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Muudatusettepanek 877
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Biokütuste ja muude vedelate biokütuste 
keskkonnasäästlikkuse kriteeriumide 

järgimise kontrollimine

Biomassi, biokütuste ja muude vedelate 
biokütuste keskkonnasäästlikkuse 

kriteeriumide järgimise kontrollimine

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 878
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Biokütuste ja muude vedelate biokütuste 
keskkonnasäästlikkuse kriteeriumide 

järgimise kontrollimine

Biokütuste ja muude vedelate biokütuste 
säästlikkuse kriteeriumide järgimise 

kontrollimine

Or. en
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Muudatusettepanek 879
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Biokütuste ja muude vedelate biokütuste
keskkonnasäästlikkuse kriteeriumide 

järgimise kontrollimine

Energia tootmiseks kasutatava igasuguse 
biomassi keskkonnasäästlikkuse 

kriteeriumide järgimise kontrollimine

Or. en

Muudatusettepanek 880
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Kui biokütuseid ja muid vedelaid 
biokütuseid tuleb arvesse võtta artikli 15 
lõikes 1 osutatud põhjustel, nõuavad 
liikmesriigid kütusetarnijatelt artiklis 15 
sätestatud keskkonnasäästlikkuse 
kriteeriumide täitmise tõestamist vastava 
koguse biokütuse kohta. Sel põhjusel 
nõuavad nad, et kütusetarnijad esitaksid 
säästvussertifikaadid, mis on saadud kas 
otse biokütuste tarnijatelt, kellelt nad on 
biokütused ostnud, või on ostnud selle 
sertifikaatidega kauplemise turult, 
lähtudes sellest, kumb kahest praktilisest 
eestkostemeetodist (massibilanss ja/või 
„book and claim”) kehtib.

a) omavahel võib segada saadetisi, mis 
sisaldavad erinevate säästlikkuse
näitajatega toorainet või biokütust;
b) teave punktis a osutatud partii 
säästlikkuse näitajate ja suuruste kohta 
on seotud seguga; ning
c) tagatakse, et segust eemaldatud kõikide 
saadetiste summa kirjelduse kohaselt on 
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sellel samad säästlikkuse näitajad ja 
samad kogused kui segule lisatud kõikide 
saadetiste summal.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 881
Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Kui biokütuseid ja muid vedelaid 
biokütuseid tuleb arvesse võtta artikli 15 
lõikes 1 osutatud põhjustel, nõuavad 
liikmesriigid kütusetarnijatelt artiklis 15 
sätestatud keskkonnasäästlikkuse 
kriteeriumide täitmise tõestamist vastava 
koguse biokütuse kohta. Sel põhjusel 
nõuavad nad, et kütusetarnijad esitaksid 
säästvussertifikaadid, mis on saadud kas 
otse biokütuste tarnijatelt, kellelt nad on 
biokütused ostnud, või on ostnud selle 
sertifikaatidega kauplemise turult, 
lähtudes sellest, kumb kahest praktilisest 
eestkostemeetodist (massibilanss ja/või 
„book and claim”) kehtib.

a) omavahel võib segada saadetisi, mis 
sisaldavad erinevate säästlikkuse 
näitajatega toorainet või biokütust;

b) teave punktis a osutatud partii 
säästlikkuse näitajate ja suuruste kohta 
on seotud seguga; ning
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c) tagatakse, et segust eemaldatud kõikide 
saadetiste summa kirjelduse kohaselt on 
sellel samad säästlikkuse näitajad ja 
samad kogused kui segule lisatud kõikide 
saadetiste summal.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 882
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 883
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Energia tootmiseks kasutatavat 
igasugust biomassi tuleb arvesse võtta 
artikli 15 lõikes 1 osutatud põhjustel, 
liikmesriigid nõuavad ettevõtjatelt artiklis 
15 sätestatud keskkonnasäästlikkuse 
kriteeriumide täitmise tõestamist. Sel 
põhjusel nõuavad nad, et ettevõtjad 
kasutaksid massibilansisüsteemi, mis 
võimaldab järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 884
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 885
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule aastatel 2010 ja 2012 
aruanded lõikes 1 kirjeldatud massibilansi 
kontrollimeetodi toimimise kohta ja mõne 
või kõigi uut tüüpi tooraine või 
biokütusega seotud kontrollimeetodi 
kasutuselevõtmise võimaluste kohta. Oma 
hinnangus käsitleb komisjon selliseid 
kontrollimeetodeid, mille puhul ei pea 
teave säästlikkuse näitajate kohta olema
füüsiliselt seotud konkreetse saadetise või 
seguga. Hinnangus võetakse arvesse 
vajadust säilitada kontrollisüsteemi 
terviklikkus ja tõhusus ning vältida samal 
ajal tarbetut koormust tööstusharule. 
Aruandele on vajaduse korral Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu jaoks lisatud 
ettepanekud muude kontrollimeetodite 
kasutuselevõtmise võimaldamise kohta.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 886
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule aastatel 2010 ja 2012 
aruanded lõikes 1 kirjeldatud massibilansi 
kontrollimeetodi toimimise kohta ja mõne 
või kõigi uut tüüpi tooraine või 
biokütusega seotud kontrollimeetodi 
kasutuselevõtmise võimaluste kohta. Oma 
hinnangus käsitleb komisjon selliseid 

2. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule aastatel 2010 ja 2012 
aruanded massibilansi ja „book and claim”
kontrollimeetodi toimimise kohta.
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kontrollimeetodeid, mille puhul ei pea 
teave säästlikkuse näitajate kohta olema 
füüsiliselt seotud konkreetse saadetise või 
seguga. Hinnangus võetakse arvesse 
vajadust säilitada kontrollisüsteemi 
terviklikkus ja tõhusus ning vältida samal 
ajal tarbetut koormust tööstusharule. 
Aruandele on vajaduse korral Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu jaoks lisatud 
ettepanekud muude kontrollimeetodite 
kasutuselevõtmise võimaldamise kohta.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 887
Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule aastatel 2010 ja 2012 
aruanded lõikes 1 kirjeldatud massibilansi 
kontrollimeetodi toimimise kohta ja mõne 
või kõigi uut tüüpi tooraine või 
biokütusega seotud kontrollimeetodi 
kasutuselevõtmise võimaluste kohta. Oma 
hinnangus käsitleb komisjon selliseid 
kontrollimeetodeid, mille puhul ei pea 
teave säästlikkuse näitajate kohta olema 
füüsiliselt seotud konkreetse saadetise või 
seguga. Hinnangus võetakse arvesse 
vajadust säilitada kontrollisüsteemi 
terviklikkus ja tõhusus ning vältida samal 
ajal tarbetut koormust tööstusharule. 

2. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule aastatel 2010 ja 2012 
aruanded massibilansi ja „book and claim”
kontrollimeetodi toimimise kohta.
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Aruandele on vajaduse korral Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu jaoks lisatud 
ettepanekud muude kontrollimeetodite 
kasutuselevõtmise võimaldamise kohta.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 888
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aastatel 2010 ja 2012 aruanded 
lõikes 1 kirjeldatud massibilansi 
kontrollimeetodi toimimise kohta ja mõne 
või kõigi uut tüüpi tooraine või 
biokütusega seotud kontrollimeetodi 
kasutuselevõtmise võimaluste kohta. Oma 
hinnangus käsitleb komisjon selliseid 
kontrollimeetodeid, mille puhul ei pea 
teave säästlikkuse näitajate kohta olema 
füüsiliselt seotud konkreetse saadetise või 
seguga. Hinnangus võetakse arvesse 
vajadust säilitada kontrollisüsteemi 
terviklikkus ja tõhusus ning vältida samal 
ajal tarbetut koormust tööstusharule. 
Aruandele on vajaduse korral Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu jaoks lisatud 
ettepanekud muude kontrollimeetodite 
kasutuselevõtmise võimaldamise kohta.

Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aastatel 2010 ja 2012 aruanded 
lõikes 1 kirjeldatud massibilansi 
kontrollimeetodi toimimise kohta ja mõne 
või kõigi uut tüüpi tooraine, biokütuse või 
teiste vedelate biokütustega seotud 
kontrollimeetodi kasutuselevõtmise 
võimaluste kohta. Oma hinnangus käsitleb 
komisjon selliseid kontrollimeetodeid, 
mille puhul ei pea teave säästlikkuse 
näitajate kohta olema füüsiliselt seotud 
konkreetse saadetise või seguga. 
Hinnangus võetakse arvesse vajadust 
säilitada kontrollisüsteemi terviklikkus ja 
tõhusus ning vältida samal ajal tarbetut 
koormust tööstusharule. Aruandele on 
vajaduse korral Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu jaoks lisatud ettepanekud muude 
kontrollimeetodite kasutuselevõtmise 
võimaldamise kohta.

Or. de
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Selgitus

Komisjoni tulevases raportis tuleks kogu skaala hõlmamise nimel arvesse võtta ka vedelaid 
biokütuseid.

Muudatusettepanek 889
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 2 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Oma 2009. aasta aruandes esitab 
komisjon lisaks ettepaneku selle kohta, 
millise kava alusel tuleks kontrollida kõigi 
biomassi energialiikide vastavust artikli 
15 säästlikkuskriteeriumide.

Or. en

Selgitus

Samas kui on tehtud ettepanek laiendada kriteeriume biokütustelt igasugusele biomassi 
energia kasutamisele, puudub võrreldes biokütustega muu biomassi energia kasutuse osas 
vastavuse kontrollimiseks kindel metoodika. Seepärast peaks komisjon 2009. aasta aruandes 
esitama kohaldamisala laiendamise.

Muudatusettepanek 890
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid nõuavad, et ettevõtjad 
esitaksid usaldusväärset teavet ja teeksid 
liikmesriikide nõudmisel kättesaadavaks 
andmed, mida kasutati teabe koostamisel. 
Liikmesriigid nõuavad, et ettevõtjad 
näeksid ette oma esitatava teabe 
sõltumatu auditeerimise asjakohase 
standardi ning esitaksid tõendid selle 

3. Liikmesriigid nõuavad, et kütusetarnijad 
esitaksid tõendatud teavet ja teeksid 
liikmesriikide nõudmisel kättesaadavaks 
andmed, mida kasutati teabe koostamisel. 
Komisjon võtab biokütuste pakkujate osas 
vastu suunised, et jälgida ja edastada 
nende poolt pakutavate biokütuste 
keskkonnasäästlikkuse andmeid, lasta 
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teostamise kohta. Auditi käigus 
kontrollitakse, kas ettevõtjate kasutatavad 
süsteemid on täpsed, usaldusväärsed ja 
pettust välistavad. Samuti hinnatakse selle 
käigus proovivõtu tihedust ja metoodikat 
ning andmete stabiilsust.

akrediteeritud audiitoril kontrollida 
kütusetarnijatele esitatud teavet.

Or. en

Selgitus

On vaja selgelt määrata vastutuse jaotus biokütuse tootja, kelle ülesanne on saada kehtiv 
sertifikaat, ja kütusetarnija vahel, kes vastutab sertifikaadi loovutamise eest, mis on osa 
avalikustamisprotsessist. Ühine üleeuroopaline suuniste komplekt jälgimise, raporteerimise ja
kontrollimise kohta aitab kaasa biokütuse komponentide vahetatavusele, väldib turu 
moonutamist ja ennetab toimetakistusi ja tarbijate liigseid kulusid. ELi õiguslik raamistik 
peaks olema kooskõlas ELi asutamislepingu artikliga 95.

Muudatusettepanek 891
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid nõuavad, et ettevõtjad 
esitaksid usaldusväärset teavet ja teeksid 
liikmesriikide nõudmisel kättesaadavaks 
andmed, mida kasutati teabe koostamisel. 
Liikmesriigid nõuavad, et ettevõtjad 
näeksid ette oma esitatava teabe sõltumatu 
auditeerimise asjakohase standardi ning 
esitaksid tõendid selle teostamise kohta. 
Auditi käigus kontrollitakse, kas ettevõtjate 
kasutatavad süsteemid on täpsed, 
usaldusväärsed ja pettust välistavad. 
Samuti hinnatakse selle käigus proovivõtu 
tihedust ja metoodikat ning andmete 
stabiilsust.

3. Liikmesriigid võtavad meetmeid 
tagamaks, et ettevõtjad esitaksid 
usaldusväärset teavet ja teeksid 
liikmesriikide nõudmisel kättesaadavaks 
andmed, mida kasutati teabe koostamisel. 
Liikmesriigid nõuavad, et ettevõtjad 
näeksid ette oma esitatava teabe sõltumatu 
auditeerimise asjakohase standardi ning 
esitaksid tõendid selle teostamise kohta. 
Auditi käigus kontrollitakse, kas ettevõtjate 
kasutatavad süsteemid on täpsed, 
usaldusväärsed ja pettust välistavad. 
Samuti hinnatakse selle käigus proovivõtu 
tihedust ja metoodikat ning andmete 
stabiilsust.

Or. de
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Selgitus

Ettevõtjad vajavad usaldusväärseid süsteeme, mis võimaldavad etteplaneerimist, et esitada 
nõutavaid andmeid.

Muudatusettepanek 892
Werner Langen, Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võib otsustada, et ühenduse 
ja kolmandate riikide vaheliste kahe- ja 
mitmepoolsete lepingutega on tõestatud, et 
kõnealustes riikides kasvatatud toorainest 
toodetud biokütused ja muud vedelad 
biokütused vastavad artikli 15 lõigete 3 
või 4 keskkonnasäästlikkuse 
kriteeriumidele.

välja jäetud

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

Or. de

Selgitus

Selleks et hinnata säästlikkuse tingimuste täitmist seoses kolmandate riikide impordiga, tuleks 
järgida võrdseid või vähemalt samaväärseid kriteeriume (massibilanss). On oluline tagada, et 
ELis kehtivaid säästlikkuse kriteeriumeid täidetakse vastavalt. See tagatakse artikli 15 lõike 5 
täiendamisega (muudatusettepanek 4).
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Muudatusettepanek 893
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võib otsustada, et ühenduse 
ja kolmandate riikide vaheliste kahe- ja 
mitmepoolsete lepingutega on tõestatud, et 
kõnealustes riikides kasvatatud toorainest 
toodetud biokütused ja muud vedelad 
biokütused vastavad artikli 15 lõigete 3 
või 4 keskkonnasäästlikkuse 
kriteeriumidele.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 894
Dorette Corbey, Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võib otsustada, et ühenduse ja 
kolmandate riikide vaheliste kahe- ja
mitmepoolsete lepingutega on tõestatud, et 
kõnealustes riikides kasvatatud toorainest 
toodetud biokütused ja muud vedelad 
biokütused vastavad artikli 15 lõigete 3 või 
4 keskkonnasäästlikkuse kriteeriumidele.

4. Komisjon sõlmib ühenduse ja 
kolmandate riikide vahelised kahe- ja
mitmepoolsed lepingud tagamaks, et 
kõnealustes riikides kasvatatud toorainest 
toodetud biomassist saadud energia vastab
artikli 15 lõigete 3, 4, 7 a ja 8
keskkonnasäästlikkuse kriteeriumidele.
Kokkulepped sisaldavad meetmeid VKEde 
osaluse tagamiseks.

Or. en
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Muudatusettepanek 895
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võib otsustada, et ühenduse ja 
kolmandate riikide vaheliste kahe- ja 
mitmepoolsete lepingutega on tõestatud, et 
kõnealustes riikides kasvatatud toorainest 
toodetud biokütused ja muud vedelad 
biokütused vastavad artikli 15 lõigete 3 või 
4 keskkonnasäästlikkuse kriteeriumidele.

4. Komisjon võib otsustada, et ühenduse ja 
kolmandate riikide vaheliste kahe- ja 
mitmepoolsete lepingutega on tõestatud, et 
kõnealustes riikides kasvatatud toorainest 
toodetud biomass, biokütused ja muud 
vedelad biokütused vastavad artikli 15 
lõigete 3 või 4 keskkonnasäästlikkuse ja 
sotsiaalse jätkusuutlikkuse
kriteeriumidele.

