaste kasutustega 
seotud säästlikkuskava kohta.

energialase kasutusega (välja arvatud 
biokütused ja muud vedelad biokütused) 
seotud säästlikkuskava nõuete kohta.
Aruandes võetakse arvesse kehtivaid 
eeskirju ja standardeid ja säästliku 
metsanduse põhimõtteid ning selles 
valdkonnas standardite arendamiseks 
tehtavat tööd. Aruandele lisatakse vajaduse 
korral Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
jaoks ettepanekud biomassi muude 
energiaalaste kasutustega seotud 
säästlikkuskava kohta.

Or. en

Selgitus

Säästlikkuse kriteeriumide võimalik laiendamine biomassile peab tunnustama säästliku 
metsanduse olemasolevaid põhimõtteid ja eeskirju ning samuti väljatöötatavaid standardeid.

Muudatusettepanek 871
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Lõikes 1 osutatud eesmärkidel ei 
võeta arvesse biomassist toodetud 
energiat, välja arvatud juhul, kui võeti 
tõhusad meetmed, et ära hoida:
a) pinna- ja põhjavee kvaliteedi 
halvenemist saasteainete ja liigsete 
toitainete sissevoolu tõttu;
b) ülemäärast veetarbimist veepuuduse all 
kannatavates piirkondades;
c) õhusaaste; 
d) pinnase kvaliteedi halvenemist.
Lõikes 1 osutatud nõuete täitmiseks ei 
kasutata ühenduses ega kolmandates 
riikides biomassi saamiseks vajaliku 
tooraine tootmisel geneetiliselt 
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muundatud taimi ja nendest valmistatud 
tooteid.

Or. en

Selgitus

Põllumajandustavade kriteeriumid peavad olema ühesugused ELis ja väljaspool ELi tootmise 
korral. Muudatusettepanekuga arendatakse edasi raportööri muudatusettepanekut 33, et 
muuta see üldisemaks.

Muudatusettepanek 872
Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Komisjon esitab iga kolme aasta järel 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
aruande selle kohta, milline on biokütuste 
suurenenud nõudluse mõju sotsiaalsele 
jätkusuutlikkusele ühenduses ja 
kolmandates riikides, ning kuidas 
mõjutab ELi biokütusepoliitika 
toiduainete kättesaadavust eksportivates 
riikides, arengumaade inimeste võimet 
neid toiduaineid osta ja laiemaid 
arenguküsimusi. Aruandes käsitletakse 
maakasutusõigustest kinnipidamise 
küsimusi. Kõik sotsiaalseid õigusi ja 
maakasutusõigusi käsitlevad küsimused 
viitavad samadele nafta tootmisega seotud 
probleemidele.
Esimene aruanne esitatakse 2012. aastal.
Komisjon esitab vajaduse korral 
ettepaneku parandusmeetmete kohta.

Or. en

Selgitus

Sotsiaalse jätkusuutlikkuse kriteeriumide kehtestamine biokütuste tootmisele on õigustatud. 
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Nagu Euroopa Komisjon mõjuhinnangus nentis, on võimatu siduda selline kriteerium üksikute 
biokütuste saadetistega tehniliste ja haldusprobleemide tõttu. Et hinnata, kas biokütuste 
tootmisega kaasneb ühenduse jaoks sotsiaalseid eeliseid, tuleks biomassist toodetud 
biokütuste tootmise mõjudele viidata alati seoses nafta tootmisega kaasnevatele mõjudele ja 
neid omavahel võrrelda.

Muudatusettepanek 873
Erna Hennicot-Schoepges

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Lõikes 1 osutatud eesmärkidel ei 
võeta arvesse biomassist toodetud 
energiat, välja arvatud juhul, kui võeti 
tõhusad meetmed, et ära hoida:
a) pinna- ja põhjavee kvaliteedi 
halvenemist saasteainete ja liigsete 
toitainete sissevoolu tõttu;
b) ülemäärast veetarbimist veepuuduse all 
kannatavates piirkondades.

Or. en

Muudatusettepanek 874
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Lõikes 1 osutatud eesmärkidel ei 
võeta arvesse biomassist toodetud 
energiat, välja arvatud juhul, kui võeti 
tõhusad meetmed, et ära hoida:
a) pinna- ja põhjavee kvaliteedi 
halvenemist saasteainete ja liigsete 
toitainete sissevoolu tõttu;
b) ülemäärast veetarbimist veepuuduse all 
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kannatavates piirkondades.

Or. en

Selgitus

Veereostuse vältimine tuleks lisada biomassist toodetud energia säästlikkuse kriteeriumide 
hulka.