Or. en

Selgitus

Igasugune otsus, millega tühistatakse käesolevas direktiivis kehtestatud säästlikkuse 
kriteeriumid mõne teise riikliku, piiriülese või rahvusvahelise kavaga, tähendaks lisameedet, 
mis väljuks käesoleva direktiivi rakendusalast ja peaks kuuluma kontrolliga 
regulatiivmenetluse raamidesse.

Muudatusettepanek 896
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 4 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Komisjon toetab seda, et vabatahtlikud 
rahvusvahelised või riiklikud kavad, 
millega kehtestatakse standardid biomassist 
toodete tootmisele, sisaldavad täpseid 
andmeid artikli 15 lõike 2 kohaldamise 
eesmärgil või et kõnealuste kavadega 
tõestatakse, et energia tootmiseks ette 
nähtud biomassi saadetised vastavad 
artikli 15 säästlikkuse kriteeriumidele.
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Or. en

Muudatusettepanek 897
Dorette Corbey, Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 4 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 898
Lena Ek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 4 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Komisjon võib otsustada, et vabatahtlikud
rahvusvahelised või riiklikud kavad, 
millega kehtestatakse standardid biomassist 
toodete tootmisele, sisaldavad täpseid 
andmeid artikli 15 lõike 2 kohaldamise 
eesmärgil või et kõnealuste kavadega 
tõestatakse, et biomassi saadetised 
vastavad artikli 15 lõigete 3 või 4 
keskkonnasäästlikkuse kriteeriumidele. 
Sellisel juhul peab standardite 
kasutamine põhinema standardite 
kehtestamise erinevate kavade võrdsel 
kohtlemisel ning see ei tohi kaasa tuua 
diskrimineerimist mitte üheski biokütuse 
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tootmisahela lülis.

Or. en

Selgitus

Nimetatud lõigus mainitud vabatahtlikud riiklikud või rahvusvahelised kavad, millega 
standardeid kehtestatakse, viitavad peamiselt sertifitseerimisele. Sertifikaatide kasutamist 
turupõhise vahendina tuleks vältida ja neid tuleks kasutada ainult olukordades, kus 
siseriikliku õiguse ja muu siseriikliku reguleeriva raamistiku abil ei suudeta piisaval määral 
tõestada biokütuse ja teiste vedelate biokütuste säästvat päritolu.

Muudatusettepanek 899
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 4 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 900
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 4 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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



PE409.429v01-00 18/97 AM\731122ET.doc

ET

artikli 15 lõike 2 kohaldamiseks.

Or. en

Selgitus

Igasugune otsus, millega tühistatakse käesolevas direktiivis kehtestatud säästlikkuse 
kriteeriumid mõne teise riikliku, piiriülese või rahvusvahelise kavaga, tähendaks lisameedet, 
mis väljuks käesoleva direktiivi rakendusalast ja peaks kuuluma kontrolliga 
regulatiivmenetluse raamidesse.

Muudatusettepanek 901
Lena Ek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 4 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab teadmiseks, et biokütuste 
ja teiste vedelate biokütuste säästva 
päritolu tõestamine peaks põhinema 
peamiselt siseriiklikel seadustel ja muul 
siseriiklikul reguleerival raamistikul.

Or. en

Selgitus

Nimetatud lõigus mainitud vabatahtlikud riiklikud või rahvusvahelised kavad, millega 
standardeid kehtestatakse, viitavad peamiselt sertifitseerimisele. Sertifikaatide kasutamist 
turupõhise vahendina tuleks vältida ja neid tuleks kasutada ainult olukordades, kus 
siseriikliku õiguse ja muu siseriikliku reguleeriva raamistiku abil ei suudeta piisaval määral 
tõestada biokütuse ja teiste vedelate biokütuste säästvat päritolu.
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Muudatusettepanek 902
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon võtab lõike 4 kohaseid 
otsuseid vastu üksnes siis, kui asjaomane 
leping või kava vastab asjakohastele 
usaldusväärsuse, läbipaistvuse ja 
sõltumatu auditi standarditele. 
Kasvuhoonegaaside vähenemise 
mõõtmise kavad peavad vastama ka VII 
lisa metodoloogilistele nõuetele

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Vt muudatusettepanekut artikli 16 lõikele 5.

Muudatusettepanek 903
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Kooskõlas artikli 16 lõike 5 ja 6 kohta esitatud muudatusettepanekutega.
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Muudatusettepanek 904
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

6. Lõike 4 kohased otsused võetakse vastu 
artikli 21 lõikes 2 osutatud korras ja need 
põhinevad Euroopa 
standardiorganisatsiooni (CEN) 
soovitustel, mis vaatab läbi 
säästvuskriteeriumid ja teiste riiklike või 
rahvusvaheliste kavade 
kontrollmenetluse. Sellised otsused 
kehtivad kuni viis aastat.

Or. en

Selgitus

Selleks et oleks võimalik tagada kooskõla CENi ülesande, milleks on biokütustele 
säästvuskriteeriumite arendamine, ja otsuste vahel, mis võeti vastu seoses kõnealuse 
direktiiviga, mis puudutavad biokütuste ja teiste vedelate biokütuste säästvuskriteeriumide 
täitmist, tuleks kõnealused otsused võtta vastu CENi soovituste alusel, millega üritatakse 
määratleda üldised kriteeriumid, näitajad ja metoodika säästvuskriteeriumide määratlemiseks 
ning selle demonstreerimiseks ja kinnitamiseks, et neid täidetakse.

Muudatusettepanek 905
Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

6. Lõike 4 kohased otsused võetakse vastu 
artikli 21 lõikes 2 osutatud korras ja need 
põhinevad Euroopa 
standardiorganisatsiooni (CEN) 
soovitustel, mis vaatab läbi 
säästvuskriteeriumid ja teiste riiklike või 
rahvusvaheliste kavade 
kontrollmenetluse. Sellised otsused 
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kehtivad kuni viis aastat.

Or. en

Selgitus

Selleks et oleks võimalik tagada kooskõla CENi ülesande, milleks on biokütustele 
säästvuskriteeriumite arendamine, ja otsuste vahel, mis võeti vastu seoses kõnealuse 
direktiiviga, mis puudutavad biokütuste ja teiste vedelate biokütuste säästvuskriteeriumide 
täitmist, tuleks kõnealused otsused võtta vastu CENi soovituste alusel, millega üritatakse 
määratleda üldised kriteeriumid, näitajad ja metoodika säästvuskriteeriumide määratlemiseks 
ning selle demonstreerimiseks ja kinnitamiseks, et neid täidetakse.

Muudatusettepanek 906
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

6. Lõike 4 kohased otsused võetakse vastu 
artikli 21 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse korras. Sellised
otsused kehtivad kuni viis aastat ja neid 
võib tühistada komisjoni algatusel, artikli 
21 lõikes 2 osutatud komitee algatusel või 
Euroopa Parlamendi algatusel igal ajal, 
kui süsteemi usaldusväärsuse osas tekib 
märkimisväärne kahtlus.

Or. en

Muudatusettepanek 907
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Lõike 4 kohased otsused võetakse vastu 
artikli 21 lõikes 2 osutatud korras. Sellised 

6. Lõike 4 kohased otsused võetakse vastu 
artikli 21 lõikes 3 osutatud korras. Sellised 
otsused kehtivad kuni viis aastat ja neid 
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otsused kehtivad kuni viis aastat. võib tühistada komisjoni algatusel, artikli 
21 lõikes 2 osutatud komitee algatusel või 
Euroopa Parlamendi algatusel igal ajal, 
kui süsteemi usaldusväärsuse osas tekib 
märkimisväärne kahtlus.

Or. en

Selgitus

On oluline, et kui seoses biokütuste säästvusega kerkivad esile ettenägematud probleemid, 
ollakse võimelised kiirelt reageerima.

Muudatusettepanek 908
Erna Hennicot-Schoepges

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(6) Lõike 4 kohased otsused võetakse vastu 
artikli 21 lõikes 2 osutatud korras. Sellised 
otsused kehtivad kuni viis aastat. Neid 
otsuseid võib tühistada varem, kui on 
tõestatud, et säästlikkuse standardeid 
rikutakse või kui kavad või kokkulepped 
ei taga nõuetekohaseid usaldusväärsuse 
standardeid, läbipaistvust ja sõltumatut 
auditit regulaarselt ja sageli.

Or. en

Selgitus

Artikli 16 lõikega 6 sätestatakse, et otsused riikidevaheliste lepingute ja kavade kaasamise 
kohta ei kehti rohkem kui 5 aastat. Ka need otsused tuleks tühistada varem, juhul kui 
ilmnevad tõendid, et lepingud ja kavad ei vasta usaldusväärsuse, läbipaistvuse ja sõltumatu 
auditi nõuetekohaste standardite vajalikele kriteeriumidele.
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Muudatusettepanek 909
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Kui ettevõtja esitab tõendeid või 
andmeid, mis on saadud vastavalt 
lepingule või kavale, mille suhtes on 
tehtud otsus vastavalt lõikele 4, ei nõua 
liikmesriik tarnijalt vastavate 
keskkonnasäästlikkuse kriteeriumide 
järgimise tõendamiseks täiendavate 
tõendite esitamist.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Kolmandatest riikidest pärit impordi suhtes kehtivaid korraldusi ei ole täpsustatud. Seoses 
kolmandate riikidega sõlmitavate lepingutega ei ole mainitud kordagi kriteeriume, mida tuleb 
täita, eelkõige massibilanssi. Kui ainult ELi tarnijate suhtes kehtivad ranged nõuded seoses 
tõestamisega massibilansi kujul, saavad kolmandate riikide tarnijad selge konkurentsieelise. 

Muudatusettepanek 910
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Kui ettevõtja esitab tõendeid või 
andmeid, mis on saadud vastavalt lepingule 
või kavale, mille suhtes on tehtud otsus 
vastavalt lõikele 4, ei nõua liikmesriik 
tarnijalt vastavate keskkonnasäästlikkuse 
kriteeriumide järgimise tõendamiseks 
täiendavate tõendite esitamist.

7. Kui biokütuse tootja esitab tõendeid või 
andmeid, mis on saadud vastavalt lepingule 
või kavale, mille suhtes on tehtud otsus 
vastavalt lõikele 4, ei nõua liikmesriik 
tarnijalt vastavate keskkonnasäästlikkuse 
kriteeriumide järgimise tõendamiseks 
täiendavate tõendite esitamist.

Or. en
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Selgitus

On vaja selgelt määrata vastutuse jaotus biokütuse tootja, kelle ülesanne on saada kehtiv 
sertifikaat, ja kütusetarnija vahel, kes vastutab sertifikaadi loovutamise eest, mis on osa 
avalikustamisest nõuetest kinnipidamise tagamisel.

Muudatusettepanek 911
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Käesoleva direktiivi eesmärgiks ei tohiks olla selliste säästvate biokütuste väljajätmine, mis 
vastavad artikli 15 lõikes 1 sätestatud säästvuskriteeriumidele.

Selleks et direktiiv toimiks, peavad sätestatud tingimused olema selged, põhjendatud, 
jõustatavad ning ei tohi olla mitmeti tõlgendatavad. Kõik nimetatud tingimustele vastavad 
biokütused peaksid olema aktsepteeritavad. Seega ei ole vajalik artikli 16 lõige 8, mis tuleks 
kustutada.

Artikli 16 lõikega 4 võimaldatakse komisjonil paindlikult tegeleda välismaiste biokütuste 
allikatega, mis peavad vastama 2020 eesmärgile. Ei ole mingit vajadust komisjoni volitusi 
laiendada.



AM\731122ET.doc 25/97 PE409.429v01-00

ET

Muudatusettepanek 912
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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 913
Erna Hennicot-Schoepges

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 a. Euroopa Komisjon nimetab 
sõltumatutest ekspertidest koosneva 
komitee, mis töötab välja mehhanismi 
bioenergia kaudsete mõjude täpseks 
hindamiseks seoses maakasutuse muutuse 
ja loodusliku metsa või teiste looduslike 
ökosüsteemide seisundi halvenemisega, 
mida kohaldatakse hiljemalt alates 31. 
detsembrist 2010. Kaudsete mõjude 
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arvessevõtmine on oluline.

Or. en

Selgitus

Säästlik tootmine ei peaks piirduma keskkonnasäästlikkusega. Biokütuste tootmisega seotud 
arvukad sotsiaalsed probleemid ja inimõiguste rikkumised on hästi teada ning näitavad, et 
ELi biokütuse säästlikkuse kriteeriumidele tuleks lisada sotsiaalsed standardid.

Muudatusettepanek 914
Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Biokütustest ja muudest vedelatest 
biokütustest tulenevate kasvuhoonegaaside 

mõju arvutamine

Biomassist toodetud energiast tulenevate 
kasvuhoonegaaside mõju arvutamine

Or. en

Selgitus

Kaudsed maakasutuse muutused tähendavad, et juhul kui maad kasutatakse toiduainete 
tootmise asemel biokütuste tootmiseks, siis kuskil mujal maailmas suureneb toiduainete 
tootmine troopiliste metsade või muu mittepõllumajandusliku maa arvel, et asendada 
vähenenud toiduainete tootmine. Sellel on negatiivne mõju biokütuste toimele 
kasvuhoonegaaside vähendajana. Seepärast on vajalik sisse tuua tegur, mis arvab kaudse 
maakasutuse muutuse mõju maha biokütuste kasvuhoonegaaside vähendamisega seotud 
vaike- või tegelikest väärtustest. Tegur pakub stiimuli tootlikumate taimede kasvatamiseks ja 
tõhusamaks maakasutuseks.



AM\731122ET.doc 27/97 PE409.429v01-00

ET

Muudatusettepanek 915
Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – esimene lause

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 15 lõike 2 kohaldamisel 
arvutatakse biokütuste ja muude vedelate 
biokütuste kasutamisest tulenevat 
kasvuhoonegaaside heitkoguste vähenemist 
järgmiselt:

1. Artikli 15 lõike 2 kohaldamisel 
arvutatakse biomassist toodetud energia
kasutamisest tulenevat kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähenemist järgmiselt:

Or. en

Selgitus

Kaudsed maakasutuse muutused tähendavad, et juhul kui maad kasutatakse toiduainete 
tootmise asemel biokütuste tootmiseks, siis kuskil mujal maailmas suureneb toiduainete 
tootmine troopiliste metsade või muu mittepõllumajandusliku maa arvel, et asendada 
vähenenud toiduainete tootmine. Sellel on negatiivne mõju biokütuste toimele 
kasvuhoonegaaside vähendajana. Seepärast on vajalik sisse tuua tegur, mis arvab kaudse 
maakasutuse muutuse mõju maha biokütuste kasvuhoonegaaside vähendamisega seotud 
vaike- või tegelikest väärtustest. Tegur pakub stiimuli tootlikumate taimede kasvatamiseks ja 
tõhusamaks maakasutuseks.

Muudatusettepanek 916
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kasutades biokütuste puhul, mille 
tootmisviisidest tuleneva 
kasvuhoonegaasideheite vähenemise 
vaikeväärtus on sätestatud VII lisa A või 
B osas, seda vaikeväärtust;

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Eelistada tuleks tegelike väärtuste kasutamist. Summeerimata vaikeväärtuste kasutamine on 
võimalik tootmisprotsessi teatud etappidel.

Muudatusettepanek 917
Eluned Morgan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kasutades biokütuste puhul, mille 
tootmisviisidest tuleneva 
kasvuhoonegaasideheite vähenemise 
vaikeväärtus on sätestatud VII lisa A või B 
osas, seda vaikeväärtust;

(a) kasutades biokütuste puhul, mille 
tootmisviisidest tuleneva 
kasvuhoonegaasideheite vähenemise 
vaikeväärtus on sätestatud VII lisa A või B 
osas ja mille el väärtus nende biokütuste 
kohta, mis on arvutatud kooskõlas VII 
lisa punkti 7 osaga C, on võrdne nulliga 
või alla selle, seda vaikeväärtust;

Or. en

Selgitus

Biokütuste kasvuhoonegaaside heite vähenemise vaikeväärtuste puhul tuleb arvesse võtta 
maakasutuse muutust. Nõukogu on tuvastanud selle olulise lüngana, mille tõttu võib saada 
võimalikuks süsinikuvarude hävinemine.

Muudatusettepanek 918
Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kasutades biokütuste puhul, mille 
tootmisviisidest tuleneva 
kasvuhoonegaasideheite vähenemise 
vaikeväärtus on sätestatud VII lisa A või B 
osas, seda vaikeväärtust;

(a) kasutades biomassist toodetud energia
puhul, mille tootmisviisidest tuleneva 
kasvuhoonegaasideheite vähenemise 
vaikeväärtus on sätestatud VII lisa A või B 
osas, seda vaikeväärtust, mis korrutatakse 
kaudse maakasutuse muutuse 
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koefitsiendiga;

Or. en

Selgitus

Kaudsed maakasutuse muutused tähendavad, et juhul kui maad kasutatakse toiduainete 
tootmise asemel biokütuste tootmiseks, siis kuskil mujal maailmas suureneb toiduainete 
tootmine troopiliste metsade või muu mittepõllumajandusliku maa arvel, et asendada 
vähenenud toiduainete tootmine. Sellel on negatiivne mõju biokütuste toimele 
kasvuhoonegaaside vähendajana. Seepärast on vajalik sisse tuua tegur, mis arvab kaudse 
maakasutuse muutuse mõju maha biokütuste kasvuhoonegaaside vähendamisega seotud 
vaike- või tegelikest väärtustest. Tegur pakub stiimuli tootlikumate taimede kasvatamiseks ja 
tõhusamaks maakasutuseks.

Muudatusettepanek 919
Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kasutades VII lisa C osas sätestatud 
metoodika kohaselt arvutatud tegelikku 
väärtust; või

(b) kasutades VII lisa C osas sätestatud 
metoodika kohaselt arvutatud tegelikku 
väärtust, mis korrutatakse kaudse 
maakasutuse muutuse koefitsiendiga; või

Or. en

Selgitus

Kaudsed maakasutuse muutused tähendavad, et juhul kui maad kasutatakse toiduainete 
tootmise asemel biokütuste tootmiseks, siis kuskil mujal maailmas suureneb toiduainete 
tootmine troopiliste metsade või muu mittepõllumajandusliku maa arvel, et asendada 
vähenenud toiduainete tootmine. Sellel on negatiivne mõju biokütuste toimele 
kasvuhoonegaaside vähendajana. Seepärast on vajalik sisse tuua tegur, mis arvab kaudse 
maakasutuse muutuse mõju maha biokütuste kasvuhoonegaaside vähendamisega seotud 
vaike- või tegelikest väärtustest. Tegur pakub stiimuli tootlikumate taimede kasvatamiseks ja 
tõhusamaks maakasutuseks.
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Muudatusettepanek 920
Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kasutades väärtust, mis on 
tootmisprotsessi mõne etapi puhul 
arvutatud VII lisa C osas sätestatud 
metoodika kohaselt tegelike väärtuste 
summana ja tootmisprotsessi mõne teise 
etapi puhul VII lisa D või E osa 
summeerimata vaikeväärtuste summana.

(c) kasutades väärtust, mis on 
tootmisprotsessi mõne etapi puhul 
arvutatud VII lisa C osas sätestatud 
metoodika kohaselt tegelike väärtuste 
summana ja tootmisprotsessi mõne teise 
etapi puhul VII lisa D või E osa 
summeerimata vaikeväärtuste summana, 
kõik väärtused korrutatakse kaudse 
maakasutuse muutuse koefitsiendiga;

Or. en

Selgitus

Kaudsed maakasutuse muutused tähendavad, et juhul kui maad kasutatakse toiduainete 
tootmise asemel biokütuste tootmiseks, siis kuskil mujal maailmas suureneb toiduainete 
tootmine troopiliste metsade või muu mittepõllumajandusliku maa arvel, et asendada 
vähenenud toiduainete tootmine. Sellel on negatiivne mõju biokütuste toimele 
kasvuhoonegaaside vähendajana. Seepärast on vajalik sisse tuua tegur, mis arvab kaudse 
maakasutuse muutuse mõju maha biokütuste kasvuhoonegaaside vähendamisega seotud 
vaike- või tegelikest väärtustest. Tegur pakub stiimuli tootlikumate taimede kasvatamiseks ja 
tõhusamaks maakasutuseks.

Muudatusettepanek 921
Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) kaudse maakasutuse muutuse 
koefitsient arvutatakse iga kahe aasta 
järel, jagades toidu- ja lähteainetest 
saadava energia tootmisest tuleneva 
maakasutuse suurenemise toidu- ja 
lähteainete tootmisest tuleneva 
maakasutuse suurenemisega, millele 
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lisatakse suurenemine biomassist saadava 
energia tootmise tõttu.
Käesoleva direktiivi jõustumise ajal on see 
koefitsient 1,0 ja arvutatakse esimest 
korda kahe aasta pärast globaalse 
maakasutuse ja maakasutuse muutuste 
andmete alusel.
Komisjon avaldab enne 2010. aastat 
metoodika kaudse maakasutuse muutuse 
koefitsiendi arvutamiseks, võttes arvesse 
võimalikku vajadust jätta välja 
degradeerunud maa, ja võimalust eristada 
erinevat tüüpi maa või maakasutus.

Or. en

Selgitus

Kaudsed maakasutuse muutused tähendavad, et juhul kui maad kasutatakse toiduainete 
tootmise asemel biokütuste tootmiseks, siis kuskil mujal maailmas suureneb toiduainete 
tootmine troopiliste metsade või muu mittepõllumajandusliku maa arvel, et asendada 
vähenenud toiduainete tootmine. Sellel on negatiivne mõju biokütuste toimele 
kasvuhoonegaaside vähendajana. Seepärast on vajalik sisse tuua tegur, mis arvab kaudse 
maakasutuse muutuse mõju maha biokütuste kasvuhoonegaaside vähendamisega seotud 
vaike- või tegelikest väärtustest. Tegur pakub stiimuli tootlikumate taimede kasvatamiseks ja 
tõhusamaks maakasutuseks.

Muudatusettepanek 922
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) Selle eelduseks on, et tootmisprotsess 
on identne sellise tootmisprotsessiga, 
millel põhinevad lisa VI D osas esitatud 
summeerimata vaikeväärtused või 
tootmisprotsessi muude etappide puhul E 
osas esitatud summeerimata 
vaikeväärtused.

Or. de
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Selgitus

Väärtuste määramisel võeti arvesse vahendite eraldamist erinevatele tootmisprotsessidele 
(konkreetse tehase konfiguratsiooni ja muundamistegurite alusel). Seega võib neid väärtusi 
arvesse võtta ainult siis, kui tootmisviis ja tehase konfiguratsioon on identne. Ükskõik milliste 
erinevuste puhul muutuvad nimetatud väärtused kasutuks.

Muudatusettepanek 923
Erna Hennicot-Schoepges

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) VII lisa C osas sätestatud kaudse 
maakasutuse muutuse tagajärjel tekkinud 
heited liidetakse, välja arvatud juhul, kui 
tootmine põhineb toorainetel, mis ei nõua 
põllumaa, karjamaa või püsikultuuride all 
oleva maa kasutamist, kaasa arvatud 
jäätmed.

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanek ei hõlma kaudse maakasutuse muutuse tagajärjel tekkinud heidet. Hiljuti 
läbi viidud uurimused näitavad, et see heide võib olla oluline. Seetõttu tuleks heide lisada 
vaikeväärtustele, samuti kõikidele arvutatud väärtustele.

Muudatusettepanek 924
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon annab Euroopa 
standardiorganisatsioonile (CEN) 
ülesandeks arendada selge ja täpselt 
määratletud protsess,
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(a) et arvutada tüüpväärtusi, mis 
rajanevad VII lisa C osas juba 
sisalduvatel põhimõtetel;
(b) et tuletada tüüpväärtustest 
vaikeväärtused;
vaikeväärtustest kõrvalekaldumise kohta 
tehtud ettepanekute esitamiseks ja 
kontrollimiseks nii andmete kui ka 
metoodika seisukohast ning pidades kinni 
VII lisa C osas juba sisalduvatest 
põhimõtetest.

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 selle protsessi juba käivitanud. ELi õiguslik raamistik peaks 
olema kooskõlas ELi asutamislepingu artikliga 95. Näiteks väetiste kasvuhoonegaaside 
„jalajälje” kohta tehtud oletused võivad avaldada märkimisväärset mõju. Sellega on seotud 
ka metoodikaprobleemid. Probleem võib tekkida jälgitavusega. On tehtud ettepanek 
kehtestada tüüpväärtused, mida korrigeeritakse regulaarselt, et need vastaksid tööstuses 
toimunud muutustele.

Muudatusettepanek 925
Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon annab Euroopa 
standardiorganisatsioonile (CEN) 
ülesandeks arendada selge ja täpselt 
määratletud protsess,
(a) et arvutada tüüpväärtusi, mis 
rajanevad VII lisa C osas juba 
sisalduvatel põhimõtetel;
(b) et tuletada tüüpväärtustest 
vaikeväärtused;
vaikeväärtustest kõrvalekaldumise kohta 
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tehtud ettepanekute esitamiseks ja 
kontrollimiseks nii andmete kui ka 
metoodika seisukohast ning pidades kinni 
VII lisa C osas juba sisalduvatest 
põhimõtetest.

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 selle protsessi juba käivitanud. ELi õiguslik raamistik peaks 
olema kooskõlas ELi asutamislepingu artikliga 95. Näiteks väetiste kasvuhoonegaaside 
„jalajälje” kohta tehtud oletused võivad avaldada märkimisväärset mõju. Sellega on seotud 
ka metoodikaprobleemid. Probleem võib tekkida jälgitavusega. On tehtud ettepanek 
kehtestada tüüpväärtused, mida korrigeeritakse regulaarselt, et need vastaksid tööstuses 
toimunud muutustele.

Muudatusettepanek 926
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Liikmesriigid esitavad komisjonile 
hiljemalt 31. detsembriks 2009 
kasutamata, degradeerunud või 
väheviljakate maade nimekirja, kus
energeetiliste põllukultuuride 
kasvatamine võib tuua täiendavat üldist 
kasu seoses süsinikdioksiidiga, ning lisab 
aruandele meetodi kirjelduse ja kõnealuse 
loetelu koostamiseks kasutatud andmed. 
Meetodi puhul võetakse arvesse pinnase 
omadusi, kliimat ning eeldatavat tooraine 
saagist.
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Or. en

Muudatusettepanek 927
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Biokütuste jaoks VII lisa A osas 
sätestatud vaikeväärtusi ning biokütuste 
ja muude vedelate biokütuste puhul VII 
lisa D osas sätestatud kasvatamisega 
seotud summeerimata vaikeväärtusi 
kohaldatakse üksnes siis, kui tooraine on 
kasvatatud:

välja jäetud

(a) väljaspool ühendust; või
(b) ühenduse piirkondades, mis on lisatud 
lõikes 2 osutatud loeteludesse.
Biokütuste ja muude vedelate biokütuste 
puhul, mis ei kuulu kummagi eelneva 
lõigu alla, kasutatakse kasvatamise seotud 
tegelikke väärtusi.

Or. en

Muudatusettepanek 928
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Biokütuste jaoks VII lisa A osas 
sätestatud vaikeväärtusi ning biokütuste 
ja muude vedelate biokütuste puhul VII 
lisa D osas sätestatud kasvatamisega seotud 
summeerimata vaikeväärtusi kohaldatakse
üksnes siis, kui tooraine on kasvatatud:

3. VII lisa D osas sätestatud kasvatamisega 
seotud summeerimata vaikeväärtusi võib 
biomassist toodetud transpordi- ja 
vedelkütuste puhul kohaldada üksnes siis, 
kui tooraine on kasvatatud:

Or. en
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Selgitus

Tegelik väärtus peab olema eelistatud valik. Kasvatamise summeerimata vaikeväärtusi tuleks 
kasutada üksnes siis, kui tooraine on pärit kolmandatest riikidest ja lõikes 2 määratletud 
kasutamata maalt, väheviljakalt maalt ja degradeerunud maalt.

Muudatusettepanek 929
Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 3 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) ühenduses nendes piirkondades, kus 
liikmesriigid on tuvastanud madala 
tootlikkuse.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek on vajalik selleks, et mitte välistada kohaliku lähteaine 
kasutamist ja seega hoiduda konkurentsi moonutamisest põllumajanduspiirkondade vahel, 
mille saagikus on keskmisest madalam.

Muudatusettepanek 930
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Biokütuste ja muude vedelate biokütuste 
puhul, mis ei kuulu kummagi eelneva lõigu 
alla, kasutatakse kasvatamise seotud 
tegelikke väärtusi.

Biomassi, biokütuste ja muude vedelate 
biokütuste puhul, mis ei kuulu kummagi 
eelneva lõigu alla, kasutatakse kasvatamise 
seotud tegelikke väärtusi.

Or. en
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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 931
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kaudse maakasutuse muutuse 
tagajärjel tekkinud heide lisatakse 
kõikidele biomassist saadud 
transpordikütustele, juhul kui ei võeta 
arvesse otsest maakasutuse muutust, välja 
arvatud juhul, kui tootmine põhineb 
toorainetel, mis ei nõua põllumaa, 
karjamaa või püsikultuuride all oleva maa 
kasutamist, kaasa arvatud jäätmed.

Or. en

Selgitus

Kaudsest maakasutuse muutusest tekkinud kasvuhoonegaaside heide võetakse arvesse kõikide 
transpordikütuste juures, mis on saadud biomassist, mille toorainet ei kasvatatud kasutamata 
maal, väheviljakal maal ja degradeerunud maal, kus tootjad võivad näidata otsese 
maakasutuse muutuse tõttu saadud üldist kasu seoses süsinikdioksiidiga.

Muudatusettepanek 932
Erna Hennicot-Schoepges

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon esitab hiljemalt 31. 
detsembriks 2012 aruande VII lisa B ja E 

4. Komisjon esitab hiljemalt 31. 
detsembriks 2010 aruande VII lisa
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osa prognoositavate tüüpiliste ja 
vaikeväärtuste kohta, pöörates erilist 
tähelepanu transpordist ja töötlemisest
tulenevale heitele, ning võib vajaduse 
korral otsustada väärtusi korrigeerida. 
Selline meede, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi teisejärgulisi elemente, 
võetakse vastu vastavalt artikli 21 lõikes 3 
sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.

prognoositavate tüüpiliste ja vaikeväärtuste 
kohta ja seejärel vaatab need iga kahe 
aasta järel läbi, pöörates erilist tähelepanu
taimekasvatusest tulenevale heitele. 
Komisjon esitab 31. detsembriks 2010 
põllukultuuride kasvatamisega seotud 
tüüpiliste ja vaikeväärtuste osas uued 
tegelikud ja vaikeväärtused, mis 
kajastavad piirkondlikke olusid ja 
kliimatingimusi. Läbivaatamise käigus 
küsitakse nii ühenduse kui kolmandate 
riikide tootjate arvamusi. Lisaks hindab 
komisjon jätkusuutliku põllumajanduse ja 
mahepõllunduse meetodeid kasutava 
taimekasvatuse tüüpilisi ja vaikeväärtusi
ning vajaduse korral teeb nende kohta 
ettepaneku. Selline meede, mille eesmärk 
on muuta käesoleva direktiivi teisejärgulisi 
elemente, võetakse vastu vastavalt artikli 
21 lõikes 3 sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele. VII lisa C osas 
sätestatud kaudse maakasutuse muutuse 
tagajärjel tekkinud heite väärtused 
vaadatakse samuti läbi ja kohandatakse 
maakasutuse ja/või lähteaine 
spetsiifilistele teguritele.