Muudatusettepanek 875
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 b. Komisjon esitab iga kahe aasta järel 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
aruande selle kohta, milline on biokütuste 
suurenenud nõudluse mõju sotsiaalsele 
jätkusuutlikkusele ühenduses ja 
kolmandates riikides, ning kuidas 
mõjutab ELi biokütusepoliitika 
toiduainete kättesaadavust eksportivates 
riikides, arengumaade inimeste võimet 
neid toiduaineid osta ja laiemaid 
arenguküsimusi. Esimene aruanne 
esitatakse 2012. aastal. Aruandes 
käsitletakse maakasutusõigustest 
kinnipidamise küsimusi. Selles 
avaldatakse iga riigi kohta, mis on oluline 
ELis tarbitavate biokütuste 
tooraineallikas, kas riik on ratifitseerinud 
ja rakendanud kõik järgmised 
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 
konventsioonid:
i) töölevõetava isiku vanuse alammäära 
konventsioon (nr 138);
ii) lapsele sobimatu töö ja muu talle 
sobimatu tegevuse viivitamatu 
keelustamise konventsioon (nr 182);
iii) sunniviisilise töö kaotamise 
konventsioon (nr 105);
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iv) sunniviisilise või kohustusliku töö 
konventsioon (nr 29);
v) konventsioon mees- ja naistöötajate 
võrdse tasustamise kohta võrdväärse töö 
eest (nr 100);
vi) konventsioon, mis käsitleb kutsealal ja 
muus töövaldkonnas diskrimineerimise 
keelustamist (nr 111);
vii) ühinemisvabaduse ja 
organiseerumisõiguse kaitse konventsioon 
(nr 87);
viii) organiseerumisõiguse ja kollektiivse 
läbirääkimisõiguse kaitse konventsioon 
(nr 98).
Komisjon esitab vajaduse korral 
ettepaneku parandusmeetmete kohta.

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanek ei sisalda sotsiaalseid kriteeriume, muu hulgas seetõttu, et selliste 
kriteeriumide lisamine võiks olla vastuolus WTO eeskirjadega. Tehakse ettepanek, et 
komisjon koostaks iga kahe aasta järel eriaruande biokütuste suurema nõudluse ja 
kasutamise sotsiaalse mõju kohta. Vajaduse korral peaks komisjon aruannete alusel esitama 
ettepanekud parandusmeetmete kohta.

Muudatusettepanek 876
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 7 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 c. Lõikes 1 osutatud eesmärkidel ei 
võeta arvesse biokütuseid ja vedelaid 
biokütuseid, olenemata sellest, kas nende 
tootmiseks vajalik tooraine kasvatati 
ühenduse territooriumil või väljaspool 
seda, välja arvatud juhul, kui nende 
tootmiseks vajalik tooraine kasvatati 
kooskõlas järgmiste kriteeriumidega:
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a) Ühendatud Rahvaste Organisatsiooni 
asutuste poolt ja konventsioonidega 
sätestatud rahvusvaheliste normide 
täitmine põliselanike ja kohalike 
kogukondade nõusoleku ja 
konsulteerimise kohta ning laste kaitse 
kohta;
b) austus Ühendatud Rahvaste 
Organisatsiooni kehtestatud inimõiguste 
normide vastu toorainete tootmistsükli 
jooksul.
Lõikes 8 osutatud nõuete täitmine, mida 
kontrollitakse kooskõlas artikliga 16, eriti 
osaluse kaudu vabatahtlikes 
rahvusvahelistes või riiklikes kavades, mis 
sätestavad säästlike biokütuste ja muude 
vedelate biokütuste tootmise standardid ja 
millega kinnitatakse, et biokütuste ja 
muude vedelate biokütuste tootmine 
vastab nendele standarditele.

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanek ei sisalda sotsiaalseid kriteeriume. Võttes arvesse hiljuti koostatud 
aruandeid, kus käsitletakse halbu sotsiaalseid tingimusi, mis mõnes kohas biokütuse 
tootmisega kaasnevad, on niisuguste kriteeriumide kehtestamine väga oluline. Sotsiaalsed 
kriteeriumid kindlustaksid võimalikult laias ulatuses, et ELi turul tarbitavate biokütuste 
tootmisel järgitakse kokkulepitud sotsiaalsete ja töötingimuste standardeid. Selle 
muudatusettepanekuga kehtestatakse ettevõtjatele nõue järgida sotsiaalseid kriteeriume, mis 
põhinevad asjakohastel ÜRO konventsioonidel. 
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