Or. en

Selgitus

Komisjon esitab väga üldistatud (üldised keskmised) põllukultuuride kasvatamise väärtused, 
mis on väga kaugel suurte füüsiliste erinevuste kajastamisest. Kasvatamise tagajärjel 
tekkinud tegeliku heite mõõtmine on raske ja ettevõtjatele väga kulukas. Komisjon peaks 
seetõttu esitama tootmise piirkondlikud vaikeväärtused, mis erinevusi täpselt kajastavad. 
Edaspidi tuleks kaudse maakasutuse muutuse tulemusel tekkinud heite väärtused kohandada 
maakasutuse nõuetega seoses konkreetse lähteainega.
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Muudatusettepanek 933
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Komisjon esitab hiljemalt 31. 
detsembriks 2012 aruande, võttes aluseks 
revisjoni, mis viidi läbi kooskõlas 
Euroopa standardiorganisatsiooni(CEN) 
arendatud protsessiga, mis lähtub artikli 
17 lõikest 1, VII lisa B ja E osa 
prognoositavate tüüpiliste ja vaikeväärtuste 
kohta, pöörates erilist tähelepanu 
transpordist ja töötlemisest tulenevale 
heitele, ning võib vajaduse korral otsustada 
väärtusi korrigeerida. Selline meede, mille 
eesmärk on muuta käesoleva direktiivi 
teisejärgulisi elemente, võetakse vastu 
vastavalt artikli 21 lõikes 3 sätestatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Or. en

Selgitus

Sama protsessi tuleks kasutada esmalt uute tüüpväärtuste ja vaikeväärtuste määramiseks ja 
hiljem nende revideerimiseks.

Muudatusettepanek 934
Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon esitab hiljemalt 31. 
detsembriks 2012 aruande VII lisa B ja E 
osa prognoositavate tüüpiliste ja 
vaikeväärtuste kohta, pöörates erilist 
tähelepanu transpordist ja töötlemisest 
tulenevale heitele, ning võib vajaduse 
korral otsustada väärtusi korrigeerida. 

4. Komisjon esitab hiljemalt 31. 
detsembriks 2012 aruande, võttes aluseks 
revisjoni, mis viidi läbi kooskõlas 
Euroopa standardiorganisatsiooni (CEN) 
arendatud protsessiga, mis lähtub artikli 
17 lõikest 1, VII lisa B ja E osa 
prognoositavate tüüpiliste ja vaikeväärtuste 
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Selline meede, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi teisejärgulisi elemente, 
võetakse vastu vastavalt artikli 21 lõikes 3 
sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.

kohta, pöörates erilist tähelepanu 
transpordist ja töötlemisest tulenevale 
heitele, ning võib vajaduse korral otsustada 
väärtusi korrigeerida. Selline meede, mille 
eesmärk on muuta käesoleva direktiivi 
teisejärgulisi elemente, võetakse vastu 
vastavalt artikli 21 lõikes 3 sätestatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Or. en

Selgitus

Sama protsessi tuleks kasutada esmalt uute tüüpväärtuste ja vaikeväärtuste määramiseks ja 
hiljem nende revideerimiseks.

Muudatusettepanek 935
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Selgitus

Korrapärased kontrollid ja võimalus väärtusi korrigeerida tagavad usaldusväärse aluse 
biokütuste ja teiste vedelate biokütuste säästvuse määramisel.
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Muudatusettepanek 936
Romana Jordan Cizelj

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. sl

Selgitus

Vetikatest toodetud biokütused annavad väga hea süsinikdioksiidi tulemuse, seepärast võiks 
nende kasutamist edendada ja lugeda nende panuse kahekordseks.

Muudatusettepanek 937
Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.

Or. en

Selgitus

On oluline, et direktiiv võimaldaks ajakohastada tüüp- ja vaikeväärtusi mitte ainult biokütuste 
tulevase tootmisviiside, vaid ka praeguste tootmisviiside puhul.

Muudatusettepanek 938
Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. VII lisa võib kohandada tehnika ja 
teaduse arenguga. Selline meede, mille 
eesmärk on muuta käesoleva direktiivi 
teisejärgulisi elemente, võetakse vastu 
vastavalt artikli 21 lõikes 3 sätestatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele. Kõikide 
VII lisa vaikeväärtuste loetelus tehtavate 
kohanduste või muudatuste puhul peetakse 
kinni järgmistest eeskirjadest:

5. VII lisa võib kohandada tehnika ja 
teaduse arenguga. Selline meede, mille 
eesmärk on muuta käesoleva direktiivi 
teisejärgulisi elemente, võetakse vastu 
vastavalt artikli 21 lõikes 3 sätestatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele, võttes 
asjakohaselt arvesse Euroopa 
standardiorganisatsiooni (CEN) poolt 
artikli 17 lõike 1 alusel arendatud 
protsesse ja soovitusi. Kõikide VII lisa 
vaikeväärtuste loetelus tehtavate 
kohanduste või muudatuste puhul peetakse 
kinni järgmistest eeskirjadest:

Or. en

Selgitus

CENi spetsifikatsioonid hõlmavad ka märgistamisprotseduure. Tarbija selguse huvides tuleks 
erimärgistust kasutada ainult siis, kui kütus ei vasta standardnõuetele. See võimaldaks muuta 
CENi spetsifikatsioone nii, et ei direktiivi muuta ei ole vaja. On olemas biokütuseid, mille 
protsendimäär segatuna ületab piirtaseme 10%, kuid mis vastavad siiski CENi 
spetsifikatsioonidele ning seetõttu ei vaja erimärgistust.
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Muudatusettepanek 939
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. VII lisa võib kohandada tehnika ja 
teaduse arenguga. Selline meede, mille 
eesmärk on muuta käesoleva direktiivi 
teisejärgulisi elemente, võetakse vastu 
vastavalt artikli 21 lõikes 3 sätestatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele. Kõikide 
VII lisa vaikeväärtuste loetelus tehtavate 
kohanduste või muudatuste puhul peetakse 
kinni järgmistest eeskirjadest:

5. VII lisa võib kohandada tehnika ja 
teaduse arenguga. Selline meede, mille 
eesmärk on muuta käesoleva direktiivi 
teisejärgulisi elemente, võetakse vastu 
vastavalt artikli 21 lõikes 3 sätestatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele, võttes 
asjakohaselt arvesse Euroopa 
standardiorganisatsiooni (CEN) poolt 
artikli 17 lõike 1 alusel arendatud 
protsesse ja soovitusi. Kõikide VII lisa 
vaikeväärtuste loetelus tehtavate 
kohanduste või muudatuste puhul peetakse 
kinni järgmistest eeskirjadest:

Or. en

Selgitus

VII lisa revideerimisel tuleb järgida täpselt määratletud ja järjekindlat protsessi, mille 
määratlemine on CENi ülesanne.

Muudatusettepanek 940
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. VII lisa võib kohandada tehnika ja 
teaduse arenguga. Selline meede, mille 
eesmärk on muuta käesoleva direktiivi 
teisejärgulisi elemente, võetakse vastu 
vastavalt artikli 21 lõikes 3 sätestatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele. Kõikide 
VII lisa vaikeväärtuste loetelus tehtavate 
kohanduste või muudatuste puhul peetakse 

5. VII lisa võib kohandada tehnika ja 
teaduse arenguga ning see hakkab ka 
sisaldama biokütuste ja sarnaste või 
muude toorainete tootmisega seotud 
väärtuseid. Selline meede, mille eesmärk 
on muuta käesoleva direktiivi teisejärgulisi 
elemente, võetakse vastu vastavalt artikli 
21 lõikes 3 sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele. Kõikide VII lisa 
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kinni järgmistest eeskirjadest: vaikeväärtuste loetelus tehtavate 
kohanduste või muudatuste puhul peetakse 
kinni järgmistest eeskirjadest:

Or. de

Selgitus

Muudatusettepanek artikli 17 lõikele 5 võimaldab kasutada tüüpilisi standardväärtuseid 
ainult seoses selliste panustega, mis on võrreldes koguheitega väikesed.

Muudatusettepanek 941
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 5 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kui teguri panus üldisesse heitkogusesse 
on väike või kui muutus on piiratud või 
kui tegelike väärtuste kindlakstegemine 
on väga kulukas või keerukas, on 
vaikeväärtused tavapäraste 
tootmisprotsesside tüüpilised väärtused;

(a) kui teguri panus üldisesse heitkogusesse 
on alla 5% või kui muutust praktiliselt ei 
ole, on vaikeväärtused tavapäraste 
tootmisprotsesside tüüpilised väärtused;

Or. en

Selgitus

Vaikeväärtuste läbivaatamiseks komiteemenetluse korras oleks vaja täpsemaid suuniseid.

Muudatusettepanek 942
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 5 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kõikidel muudel juhtudel on
vaikeväärtused tavapäraste 
tootmisprotsessidega võrreldes 

(b) kõikidel muudel juhtudel moodustavad
vaikeväärtused 90% tootmisprotsesside 
väärtusest.
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konservatiivsed.

Or. en

Selgitus

Vaikeväärtused tuleks sätestada kooskõlas ühtsete reeglitega, mis peaksid olema 
konservatiivsed, et mitte pakkuda eeliseid kõige halvematele täitjatele.

Muudatusettepanek 943
Gabriele Albertini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et üldsus saab 
teavet biokütuste ja muude taastuvate 
transpordikütuste kättesaadavuse kohta. 
Liikmesriikide nõudel peavad 
müügipunktid kasutama erimärgistust, 
kui mineraalõlide derivaatidesse segatud 
biokütuste protsendimäär ületab 
piirtaseme 10%.

välja jäetud

2. Liikmesriigid tagavad, et V lisas 
sätestatud nõuetele vastav diislikütus 
tehakse kättesaadavaks hiljemalt 31. 
detsembriks 2010 rohkem kui kahe 
tankuriga tanklates, mis müüvad 
diislikütust. 
3. Liikmesriigid tagavad, et VI lisas 
sätestatud nõuetele vastav diislikütus või 
muu diislikütus, mis sisaldab vähemalt 5 
mahuprotsenti biokütust, tehakse 
kättesaadavaks hiljemalt 31. detsembriks 
2014 rohkem kui kahe tankuriga 
tanklates, mis müüvad diislikütust.
4. Ettevõtjatele seatud taastuvenergiaga 
seotud riiklike kohustuste täitmise 
tõestamisel käsitatakse jäätmetest, 
jääkidest, toiduks mittekasutatavatest 
tselluloosmaterjalidest ja lignotselluloosist 
toodetud biokütuste panust kaks korda 



PE409.429v01-00 46/97 AM\731122ET.doc

ET

suuremana muude biokütuste panusest.

Or. it

Selgitus

Direktiivis tuleks sätestada biokütuste globaalsed eesmärgid ja selgitada, et neid eesmärke on 
võimalik saavutada ükskõik milliste biokütuste kasutamisel, kui need on toodetud meetodite 
abil, mis on keskkonda säästvad ja sotsiaalselt jätkusuutlikud. Kütuste direktiivis tuleks 
sätestada nii keskkonna seisukohalt olulised parameetrid kui ka märgistus nendele kütustele, 
mis ei vasta CENi EN228 ja EN590 standarditele.

Muudatusettepanek 944
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et üldsus saab 
teavet biokütuste ja muude taastuvate 
transpordikütuste kättesaadavuse kohta. 
Liikmesriikide nõudel peavad 
müügipunktid kasutama erimärgistust,
kui mineraalõlide derivaatidesse segatud 
biokütuste protsendimäär ületab piirtaseme
10%.

1. Liikmesriigid tagavad, et üldsus saab 
teavet biokütuste ja muude taastuvate 
transpordikütuste kättesaadavuse kohta, kui 
mineraalõlide derivaatidesse segatud 
biokütuste protsendimäär ületab 
piirtaseme, mis on määratletud Euroopa 
standardiorganisatsiooni (CEN) 
tootekirjeldustes.

Or. en

Selgitus

CENi spetsifikatsioonid hõlmavad ka märgistamisprotseduure. Tarbija selguse huvides tuleks 
erimärgistust kasutada ainult siis, kui kütus ei vasta standardnõuetele. See võimaldaks muuta 
CENi spetsifikatsioone nii, et ei direktiivi muuta ei ole vaja. On olemas biokütuseid, mille 
protsendimäär segatuna ületab piirtaseme 10%, kuid mis vastavad siiski CENi 
spetsifikatsioonidele ning seetõttu ei vaja erimärgistust.
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Muudatusettepanek 945
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et V lisas 
sätestatud nõuetele vastav diislikütus 
tehakse kättesaadavaks hiljemalt 31. 
detsembriks 2010 rohkem kui kahe 
tankuriga tanklates, mis müüvad 
diislikütust. 

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kuna rasvhappe metüülestrite (FAME) piirmäär ei ole õhu kvaliteedi parandamise 
asjaomane parameeter, puudub nähtav põhjendus reguleerida rasvhappe metüülestreid 
diislikütuse tehniliste nõuete osana. Euroopa Standardikomitee (CEN) on asjaomane organ 
tehniliste nõuete kehtestamiseks, et tegeleda sihtotstarbekohaste tehniliste nõuete 
parameetritega, näiteks rasvhappe metüülestrite piirmäär. Diisli uute ja erinevate 
kategooriate (V ja VI lisa) loomise asemel tuleks pigem läbi vaadata rasvhappe metüülestrite 
piirmäärad ja suurendada neid kehtivate CENi tehniliste nõuete (EN590) raames.

Muudatusettepanek 946
Umberto Guidoni

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et V lisas 
sätestatud nõuetele vastav diislikütus 
tehakse kättesaadavaks hiljemalt 31. 
detsembriks 2010 rohkem kui kahe 
tankuriga tanklates, mis müüvad 
diislikütust. 

välja jäetud

Or. it
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Selgitus

Tehnilisi nõudeid peaks hõlmama biokütuste direktiiv.

Muudatusettepanek 947
Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et V lisas 
sätestatud nõuetele vastav diislikütus 
tehakse kättesaadavaks hiljemalt 31. 
detsembriks 2010 rohkem kui kahe 
tankuriga tanklates, mis müüvad 
diislikütust.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kuna rasvhappe metüülestrite (FAME) piirmäär ei ole õhu kvaliteedi parandamise 
asjaomane parameeter, puudub nähtav põhjendus reguleerida rasvhappe metüülestreid 
diislikütuse tehniliste nõuete osana. CEN on asjaomane organ tehniliste nõuete 
kehtestamiseks, et tegeleda sihtotstarbekohaste tehniliste nõuete parameetritega, näiteks 
rasvhappe metüülestrite piirmäär. Diisli uute ja erinevate kategooriate (V ja VI lisa) loomise 
asemel tuleks pigem läbi vaadata rasvhappe metüülestrite piirmäärad ja suurendada neid 
kehtivate CENi tehniliste nõuete (EN590) raames.

Muudatusettepanek 948
Reino Paasilinna

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et V lisas 
sätestatud nõuetele vastav diislikütus 
tehakse kättesaadavaks hiljemalt 31. 
detsembriks 2010 rohkem kui kahe 
tankuriga tanklates, mis müüvad 

välja jäetud
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diislikütust.

Or. en

Selgitus

Käesolev direktiiv peaks olema tehnoloogiate suhtes neutraalne ning ei tohiks soosida ühtegi 
kindlat biokütust. Lisaks ei sobi V ja VI lisa kavandatud väärtused kõikidesse tingimustesse, 
näiteks on selliseid kütuseid võimatu kasutada põhjamaise talve tingimustes.

Muudatusettepanek 949
Reino Paasilinna

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et VI lisas 
sätestatud nõuetele vastav diislikütus või 
muu diislikütus, mis sisaldab vähemalt 5 
mahuprotsenti biokütust, tehakse 
kättesaadavaks hiljemalt 31. detsembriks 
2014 rohkem kui kahe tankuriga 
tanklates, mis müüvad diislikütust.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Käesolev direktiiv peaks olema tehnoloogiate suhtes neutraalne ning ei tohiks soosida ühtegi 
kindlat biokütust. Lisaks ei sobi V ja VI lisa kavandatud väärtused kõikidesse tingimustesse, 
näiteks on selliseid kütuseid võimatu kasutada põhjamaise talve tingimustes.

Muudatusettepanek 950
Umberto Guidoni

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et VI lisas 
sätestatud nõuetele vastav diislikütus või 
muu diislikütus, mis sisaldab vähemalt 5 

välja jäetud
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mahuprotsenti biokütust, tehakse 
kättesaadavaks hiljemalt 31. detsembriks 
2014 rohkem kui kahe tankuriga 
tanklates, mis müüvad diislikütust.

Or. it

Selgitus

Tehnilisi nõudeid peaks hõlmama biokütuste direktiiv.

Muudatusettepanek 951
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et VI lisas 
sätestatud nõuetele vastav diislikütus või 
muu diislikütus, mis sisaldab vähemalt 5 
mahuprotsenti biokütust, tehakse 
kättesaadavaks hiljemalt 31. detsembriks 
2014 rohkem kui kahe tankuriga 
tanklates, mis müüvad diislikütust.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kuna rasvhappe metüülestrite (FAME) piirmäär ei ole õhu kvaliteedi parandamise 
asjaomane parameeter, puudub nähtav põhjendus reguleerida rasvhappe metüülestreid 
diislikütuse tehniliste nõuete osana. CEN on asjaomane organ tehniliste nõuete 
kehtestamiseks, et tegeleda sihtotstarbekohaste tehniliste nõuete parameetritega, näiteks 
rasvhappe metüülestrite piirmäär. Diisli uute ja erinevate kategooriate (V ja VI lisa) loomise 
asemel tuleks pigem läbi vaadata rasvhappe metüülestrite piirmäärad ja suurendada neid 
kehtivate CENi tehniliste nõuete (EN590) raames.
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Muudatusettepanek 952
Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et VI lisas 
sätestatud nõuetele vastav diislikütus või 
muu diislikütus, mis sisaldab vähemalt 5 
mahuprotsenti biokütust, tehakse 
kättesaadavaks hiljemalt 31. detsembriks 
2014 rohkem kui kahe tankuriga 
tanklates, mis müüvad diislikütust.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kuna rasvhappe metüülestrite (FAME) piirmäär ei ole õhu kvaliteedi parandamise 
asjaomane parameeter, puudub nähtav põhjendus reguleerida rasvhappe metüülestreid 
diislikütuse tehniliste nõuete osana. CEN on asjaomane organ tehniliste nõuete 
kehtestamiseks, et tegeleda sihtotstarbekohaste tehniliste nõuete parameetritega, näiteks 
rasvhappe metüülestrite piirmäär. Diisli uute ja erinevate kategooriate (V ja VI lisa) loomise 
asemel tuleks pigem läbi vaadata rasvhappe metüülestrite piirmäärad ja suurendada neid 
kehtivate CENi tehniliste nõuete (EN590) raames.

Muudatusettepanek 953
Dorette Corbey, Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3a. Liikmesriigid võtavad meetmeid, et 
tagada piisavad tankimisvõimalused 
nullheitega sõidukitele.

Or. en

Selgitus

Paljutõotavate tehnoloogiate läbimurret takistab sageli infrastruktuuri puudumine. Elektri-
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või vesinikuautodele mõeldud tankimiskohtade puudumine on üks põhjus, miks tarbijad neid 
ei osta.

Muudatusettepanek 954
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Lõiked 2 ja 3 kehtivad vajalike 
muudatustega bioetanooli sisaldavate 
bensiinide suhtes.

Or. de

Selgitus

Selleks et saavutada biokütuse eesmärgid, on oluline tagada, et biokütust sisaldav bensiin 
oleks alati tanklates olemas.

Muudatusettepanek 955
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Mittetavapäraste biokütuste panuse kahekordselt arvestamise eesmärk on vastavalt 
põhjendusele 49 nende kasumlikkuse parandamine. See tähendab, et nende arvele pannakse 
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heitkoguste kujuteldav vähendamine, sest 50% neile arvestatud heitkoguste vähendamisest 
tegelikult ei toimu. Kahekordselt arvestamine moonutab tõsiselt heitkoguste optimaalse 
vähendamise nimel toimuvat konkurentsi biokütuste ja mittetavapäraste biokütuste vahel, 
andes viimastele eelise.

Muudatusettepanek 956
Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Liikmesriigid võivad 
tselluloosmaterjalist biokütuste, biogaasi 
ja taimse või loomse õli jääkidest või 
toiduks mittekasutatavatest juurviljadest 
toodetud biokütuste puhul kehtestada 
artikli 3 lõikes 3 sätestatud eesmärgi 
saavutamiseks finantsmehhanisme, et 
hüvitada kõnesoleva biokütuse liigi 
tootmise täiendavaid kulutusi, kohaldada 
erandeid või vähendada 
maksujärelevalvet teostades maksumäära, 
hoidudes liigsest hüvitamisest ning võttes 
meetmeid ainult kuni 2020. aastani. 
Nii liikmesriikide kui ka ühenduse 
tasandil edendatakse transpordisektoris 
jõudsalt taastuvenergia ja säästvate 
transpordisüsteemide arendamise alast 
uurimis- ja arendustegevust ja sellele võib 
anda lisatoetust.

Or. en

Selgitus

Selleks et stimuleerida transpordisektoris kasutatava taastuvenergia parimaid alternatiive 
(sealhulgas ka elekter ja vesinik) peaksid liikmesriikide võimalikud toetuskavad, sealhulgas 
toetused, olema kasvuhoonegaaside heitkoguste vähenemisega proportsionaalsed. Siiski tuleb 
vältida seda, et Euroopa maksumaksja raha kasutataks kolmandate riikide tootjate 
toetamiseks. Tselluloosmaterjalist toodetud biokütuse, biogaasi ning taimse või loomse õli 
jääkidest või mittesöödavatest taimedest toodetud biokütuste edendamiseks ning vähemalt 
esialgu kõrgemate tootmiskulude leevendamiseks võivad liikmesriigid võtta tugimeetmeid. 
Samas tuleb vältida ülemäärast hüvitamist.



PE409.429v01-00 54/97 AM\731122ET.doc

ET

Muudatusettepanek 957
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Ettevõtjatele seatud biokütustega seotud 
riiklike kohustuste täitmise tõestamisel 
kohaldatakse minimaalset 35 % 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamist ületavate biokütuste panuse 
suhtes kordajat, mis on proportsionaalne 
minimaalset 35 % kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamist ületava 
kogusega*.
* Näiteks loetakse biokütuse panust, mis 
võimaldab vähendada kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid 70 % võrra, kahekordseks võrreldes 
35 % kasuhoonegaaside heitkoguste vähendamist 
võimaldavate biokütuste panusega.

Or. en

Selgitus

Praegune kõrgtehnoloogilise biokütuse määratlus on liiga kitsas ja tehniliselt piiratud. 
Kõrgtehnoloogiliste biokütuste eest tuleks anda soodustusi ainult tõestatud 
kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise korral, s.t vastavalt võimele vähendada 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid. See teeniks paremate näitajatega biokütuste väljatöötamise 
huve ning avaks tee kõrgtehnoloogilisele biokütusele.

Muudatusettepanek 958
Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Ettevõtjatele seatud taastuvenergiaga
seotud riiklike kohustuste täitmise 
tõestamisel käsitatakse jäätmetest, 

4. Ettevõtjatele seatud biokütustega seotud 
riiklike kohustuste täitmise tõestamisel 
kohaldatakse minimaalset 35 % 
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jääkidest, toiduks mittekasutatavatest 
tselluloosmaterjalidest ja lignotselluloosist 
toodetud biokütuste panust kaks korda 
suuremana muude biokütuste panusest.

kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamist ületavate biokütuste panuse 
suhtes kordajat, mis on proportsionaalne 
minimaalset 35 % kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamist ületava 
kogusega*.
* Näiteks loetakse biokütuse panust, mis 
võimaldab vähendada kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid 70 % võrra, kahekordseks võrreldes 
35 % kasuhoonegaaside heitkoguste vähendamist 
võimaldavate biokütuste panusega.

Or. en

Selgitus

Praegune kõrgtehnoloogilise biokütuse määratlus on liiga kitsas ja tehniliselt piiratud. 
Kõrgtehnoloogiliste biokütuste eest tuleks anda soodustusi ainult tõestatud 
kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise korral, s.t vastavalt võimele vähendada 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid. See teeniks paremate näitajatega biokütuste väljatöötamise 
huve ning avaks tee kõrgtehnoloogilisele biokütusele.

Muudatusettepanek 959
Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Ettevõtjatele seatud taastuvenergiaga 
seotud riiklike kohustuste täitmise 
tõestamisel käsitatakse jäätmetest, 
jääkidest, toiduks mittekasutatavatest 
tselluloosmaterjalidest ja lignotselluloosist 
toodetud biomassist saadava energia 
panust kaks korda suuremana muude 
biokütuste panusest tingimusel, et see 
võimaldab vähendada kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid vähemalt 70 % võrra.

Or. en
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Selgitus

Kahekordsetena tuleks võtta arvesse ainult biomassist toodetud kõige tõhusam energia.

Muudatusettepanek 960
Romana Jordan Cizelj

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Ettevõtjatele seatud taastuvenergiaga 
seotud riiklike kohustuste täitmise 
tõestamisel käsitatakse kasvuhoonegaaside 
heitkoguste enam kui 70 % vähendamist 
võimaldavate biokütuste panust kaks korda 
suuremana muude biokütuste panusest.

Or. sl

Selgitus

Stiimulid peaksid olema tehnoloogia seisukohast võimalikult neutraalsed.

Muudatusettepanek 961
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Ettevõtjatele seatud taastuvenergiaga 
seotud riiklike kohustuste täitmise 
tõestamisel käsitatakse jäätmetest, 
jääkidest, toiduks mittekasutatavatest 
tselluloosmaterjalidest ja lignotselluloosist, 
vetikatest ning samuti kuivades 
piirkondades kõrbestumise tõkestamiseks 
kunstliku niisutuseta kasvatatavatest 
taimedest toodetud biokütuste panust kaks 
korda suuremana muude biokütuste 
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panusest.

Or. en

Selgitus

Vetikatest või kuivades piirkondades kasvavatest taimedest toodetud biodiislil võib olla 
süsinikdioksiidi seisukohast positiivne mõju.

Muudatusettepanek 962
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Ettevõtjatele seatud taastuvenergiaga 
seotud riiklike kohustuste täitmise 
tõestamisel käsitatakse jäätmetest, 
jääkidest, toiduks mittekasutatavatest 
tselluloosmaterjalidest ja lignotselluloosist, 
vetikatest ning samuti kuivades 
piirkondades kõrbestumise tõkestamiseks 
kunstliku niisutuseta kasvatatavatest 
taimedest toodetud biokütuste panust kaks 
korda suuremana muude biokütuste 
panusest.

Or. fr

Selgitus

Teise põlvkonna biokütuste edendamine on hädavajalik. Vetikad ja sellised taimed nagu 
jatrofa on allikad, mille kasutamist tuleks kaaluda. Jatrofa peamine eelis on, et ta kasvab 
poolkuivadel aladel, mida kasutatakse ulatuslikuks loomakasvatuseks ja kus traditsiooniline 
toidukultuuridel põhinev põllumajandus on väga minimaalne. Seega ei konkureeri sellised 
taimed otseselt eluliselt vajalike toidukultuuridega.



PE409.429v01-00 58/97 AM\731122ET.doc

ET

Muudatusettepanek 963
Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Ettevõtjatele seatud taastuvenergiaga 
seotud riiklike kohustuste täitmise 
tõestamisel käsitatakse jäätmetest, 
jääkidest, toiduks mittekasutatavatest 
tselluloosmaterjalidest ja lignotselluloosist, 
vetikatest ning samuti kuivades 
piirkondades kõrbestumise tõkestamiseks 
kunstliku niisutuseta kasvatatavatest 
taimedest toodetud biokütuste panust kaks 
korda suuremana muude biokütuste 
panusest.

Or. en

Selgitus

Vetikatest või kuivades piirkondades kasvavatest taimedest toodetud biodiislil on 
süsinikdioksiidi seisukohast väga positiivne mõju.

Muudatusettepanek 964
Lena Ek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Ettevõtjatele seatud taastuvenergiaga 
seotud riiklike kohustuste täitmise 
tõestamisel käsitatakse 
degradeerunud/kasutamata aladel 
toodetud või jäätmetest, jääkidest, toiduks 
mittekasutatavatest tselluloosmaterjalidest 
ja lignotselluloosist toodetud biokütuste ja 
muude vedelate biokütuste panust kaks 
korda suuremana muude biokütuste 
panusest.
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Or. en

Selgitus

Bioenergia tootmine jäätmetest ja jääkidest ning degradeerunud/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 965
Romana Jordan Cizelj

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. sl

Selgitus

Vetikatest toodetud biokütused annavad väga hea süsinikdioksiidi tulemuse, seepärast võiks 
nende kasutamist edendada ja lugeda nende panuse kahekordseks.

Muudatusettepanek 966
Mechtild Rothe

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Tselluloosmaterjalist toodetud 
biokütuste puhul näevad liikmesriigid 
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kõnesoleva biokütuse liigi täiendavate 
tootmiskulude hüvitamiseks ette 
konkreetsed rahalised stiimulid, 
sealhulgas maksuvabastus või 
maksumäära vähendamine koos 
maksujärelevalvega, hoidudes liigsest 
hüvitamisest, kehtestades ajalised 
piirangud ja järgides riigiabi käsitlevaid 
üldisi eeskirju.
Nii liikmesriikide kui ka ühenduse 
tasandil edendatakse transpordisektoris 
jõudsalt taastuvenergia ja säästvate 
transpordisüsteemide arendamise alast 
uurimis- ja arendustegevust ja sellele võib 
anda lisatoetust.

Or. en

Selgitus

Stimuleerida tuleks kõige eesrindlikumate ja paremate transpordialternatiivide arendamist. 
Tselluloosmaterjalist toodetud biokütuse edendamine toetab eeskätt piirkondlikult toodetud 
biomassi kasutamist, mis vähendab keskkonnakoormust. Tselluloosmaterjalist toodetud 
biokütuse edendamiseks ning vähemalt esialgu kõrgemate tootmiskulude leevendamiseks 
võivad liikmesriigid võtte konkreetseid tugimeetmeid kooskõlas energiamaksustamist 
käsitlevate sätete ja riigiabi käsitlevate üldiste eeskirjadega.

Muudatusettepanek 967
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Kõik liikmesriikide loodud 
toetusmehhanismid, sealhulgas rahalised 
stiimulid taastuvenergia suuremahuliseks 
tootmiseks ja kasutamiseks/tarbimiseks 
transpordisektoris, peavad olema 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähenemise suhtes proportsionaalsed. Nii 
liikmesriikide kui ka ühenduse tasandil 
edendatakse transpordisektoris jõudsalt 
taastuvenergia ja säästvate 
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transpordisüsteemide arendamise alast 
uurimis- ja arendustegevust ja sellele võib 
anda lisatoetust.

Or. en

Selgitus

Selleks et stimuleerida transpordisektoris kasutatava taastuvenergia parimaid alternatiive 
(sealhulgas ka elekter ja vesinik) peaksid liikmesriikide võimalikud toetuskavad, sealhulgas 
toetused, olema kasvuhoonegaaside heitkoguste vähenemisega proportsionaalsed.

Muudatusettepanek 968
Jerzy Buzek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Kui kaalutakse biokütuste kasutamise 
võimalusi transpordisektoris, tuleks 
edendada hübriidtehnoloogiaid, mille 
puhul sisepõlemismootori tehnoloogia 
abil toodetud täiendav energia ning 
taaslaetava akuga töötav elektrimootor 
aitavad oluliselt kaasa kütusekulu 
vähendamisele sõidu ajal.

Or. en

Selgitus

Praegu võimaldavad elektrilised hübriidsõidukid vähendada oluliselt maanteesõidukite 
fossiilkütuse kulu kilomeetri kohta. Selliste tehnoloogiate kasutamist tuleks pidada vahendiks, 
mille abil saavutada käesoleva direktiivis ette nähtud üldisi ja valdkondlikke eesmärke.
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Muudatusettepanek 969
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Biokütuste toetusmehhanismid 
liikmesriikides peaksid eriti edendama 
biokütuseid, mille kasutamine tagab 
kasvuhoonegaasi heitkoguste suurema 
vähendamise, kui nõutakse artikli 15 
lõikes 2.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidel tuleks lubada vajaduse korral kehtestada täiendavaid säästvuse kriteeriume.

Muudatusettepanek 970
Erna Hennicot-Schoepges, Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 18 a
Takistused siseriiklike eesmärkide 

saavutamisel
Kui liikmesriik on seisukohal, et:
1) säästva biokütuse või päritolutagatise 
ebapiisava kättesaadavuse tõttu turul või
2) temast sõltumatute halduslike või 
õiguslike takistuste tõttu
ei ole tal võimalik saavutada I lisas 
esitatud tabeli kolmandas veerus 
sätestatud taastuvenergia osakaalu 
energia lõpptarbimises 2020. aastal, 
teavitab ta sellest võimalikult kiiresti 
komisjoni. Komisjon võtab vastu otsuse, 
milles täpsustatakse, kas kõnealused 
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takistused on tegelikult olemas, ning 
põhjendatud juhul otsustatakse, mil 
määral kohandada 2020. aastaks 
taastuvatest energiaallikatest toodetud 
energia lõpptarbimist.

Or. en

Muudatusettepanek 971
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid esitavad komisjonile 
aruande taastuvenergia kasutamise 
edendamise edusammude kohta hiljemalt 
30. juuniks 2011 ning seejärel iga kahe 
aasta tagant. 

1. Liikmesriigid esitavad komisjonile 
aruande taastuvenergia kasutamise 
edendamise edusammude kohta hiljemalt 
31. detsembriks 2011 ning seejärel iga 
kahe aasta tagant. 

Or. de

Selgitus

Tehniliselt ei ole võimalik aruannet juuni lõpuks esitada, sest mitmel liikmesriigil ei ole enne 
iga aasta oktoobrit veel kõiki vajalikke andmeid.

Muudatusettepanek 972
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid esitavad komisjonile 
aruande taastuvenergia kasutamise 
edendamise edusammude kohta hiljemalt 
30. juuniks 2011 ning seejärel iga kahe
aasta tagant. 

1. Liikmesriigid esitavad komisjonile 
aruande taastuvenergia kasutamise 
edendamise edusammude kohta hiljemalt 
30. juuniks 2011 ning seejärel iga kolme
aasta tagant. 
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Or. de

Selgitus

Eesmärk peaks olema vähem, mitte rohkem bürokraatiat.

Muudatusettepanek 973
Mechtild Rothe

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) taastuvenergia üldine ja valdkondlik 
osakaal kahe eelneva kalendriaasta jooksul 
ning riigi tasandil võetud või kavandatavad 
meetmed taastuvenergia suurendamise 
edendamiseks, pidades silmas I lisa B osas 
esitatud soovituslikku suunda;

a) taastuvenergia üldine ja valdkondlik 
osakaal kahe eelneva kalendriaasta jooksul 
ning riigi tasandil kooskõlas käesoleva 
direktiivi nõuetega võetud või 
kavandatavad meetmed taastuvenergia 
suurendamise edendamiseks, pidades 
silmas I lisa B osas esitatud kohustuslikke 
minimaalseid vahe-eesmärke;

Or. en

Selgitus

Liikmesriikides tegelike edusammude tagamiseks ja aastani 2020 otsuste tegemise 
edasilükkamise vältimiseks peab üldine suund olema kohustuslik ning vastama vähemalt 
minimaalsetele eesmärkidele.

Muudatusettepanek 974
Herbert Reul

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) taastuvenergia üldine ja valdkondlik 
osakaal kahe eelneva kalendriaasta jooksul 
ning riigi tasandil võetud või kavandatavad 
meetmed taastuvenergia suurendamise 

a) taastuvenergia üldine ja valdkondlik 
osakaal kolme eelneva kalendriaasta 
jooksul ning riigi tasandil võetud või 
kavandatavad meetmed taastuvenergia 
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edendamiseks, pidades silmas I lisa B osas 
esitatud soovituslikku suunda;

suurendamise edendamiseks;

Or. de

Selgitus

Eesmärk peaks olema vähem, mitte rohkem bürokraatiat.

Muudatusettepanek 975
Mechtild Rothe

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) toetuskavade ja taastuvenergia 
edendamisega seotud muude meetmete 
kehtestamine ja toimimine ning 
liikmesriikide tegevuskavades sätestatud 
meetmetes toimunud arengud;

b) toetuskavade ja taastuvenergia 
edendamisega seotud muude meetmete 
kehtestamine, nende hilisem muutmine ja 
toimimine ning liikmesriikide 
taastuvenergia tegevuskavades sätestatud 
meetmetes toimunud arengud;

Or. en

Muudatusettepanek 976
Werner Langen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) toetuskavade ja taastuvenergia 
edendamisega seotud muude meetmete 
kehtestamine ja toimimine ning 
liikmesriikide tegevuskavades sätestatud 
meetmetes toimunud arengud;

b) toetuskavade ja taastuvenergia 
edendamisega seotud muude meetmete 
kehtestamine ja toimimine ning 
liikmesriikide tegevuskavades sätestatud 
meetmetes toimunud arengud koos 
seonduvate kulude ja mehhanismidega;

Or. de



PE409.429v01-00 66/97 AM\731122ET.doc

ET

Selgitus

Üldise läbipaistvuse huvides tuleb toetuskavade edendamiseks anda tarbijatele teavet ka 
meetmete täiendavate kulude kohta.

Muudatusettepanek 977
Hannes Swoboda

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kuidas liikmesriigid on oma 
toetuskavad struktureerinud, et võtta 
arvesse taastuvenergiarakendusi, mis 
annavad muude sarnaste rakendustega 
võrreldes lisakasu, kui millel võivad olla ka 
suuremad kulud, sealhulgas biokütuste 
tootmine jäätmetest, jääkidest, toiduks 
mittekasutatavatest tselluloosmaterjalidest 
ja lignotselluloosist;

c) kuidas liikmesriigid on oma toetuskavad 
struktureerinud, et võtta arvesse 
taastuvenergiarakendusi, mis annavad 
muude sarnaste rakendustega võrreldes 
lisakasu, kui millel võivad olla ka 
suuremad kulud, sealhulgas biokütuste 
tootmine jäätmetest, jääkidest, toiduks 
mittekasutatavatest tselluloosmaterjalidest 
ja lignotselluloosist, vetikatest ning samuti 
kuivades piirkondades kõrbestumise 
tõkestamiseks kunstliku niisutuseta 
kasvatatavatest taimedest;

Or. en

Selgitus

Vetikatest või kuivades piirkondades kasvavatest taimedest toodetud biodiislil võib olla 
süsinikdioksiidi seisukohast positiivne mõju.

Muudatusettepanek 978
Anne Laperrouze

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kuidas liikmesriigid on oma 
toetuskavad struktureerinud, et võtta 
arvesse taastuvenergiarakendusi, mis 

c) kuidas liikmesriigid on oma toetuskavad 
struktureerinud, et võtta arvesse 
taastuvenergiarakendusi, mis annavad 
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annavad muude sarnaste rakendustega 
võrreldes lisakasu, kui millel võivad olla ka 
suuremad kulud, sealhulgas biokütuste 
tootmine jäätmetest, jääkidest, toiduks 
mittekasutatavatest tselluloosmaterjalidest 
ja lignotselluloosist;

muude sarnaste rakendustega võrreldes 
lisakasu, kui millel võivad olla ka 
suuremad kulud, sealhulgas biokütuste 
tootmine jäätmetest, jääkidest, toiduks 
mittekasutatavatest tselluloosmaterjalidest 
ja lignotselluloosist, vetikatest ning samuti 
kuivades piirkondades kõrbestumise 
tõkestamiseks kunstliku niisutuseta 
kasvatatavatest taimedest;

Or. en

Selgitus

Vetikatest või kuivades piirkondades kasvavatest taimedest toodetud biodiislil on 
süsinikdioksiidi seisukohast väga positiivne mõju.

Muudatusettepanek 979
Françoise Grossetête

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kuidas liikmesriigid on oma 
toetuskavad struktureerinud, et võtta 
arvesse taastuvenergiarakendusi, mis 
annavad muude sarnaste rakendustega 
võrreldes lisakasu, kui millel võivad olla ka 
suuremad kulud, sealhulgas biokütuste 
tootmine jäätmetest, jääkidest, toiduks 
mittekasutatavatest tselluloosmaterjalidest 
ja lignotselluloosist;

c) kuidas liikmesriigid on oma 
toetuskavad struktureerinud, et võtta 
arvesse taastuvenergiarakendusi, mis 
annavad muude sarnaste rakendustega 
(nagu koostoime rakendused) võrreldes 
lisakasu, kui millel võivad olla ka 
suuremad kulud, sealhulgas biokütuste 
tootmine jäätmetest, jääkidest, toiduks 
mittekasutatavatest tselluloosmaterjalidest 
ja lignotselluloosist;

Or. fr

Selgitus

Energia tootmist koostootmisjaamades tuleb julgustada. Eriti oluline on, et liikmesriigid 
toetaksid biomassi kasutamist koostootmisjaamades, sest nende jaamade kogutoodang on 
palju suurem kui siis, kui toodetaks ainult elektrit.
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Muudatusettepanek 980
Romana Jordan Cizelj

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kuidas liikmesriigid on oma 
toetuskavad struktureerinud, et võtta 
arvesse taastuvenergiarakendusi, mis 
annavad muude sarnaste rakendustega 
võrreldes lisakasu, kui millel võivad olla ka 
suuremad kulud, sealhulgas biokütuste 
tootmine jäätmetest, jääkidest, toiduks 
mittekasutatavatest tselluloosmaterjalidest 
ja lignotselluloosist;

c) kuidas liikmesriigid on oma toetuskavad 
struktureerinud, et võtta arvesse 
taastuvenergiarakendusi, mis annavad 
muude sarnaste rakendustega võrreldes 
lisakasu, kui millel võivad olla ka 
suuremad kulud, sealhulgas biokütuste 
tootmine jäätmetest, jääkidest, toiduks 
mittekasutatavatest tselluloosmaterjalidest,
lignotselluloosist ja vetikatest;

Or. sl

Selgitus

Vetikatest toodetud biokütused annavad väga hea süsinikdioksiidi tulemuse, seepärast võiks 
nende kasutamist edendada ja lugeda nende panuse kahekordseks.

Muudatusettepanek 981
Werner Langen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) kõiki Euroopas leiduvaid madala 
süsinikdioksiidi tasemega energiaallikaid 
hõlmav arengukava;

Or. de

Selgitus

Süsinikdioksiidi taseme olulise vähendamise saavutamiseks tuleb kõiki Euroopas leiduvaid 
madala süsinikdioksiidi tasemega enegriaallikaid jätkuvalt arendada.
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Muudatusettepanek 982
Britta Thomsen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) edusammud linnaplaneerimisel, 
pidades silmas taastuvate energiaallikate 
suuremat kasutamist kaugkütte- või 
jahutussüsteemides;

Or. en

Muudatusettepanek 983
Eluned Morgan

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) meetmed, mis on võetud taastuvatest 
energiaallikatest toodetud elektrienergia 
edastamise ja jaotuse tagamiseks ning 
artikli 14 lõikes 3 osutatud kulude 
kandmist ja jagamist käsitlevate raamistike 
ja eeskirjade parandamiseks;

f) meetmed, mis on võetud taastuvatest 
energiaallikatest toodetud elektrienergia, 
võimaluse korral eriti avamere 
tuuleenergia edastamise ja jaotuse 
tagamiseks ning artikli 14 lõikes 3 osutatud 
kulude kandmist ja jagamist käsitlevate 
raamistike ja eeskirjade parandamiseks;

Or. en

Selgitus

Avamere tuuleenergia võiks 2020. aastal katta enam kui 4% ELi energiatarbimisest. Seetõttu 
on avamere tuuleenegriast saadava elektri edastamine ja jaotus eriti oluline. Täielikult välja 
arendatud Euroopa avamere tuuleenergia ressurss võib pakkuda tulevikus meie 
energianõudluse rahuldamiseks mitmesaja gigavatist võimsust. Selle võimsuse suurus sõltub 
sellest, mil määral kaotatakse tõkked.
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Muudatusettepanek 984
Claude Turmes

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

g) energia saamiseks vajalike 
biomassiressursside kättesaadavuse, 
üksikasjaliku kasutusega ja osakaaluga 
seotud arengud, sealhulgas imporditavate 
ressursside iseloom, kogus ja päritoluriik;

Or. en

Muudatusettepanek 985
Hannes Swoboda

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) jäätmetest, jääkidest, toiduks 
mittekasutatavatest tselluloosmaterjalidest 
ja lignotselluloosist toodetud biokütuste 
areng ja osakaal;

i) jäätmetest, jääkidest, toiduks 
mittekasutatavatest tselluloosmaterjalidest 
ja lignotselluloosist, vetikates ning samuti 
kuivades piirkondades kõrbestumise 
tõkestamiseks kunstliku niisutuseta 
kasvatatavatest taimedest toodetud 
biokütuste areng ja osakaal;

Or. en

Selgitus

Vetikatest või kuivades piirkondades kasvavatest taimedest toodetud biodiislil võib olla 
süsinikdioksiidi seisukohast positiivne mõju.
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Muudatusettepanek 986
Anne Laperrouze

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) jäätmetest, jääkidest, toiduks 
mittekasutatavatest tselluloosmaterjalidest 
ja lignotselluloosist toodetud biokütuste 
areng ja osakaal;

i) jäätmetest, jääkidest, toiduks 
mittekasutatavatest tselluloosmaterjalidest 
ja lignotselluloosist, vetikates ning samuti 
kuivades piirkondades kõrbestumise 
tõkestamiseks kunstliku niisutuseta 
kasvatatavatest taimedest toodetud 
biokütuste areng ja osakaal;

Or. en

Selgitus

Vetikatest või kuivades piirkondades kasvavatest taimedest toodetud biodiislil on 
süsinikdioksiidi seisukohast äärmiselt positiivne mõju.

Muudatusettepanek 987
Romana Jordan Cizelj

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) jäätmetest, jääkidest, toiduks 
mittekasutatavatest tselluloosmaterjalidest 
ja lignotselluloosist toodetud biokütuste 
areng ja osakaal; 

i) jäätmetest, jääkidest, toiduks 
mittekasutatavatest tselluloosmaterjalidest,
lignotselluloosist ja vetikatest toodetud 
biokütuste areng ja osakaal;

Or. sl

Selgitus

Vetikatest toodetud biokütused annavad väga hea süsinikdioksiidi tulemuse, seepärast võiks 
nende kasutamist edendada ja lugeda nende panuse kahekordseks.
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Muudatusettepanek 988
Umberto Guidoni

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) jäätmetest, jääkidest, toiduks 
mittekasutatavatest tselluloosmaterjalidest 
ja lignotselluloosist toodetud biokütuste 
areng ja osakaal; 

i) jäätmetest, jääkidest, toiduks 
mittekasutatavatest tselluloosmaterjalidest,
vetikatest ja lignotselluloosist toodetud 
biokütuste areng ja osakaal; 

Or. it

Muudatusettepanek 989
Romana Jordan Cizelj

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j) looduslikule mitmekesisusele, 
veevarudele ning vee ja pinnase 
kvaliteedile biokütuse tootmisest tulenev 
hinnanguline mõju; ning

j) looduslikule mitmekesisusele, 
veevarudele ning vee ja pinnase 
kvaliteedile biomassi ja biokütuse 
tootmisest tulenev hinnanguline mõju; ning

Or. sl

Muudatusettepanek 990
Claude Turmes

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(k) taastuvenergia kasutamisest tulenev 
kasvuhoonegaasiheite hinnanguline 
netovähenemine.

k) taastuvenergia kasutamisest tulenev 
kasvuhoonegaasiheite hinnanguline 
netovähenemine, kaasa arvatud otsese või 
kaudse maakasutuse muutusega seotud 
mõju süsinikuvarudele.
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Or. en

Muudatusettepanek 991
Nikolaos Vakalis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

k a) meetmed, mis on võetud, et tagada 
uutes ja renoveeritud ehitistes 
taastuvenergia kasutamise miinimumtase 
või energia maksimumtaseme kasutamine 
ühe ruutmeetri kohta, nagu on osutatud 
artikli 12 lõikes 4;

Or. en

Selgitus

Kuna liikmesriigid on kohustatud kasutama uute ja renoveeritud ehitiste puhul taastuvenergia 
miinimumtaset või tarbima energiat ühe ruutmeetri kohta maksimumtasemel, siis on üksnes 
loogiline, et nad peavad aru andma meetmetest, mis nad selle kohustuse täitmiseks on võtnud.

Muudatusettepanek 992
Mechtild Rothe

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Lisaks esitavad liikmesriigid 
taastuvenergia toetuskavade muutmise 
korral nelja nädala jooksul pärast vastava 
muutuse sisseviimist sellekohase teabe 
komisjonile. Nimetatud teave sisaldab 
ajakohastamisi riiklikes või piirkondlikes 
taastuvenergia toetuskavades, kaasa 
arvatud toetuse liik ja võimaluse korral 
üksikasjad eri tehnoloogiate kohta ning 
toetuse määr.
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Or. en

Selgitus

Et tagada liikmesriikide poolt toetuskavadesse tehtud muudatuste läbipaistvus ja anda eriti 
taastuvenergia vallas toimivatele VKEdele ajakohastatud teavet, võiks komisjon luua seda 
teavet hõlmava ühe ulatusliku liikmesriikide toetuskavasid käsitleva andmebaasi.

Muudatusettepanek 993
Mechtild Rothe

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Oma esimeses aruandes kirjeldavad 
liikmesriigid, kas nad kavatsevad:

3. Oma esimeses aruandes kirjeldavad 
liikmesriigid, kuidas ja millal nad 
kavatsevad:

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid peaksid täitma loetletud toiminguid ning otsuse tegemist ega rakendamist ei 
tohiks lükata tulevikku.

Muudatusettepanek 994
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 3 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) koostada kõiki madala 
süsinikusisaldusega energiaallikaid 
hõlmav arengukava;

Or. fr
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Selgitus

Peamine eesmärk peab olema süsinikdioksiidi heitmete vähendamine ja seda silmas pidades 
tuleb arvesse võtta kõiki madala süsinikusisaldusega energiaallikaid. Kui me tahame 
saavutada kliimamuutusega seotud eesmärke, tuleb hakata ulatuslikult kasutama kõiki 
madala süsinikusisaldusega energiaallikaid, sealhulgas tuumaenergiat.

Muudatusettepanek 995
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriikidele tuleks anda võimalus 
parandada igas aruandes andmeid 
võrreldes eelmiste aastatega. Eelmiseid 
aruandeid puudutavad parandused tuleb 
eraldi ära märkida.

Or. de

Selgitus

Liikmesriikidele tuleks anda võimalus oma eesmärkide tõepärasust pidevalt kinnitada, 
tuginedes kõige värskemale kättesaadavale teabele.

Muudatusettepanek 996
Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

–1. Komisjon koostab aruande, milles 
hinnatakse käesoleva direktiivi 
rakendamist. Komisjon edastab kõnealuse 
aruande, millele on vajaduse korral 
lisatud ettepanekud, Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule 30. juuniks 
2015.
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Aruanne koostatakse liikmesriikide poolt 
vastavalt artiklile 19 esitatud aruannete ja 
vajaduse korral neile lisatud ettepanekute 
põhjal ning sidusrühmadega kuus kuud 
enne eespool nimetatud tähtaega 
toimuvate arutelude põhjal, mille 
tulemused komisjon avaldab.
Aruandes hinnatakse eelkõige vahe-
eesmärkide täitmisel tekkinud raskusi, 
nende eesmärkide täitmise kulusid ning 
keskkonnatulu ja –mõju, eriti 
taastuvenergia arendamise abil ära hoitud 
süsinikdioksiidi heitkoguste hulka.

Or. fr

Selgitus

Artikkel 20 peaks käsitlema direktiivi järelmeetmeid ja mitte ainult algses versioonis 
hõlmatud biokütuse, vedela biokütuse ja biomassi osas. Seega tuleks artiklit muuta ja lisada 
kõigepealt direktiivi rakendamise üldhindamine, mis põhineb liikmesriikide aruannetel, mis 
esitatakse vastavalt artiklile 19. Väljapakutav tähtaeg jääb kahe aruandlustsükli lõppu ja on 
seega mõistlik aeg, et teha direktiivi rakendamise kohta järeldusi ja esitada vajaduse korral 
ettepanekuid.

Muudatusettepanek 997
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon peab kolmandate riikide ning 
biokütuste tootja- ja 
tarbijaorganisatsioonidega dialoogi ning 
vahetab teavet seoses käesoleva 
direktiiviga hõlmatud biokütuseid ja muid 
vedelaid biokütuseid käsitlevate meetmete 
üldise rakendamisega.

2. Komisjon peab kolmandate riikide, 
valitsusväliste keskkonna- ja ühiskondlike 
organisatsioonide ning biokütuste tootja-
ja tarbijaorganisatsioonidega dialoogi ning 
vahetab teavet seoses käesoleva 
direktiiviga hõlmatud energia tootmiseks 
kasutatava biomassi käsitlevate meetmete 
üldise rakendamisega.

Or. en
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Muudatusettepanek 998
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon peab kolmandate riikide ning 
biokütuste tootja- ja 
tarbijaorganisatsioonidega dialoogi ning 
vahetab teavet seoses käesoleva 
direktiiviga hõlmatud biokütuseid ja muid 
vedelaid biokütuseid käsitlevate meetmete 
üldise rakendamisega.

2. Komisjon peab kolmandate riikide ning 
biomassi ja biokütuste tootja- ja 
tarbijaorganisatsioonidega ning üldistes 
huvides tegutsevate organisatsioonidega
dialoogi ning vahetab teavet seoses 
käesoleva direktiiviga hõlmatud biomassi,
biokütuseid ja muid vedelaid biokütuseid 
käsitlevate meetmete üldise 
rakendamisega.

Or. en

Selgitus

Komisjon peaks pidama ühendust ka organisatsioonidega, kes on võimelised pakkuma teavet 
biokütuste tootmise sotsiaalse mõju kohta.

Muudatusettepanek 999
Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon esitab iga kahe aasta tagant 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
aruanded, mis põhinevad liikmesriikide 
poolt artikli 19 lõike 1 kohaselt esitatud 
aruannetel ning käesoleva artikli lõikes 1 
osutatud kontrollimistel ja analüüsidel. 
Esimene aruanne esitatakse 2012. aastal.

välja jäetud

Or. fr
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Selgitus

Artikkel 20 peaks käsitlema direktiivi järelmeetmeid ja mitte ainult algses versioonis 
hõlmatud biokütuse, vedela biokütuse ja biomassi osas. Seega tuleks artiklit muuta ja lisada 
kõigepealt direktiivi rakendamise üldhindamine, mis põhineb liikmesriikide aruannetel, mis 
esitatakse vastavalt artiklile 19. Väljapakutav tähtaeg jääb kahe aruandlustsükli lõppu ja on 
seega mõistlik aeg, et teha direktiivi rakendamise kohta järeldusi ja esitada vajaduse korral 
ettepanekuid.

Muudatusettepanek 1000
Nikolaos Vakalis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon esitab iga kahe aasta tagant 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
aruanded, mis põhinevad liikmesriikide 
poolt artikli 19 lõike 1 kohaselt esitatud 
aruannetel ning käesoleva artikli lõikes 1 
osutatud kontrollimistel ja analüüsidel. 
Esimene aruanne esitatakse 2012. aastal.

3. Komisjon esitab iga kahe aasta tagant 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
aruanded, mis põhinevad liikmesriikide 
poolt artikli 19 lõike 1 kohaselt esitatud 
aruannetel ning käesoleva artikli lõikes 1 
osutatud kontrollimistel ja analüüsidel. 
Esimene aruanne esitatakse 2012. aastal.
Euroopa Parlamendile ja komisjonile 
esitatakse hiljemalt 2015. aasta juuniks 
vahearuanne, milles võetakse arvesse 
liikmesriikide vastavalt artiklile 19 
esitatud aruandeid ja mis koostatakse 
pärast asjaomaste sidusrühmade osalusel 
toimuvat avalikku arutelu. Komisjon 
annab eelkõige aru vahe-eesmärkide 
täitmisel tekkinud takistustest, kehtestatud 
eesmärkide saavutamise kuludest ning 
keskkonnatulust ja –mõjust, sealhulgas 
süsinikdioksiidi heitkogustega seoses 
saavutatud säästust, ning võib esitada 
parandusmeetmeid.

Or. en

Selgitus

Pidades silmas direktiivi pikaajalisi eesmärke (kestusega enam kui kümme aastat), tundub 
olevat mõistlik tuua sisse kohustus esitada vahearuanne, mis pakub võimalust teha vahepeal 
parandusi.
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Muudatusettepanek 1001
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon esitab iga kahe aasta tagant
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
aruanded, mis põhinevad liikmesriikide 
poolt artikli 19 lõike 1 kohaselt esitatud 
aruannetel ning käesoleva artikli lõikes 1 
osutatud kontrollimistel ja analüüsidel. 
Esimene aruanne esitatakse 2012. aastal.

3. Komisjon esitab igal aastal Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruanded, mis 
põhinevad liikmesriikide poolt artikli 19 
lõike 1 kohaselt esitatud aruannetel ning 
käesoleva artikli lõikes 1 osutatud 
kontrollimistel ja analüüsidel. Esimene 
aruanne esitatakse 2010. aastal.

Or. en

Selgitus

Taastuvenergia arendamisel transpordisektoris on vaja suurt ettevaatlikkust, sest biokütuste 
suurenenud tootmisel võivad olla ettenägematud sotsiaalsed ja keskkonnaalased tagajärjed. 
Seetõttu on komisjoni varane ja sagedane seire hädavajalik.

Muudatusettepanek 1002
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon esitab iga kahe aasta tagant 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
aruanded, mis põhinevad liikmesriikide 
poolt artikli 19 lõike 1 kohaselt esitatud 
aruannetel ning käesoleva artikli lõikes 1
osutatud kontrollimistel ja analüüsidel.
Esimene aruanne esitatakse 2012. aastal.

3. Komisjon esitab iga kolme aasta tagant 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
aruanded, mis põhinevad liikmesriikide 
poolt artikli 19 lõike 1 kohaselt esitatud 
aruannetel ning käesoleva artikli lõikes 1 
osutatud kontrollimistel ja analüüsidel.
Esimene aruanne esitatakse 2012. aastal.

Or. de
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Selgitus

Eesmärk peaks olema vähem, mitte rohkem bürokraatiat.

Muudatusettepanek 1003
Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriikide biokütusealaste 
eesmärkide täitmisele kaasa aitamise 
eesmärgil kaalub komisjon biokütustele ja 
muudele vedelatele biokütustele 
eraldiseisva biokütuse kaubeldava krediidi 
süsteemi kohaldamist. Komisjon jälgib 
liikmesriikides kehtivate erinevate riiklike 
biokütuse kaubeldava krediidi süsteemide 
arengut ja toimimist, et hinnata biokütuse 
kaubeldava krediidi Euroopa süsteemi 
kehtestamise teostatavust ja tulukust. 
Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule biokütuse kaubeldava krediidi 
süsteeme analüüsiva aruande 2010. 
aastal.

Or. en

Selgitus

Tuleks kaaluda päritolutagatiste mõiste laiendamist, et see hõlmaks eraldiseisvas kaubeldava 
krediidi süsteemis ka biokütuseid, et pakkuda biokütusealaste eesmärkide saavutamisel 
suuremat paindlikkust ja vältida biokütuste mittevajalikku füüsilist transporti. Mitmes 
liikmesriigis (Prantsusmaa, Saksamaa, Madalmaad, Hispaania, Ühendkuningriik ja Soome) 
kuulub selline süsteem juba biokütuseid reguleerivasse riiklikku raamistikku või tegeletakse 
selle väljatöötamisega. Ühtlustatud süsteem pakuks liikmesriikidele suuremat paindlikkust 
biokütusealaste eesmärkide saavutamiseks kulutasuval viisil.
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Muudatusettepanek 1004
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Oma aruannetes analüüsib komisjon 
järgmist:

5. Oma aruannetes analüüsib komisjon 
järgmist:

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

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

(b) biokütuste kasvava nõudluse mõju 
säästlikkusele ühenduses ja kolmandates 
riikides;

b) biokütuste kasvava nõudluse mõju 
säästlikkusele ühenduses ja kolmandates 
riikides;

(c) ELi biokütuse-poliitika mõju 
toiduainete kättesaadavusele 
ekspordiriikides, arengumaade elanike 
võimalused kõnealuste toiduainete 
hankimiseks ning üldisemad 
arenguküsimused; ning 

c) ELi biokütuse-poliitika mõju toiduainete 
kättesaadavusele ekspordiriikides ja 
tooraine hinnakujunemisele 
(mõjuaruanne keskendub eriti madala 
sissetulekuga ja toidudefitsiidiga riikidele 
ning vähim arenenud riikidele), 
arengumaade elanike võimalused 
kõnealuste toiduainete hankimiseks ning 
üldisemad arenguküsimused;

(d) biomassi kasvava nõudluse mõju 
biomassi kasutavatele valdkondadele.

d) biomassi kasvava nõudluse mõju 
biomassi kasutavatele valdkondadele.

d a) jäätmetest, jääkidest, toiduks 
mittekasutatavatest tselluloosmaterjalidest 
ja lignotselluloosist toodetud biokütuste 
kättesaadavus;
d b) ELi biokütuse-poliitika mõju otsese ja 
kaudse maakasutuse muutusele ning 
mõju maakasutusõigusele.

Komisjon teeb vajadusel ettepanekuid 
parandusmeetmete kohta.

Komisjon teeb ettepanekuid 
parandusmeetmete kohta.

Or. en
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Muudatusettepanek 1005
Reino Paasilinna

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Oma aruannetes analüüsib komisjon 
järgmist: 

5. Oma aruannetes analüüsib komisjon 
järgmist: 

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

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

(b) biokütuste kasvava nõudluse mõju 
säästlikkusele ühenduses ja kolmandates 
riikides;

b) biokütuste kasvava nõudluse mõju 
säästlikkusele ühenduses ja kolmandates 
riikides;

(c) ELi biokütuse-poliitika mõju 
toiduainete kättesaadavusele 
ekspordiriikides, arengumaade elanike 
võimalused kõnealuste toiduainete 
hankimiseks ning üldisemad
arenguküsimused; ning 

c) ELi biokütuse-poliitika mõju toiduainete 
kättesaadavusele ekspordiriikides, eriti 
madala sissetulekuga ja toidudefitsiidiga 
riikides ning vähim arenenud riikides,
arengumaade elanike võimalused 
kõnealuste toiduainete hankimiseks ning 
üldisemad arenguküsimused; ning 

(d) biomassi kasvava nõudluse mõju 
biomassi kasutavatele valdkondadele.

d) biomassi kasvava nõudluse mõju 
biomassi kasutavatele valdkondadele.

d a) jäätmetest, jääkidest, toiduks 
mittekasutatavatest tselluloosmaterjalidest 
ja lignotselluloosist toodetud biokütuste 
kättesaadavus;
d b) ELi biokütuse-poliitika mõju otsese ja 
kaudse maakasutuse muutusele ning 
mõju maakasutusõigusele.

Komisjon teeb vajadusel ettepanekuid 
parandusmeetmete kohta.

Komisjon teeb vajadusel ettepanekuid 
parandusmeetmete kohta.

Or. en

Selgitus

Hiljutist toiduhindade tõusu arvestades tuleks erilist tähelepanu pöörata mõjule, mida ELi 
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biokütuse-poliitika avaldab madala sissetulekuga ja toidudefitsiidiga riikidele ning vähim 
arenenud riikidele. Lisaks tuleks uurida muid sotsiaalseid mõjusid, nagu kasu tööhõivele ja 
kulud. Eraldi tähelepanu väärivad ka teise põlvkonna biokütused.

Muudatusettepanek 1006
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Oma aruannetes analüüsib komisjon 
järgmist:

5. Oma aruannetes analüüsib komisjon 
järgmist:

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

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

(b) biokütuste kasvava nõudluse mõju 
säästlikkusele ühenduses ja kolmandates 
riikides;

b) biokütuste kasvava nõudluse mõju 
majanduslikule ja ökoloogilisele 
säästlikkusele ühenduses ja kolmandates 
riikides;

(c) ELi biokütuse-poliitika mõju 
toiduainete kättesaadavusele 
ekspordiriikides, arengumaade elanike 
võimalused kõnealuste toiduainete 
hankimiseks ning üldisemad 
arenguküsimused; ning

c) ELi biokütuse-poliitika mõju toiduainete 
kättesaadavusele ekspordiriikides, 
arengumaade elanike võimalused 
kõnealuste toiduainete hankimiseks ning 
üldisemad arenguküsimused; ning

(d) biomassi kasvava nõudluse mõju 
biomassi kasutavatele valdkondadele.

d) biomassi kasvava nõudluse mõju 
biomassi kasutavatele valdkondadele.

d a) päritolutagatistega kauplemise 
rakendamine, kaasa arvatud eelneva loa 
süsteemid;
d b) vajadus Euroopa tasandil ühtlustatud 
taastuvenergiat hõlmava soodustuste 
mehhanismi järele.

Komisjon teeb vajadusel ettepanekuid 
parandusmeetmete kohta.

Komisjon teeb vajadusel ettepanekuid 
parandusmeetmete kohta.

Or. en
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Muudatusettepanek 1007
Nikolaos Vakalis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Oma aruannetes analüüsib komisjon 
järgmist: 

5. Oma aruannetes analüüsib komisjon 
järgmist: 

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

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

(b) biokütuste kasvava nõudluse mõju 
säästlikkusele ühenduses ja kolmandates 
riikides;

b) biokütuste kasvava nõudluse mõju 
säästlikkusele ühenduses ja kolmandates 
riikides;

(c) ELi biokütuse-poliitika mõju 
toiduainete kättesaadavusele 
ekspordiriikides, arengumaade elanike 
võimalused kõnealuste toiduainete 
hankimiseks ning üldisemad 
arenguküsimused; ning 

c) ELi biokütuse-poliitika mõju toiduainete 
kättesaadavusele ekspordiriikides, 
arengumaade elanike võimalused 
kõnealuste toiduainete hankimiseks ning 
üldisemad arenguküsimused; ning 

(d) biomassi kasvava nõudluse mõju 
biomassi kasutavatele valdkondadele.

d) biomassi kasvava nõudluse mõju 
biomassi kasutavatele valdkondadele.

Komisjon teeb vajadusel ettepanekuid 
parandusmeetmete kohta.

Komisjon teeb vajadusel ettepanekuid 
parandusmeetmete kohta ning teeb 
ettepaneku suurendada algset eesmärki 
saavutada transpordisektoris 
taastuvenergia osakaaluks energia 
lõpptarbimisest 4%.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 1008
Mechtild Rothe

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) edusamme taastumatutest 
energiaallikatest toodetud energia 
väliskulude arvessevõtmisel ning 
riigitoetuste mõju energiatootmisele;

Or. en

Selgitus

Seda nõutakse juba direktiivis 2001/77/EÜ ja see tuleks lisada ka käesolevasse direktiivi.

Muudatusettepanek 1009
Mechtild Rothe

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) biokütuste kasvava nõudluse mõju 
säästlikkusele ühenduses ja kolmandates 
riikides;

b) biokütuste ja muude vedelate biokütuste 
kasvava nõudluse majanduslik ja 
keskkonnaalane mõju säästlikkusele 
ühenduses ja kolmandates riikides;

Or. en
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Muudatusettepanek 1010
Mechtild Rothe

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) ELi biokütuse-poliitika mõju 
toiduainete kättesaadavusele 
ekspordiriikides, arengumaade elanike
võimalused kõnealuste toiduainete 
hankimiseks ning üldisemad 
arenguküsimused; ning 

c) ELi biokütuse-poliitika mõju toiduainete 
kättesaadavusele ekspordiriikides, 
arengumaade elanike võimalused 
kõnealuste toiduainete hankimiseks ning 
üldisemad arenguküsimused; 

Or. en

Muudatusettepanek 1011
Claude Turmes

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) ELi biokütuse-poliitika mõju otsese ja 
kaudse maakasutuse muutusele ja sellega 
seotud süsinikuheite hindamine; ning

Or. en

Muudatusettepanek 1012
Jorgo Chatzimarkakis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) biokütustele ja muudele vedelatele 
biokütustele eraldiseisva päritolutagatise 
süsteemi kohaldamise ja biokütuse 
kaubeldava krediidi Euroopa süsteemi 
loomise teostatavus ja kasulikkus.
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Or. en

Selgitus

Tuleks kaaluda päritolutagatiste mõiste laiendamist, et see hõlmaks eraldiseisvas kaubeldava 
krediidi süsteemis ka biokütuseid, et pakkuda biokütusealaste eesmärkide saavutamisel 
suuremat paindlikkust ja vältida biokütuste mittevajalikku füüsilist transporti. Mitmes 
liikmesriigis (Prantsusmaa, Saksamaa, Madalmaad, Hispaania, Ühendkuningriik ja Soome) 
kuulub selline süsteem juba biokütuseid reguleerivasse riiklikku raamistikku või tegeletakse 
selle väljatöötamisega. Ühtlustatud süsteem pakuks liikmesriikidele suuremat paindlikkust 
biokütusealaste eesmärkide saavutamiseks kulutasuval viisil.

Muudatusettepanek 1013
Reino Paasilinna

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) päritolutagatistega kauplemise 
rakendamine, kaasa arvatud eelneva loa 
süsteemid;
d b) riiklike eesmärkide mõju ELi 
elektrituru toimimisele ja 
integreerimisele;
d c) taastuvkütuste, taastuvenergia 
tehnoloogiate ja jaamade osade 
kättesaadavus, pidades silmas I lisas 
esitatud eesmärke;
d d) direktiivi majanduslik mõju.

Or. en

Selgitus

Lisaks biomassile ja biokütustele peaks komisjoni aruanne käsitlema ka päritolutagatistega 
kauplemist ja riiklike taastuvenergia eesmärkide mõju elektrituru toimimisele ja 
integreerimisele. Komisjon peaks samuti hindama eesmärkidega seotud olukorda ja 
eesmärkide täitmise väljavaateid. Samuti tuleks käsitleda direktiivi majanduslikku ja 
keskkonnaalast mõju.



PE409.429v01-00 88/97 AM\731122ET.doc

ET

Muudatusettepanek 1014
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 5 – punkt d a – d b (uued)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) päritolutagatistega kauplemise 
rakendamine, kaasa arvatud eelneva loa 
süsteemid;
d b) vajadus Euroopa tasandil ühtlustatud 
taastuvenergiat hõlmava soodustuste 
mehhanismi järele.

Or. en

Selgitus

On oluline, et komisjoni aruanne ei käsitleks ainult biomassi ja biokütustega seotud küsimusi, 
vaid et see hindaks ka taastuvenergia turgusid ja taastuvenergia soodustamise edendamist 
elektrienergia siseturul.

Muudatusettepanek 1015
Romana Jordan Cizelj

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) jäätmetest, jääkidest, toiduainetena 
mittekasutatavatest 
tselluloosmaterjalidest, 
lignotselluloosmaterjalidest ja vetikatest 
toodetud biokütuste kasvava kasutamisega 
seotud säästlikkuse küsimused, eriti 
saagikoristuse säästlikus ja 
jäätmehierarhia.

Or. en
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Selgitus

Praegu on nn teise põlvkonna biokütuste uurimine algetapis ning neid toodetakse peaaegu 
eranditult ainult katseprojektide raames. Vaatamata sellele võivad tootmise suurendamisega 
kaasneda säästlikkust puudutavad küsimused ja selliste biokütuste jaoks võib vaja minna 
erinevaid säästlikkuse kriteeriumeid.

Muudatusettepanek 1016
Erna Hennicot-Schoepges

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) ELi biokütuse-poliitika mõju otsese ja 
kaudse maakasutuse muutusele ja sellega 
seotud süsinikuheite hindamine.

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 1017
Gunnar Hökmark

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) päritolutagatistega kauplemise 
rakendamine, kaasa arvatud eelneva loa 
süsteemid.

Or. en
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Selgitus

On oluline, et komisjoni aruanne ei käsitleks ainult biomassi ja biokütustega seotud küsimusi, 
vaid et see hindaks ka taastuvenergia turgusid ja taastuvenergia soodustamise edendamist 
elektrienergia siseturul.

Muudatusettepanek 1018
Mechtild Rothe

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) taastuvast biomassist saadud 
tselluloosist, pooltselluloosist või ligniinist 
toodetud biokütuste kättesaadavus; ning

Or. en

Selgitus

Komisjon peaks analüüsima ka tselluloosist toodetavate biokütuste kättesaadavust.

Muudatusettepanek 1019
Gunnar Hökmark

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d b) vajadus Euroopa tasandil ühtlustatud 
taastuvenergiat hõlmava soodustuste 
mehhanismi järele.

Or. en

Selgitus

On oluline, et komisjoni aruanne ei käsitleks ainult biomassi ja biokütustega seotud küsimusi, 
vaid et see hindaks ka taastuvenergia turgusid ja taastuvenergia soodustamise edendamist 
elektrienergia siseturul.
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Muudatusettepanek 1020
Mechtild Rothe

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d b) kaudse maakasutuse muutuse mõju.

Or. en

Muudatusettepanek 1021
Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 5 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon teeb vajadusel ettepanekuid 
parandusmeetmete kohta.

Komisjon teeb vajadusel ettepanekuid 
parandusmeetmete kohta või esitab 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
õigusakti ettepaneku.

Or. en

Selgitus

Tuleks kaaluda päritolutagatiste mõiste laiendamist, et see hõlmaks eraldiseisvas kaubeldava 
krediidi süsteemis ka biokütuseid, et pakkuda biokütusealaste eesmärkide saavutamisel 
suuremat paindlikkust ja vältida biokütuste mittevajalikku füüsilist transporti. Mitmes 
liikmesriigis (Prantsusmaa, Saksamaa, Madalmaad, Hispaania, Ühendkuningriik ja Soome) 
kuulub selline süsteem juba biokütuseid reguleerivasse riiklikku raamistikku või tegeletakse 
selle väljatöötamisega. Ühtlustatud süsteem pakuks liikmesriikidele suuremat paindlikkust 
biokütusealaste eesmärkide saavutamiseks kulutasuval viisil.
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Muudatusettepanek 1022
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 5 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon teeb vajadusel ettepanekuid 
parandusmeetmete kohta.

Kui avastatakse negatiivsed keskkonna-
või sotsiaalsed mõjud, teeb komisjon 2 
kuu jooksul ettepanekuid 
parandusmeetmete kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 1023
Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 5 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon teeb vajadusel ettepanekuid 
parandusmeetmete kohta.

Kui ilmnevad negatiivsed mõjud, teeb 
komisjon ettepaneku parandusmeetmete 
võtmiseks, et kohandada artikliga 3 
sätestatud biomassi eesmärki. Komisjon 
peatab eesmärgi täitmise viivitamata, kui 
ELi biokütusealasel eesmärgil on punktis 
c osutatud kahjulik mõju. Komisjon 
avaldab pärast ÜRO Toidu- ja 
Põllumajandusorganisatsiooniga 
konsulteerimist teatise, milles 
kehtestatakse konkreetsed tingimused, 
mille alusel eesmärgi täitmine peatatakse.

Or. en

Selgitus

Peaks olema selge, et toiduainete tootmine on olulisem kui biokütuste tootmine.



AM\731122ET.doc 93/97 PE409.429v01-00

ET

Muudatusettepanek 1024
Britta Thomsen, Eluned Morgan

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Komisjon analüüsib aruannetes ka 
nende liikmesriikide kehtestatud 
poliitikat, kus on olemas potentsiaal 
avamere tuuleenergia arendamiseks, 
eelkõige, kas need liikmesriigid on:
a) loonud ühe haldusasutuse, kes 
vastutaks avamere tuuleenergiat tootvate 
käitiste loa-, sertifitseerimis- ja 
litsentsimistaotluste menetlemise eest ning 
oleks taotlejatele abiks;
b) teinud kindlaks vajaduse võrgu 
pikaajalise ja strateegilise planeerimise
järele, et kaasata avamere tuuleparkides 
toodetava elektrienergia suuri koguseid;
c) kehtestanud asukoha optimaalse valiku 
tagamiseks mere ruumilise planeerimise 
vahendid.
Komisjon teeb vajaduse korral ettepaneku 
täiendavate õigusaktide kohta, et tagada 
avamere tuuleenergia õigeaegne areng.

Or. en

Selgitus

Avamere tuuleenergia võiks 2020. aastal katta enam kui 4% ELi energiatarbimisest (sõltuvalt 
energiatõhususe meetmete mõjust). Nagu komisjoni teatises „Taastuvenergia osa ELis” 
(KOM(2004)366 lõplik) märgitakse, peavad valitsused avamere tuuleenergia arengu 
õiguskindluse tagamiseks kehtestama arengu heakskiitmiseks õigusrežiimid ja kiired 
menetlused. Avamere tuuleenergia poliitika peab tugevdama vajalikku võrgusüsteemi 
infrastruktuuri.
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Muudatusettepanek 1025
Fiona Hall

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Komisjon analüüsib aruannetes ka 
nende liikmesriikide kehtestatud 
poliitikat, kus on olemas potentsiaal 
avamere tuuleenergia arendamiseks, 
eelkõige, kas need liikmesriigid on:
a) loonud ühe haldusasutuse, kes 
vastutaks avamere tuuleenergiat tootvate 
käitiste loa-, sertifitseerimis- ja 
litsentsimistaotluste menetlemise eest ning 
oleks taotlejatele abiks;
b) teinud kindlaks vajaduse võrgu 
pikaajalise ja strateegilise planeerimise 
järele, et kaasata avamere tuuleparkides 
toodetava elektrienergia suuri koguseid;
c) kehtestanud asukoha optimaalse valiku 
tagamiseks mere ruumilise planeerimise 
vahendid.
Komisjon teeb vajaduse korral ettepaneku 
täiendavate õigusaktide kohta, et tagada 
avamere tuuleenergia õigeaegne areng.

Or. en

Selgitus

Avamere tuuleenergia võiks 2020. aastal katta enam kui 4% ELi energiatarbimisest. 
Valitsused peavad avamere tuuleenergia arengu õiguskindluse tagamiseks kehtestama arengu 
heakskiitmiseks õigusrežiimid ja kiired menetlused. EL peab tugevdama võrgusüsteemi 
infrastruktuuri vastavalt komisjoni kohustusele vaadata korrapäraselt läbi avamere 
tuuleenergia arengut pidurdada võivad takistused ja vastuväited ning täitmisele kuuluvad 
keskkonnanõuded ning töötama liikmesriikide jaoks välja suunised, esitades vajaduse korral 
õigusakti ettepanekud.
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Muudatusettepanek 1026
Mechtild Rothe

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Komisjon loob veebisaidi, millel 
esitatakse üksikasjalikku ajakohastatud 
teavet liikmesriikide riiklike või 
piirkondlike taastuvenergia toetuskavade 
ja neid puudutavate muutuste kohta. 
Komisjon ajakohastab vastavalt artikli 19 
lõikele 1 a (uus) esitatud liikmesriikide 
aruannete põhjal asjaomast veebilehte 
hiljemalt neli nädalat pärast aruande 
esitamist.

Or. en

Selgitus

Praegu on raske leida ajakohastatud teavet taastuvenergiat puudutavate muudatuste kohta 
erinevate liikmesriikide õigusaktides, poliitikas ja toetuse määras. Sellele teemale pühendatud 
teabeallikas Internetis aitaks levitada teavet ja julgustada seeläbi teatud VKEsid laiendama 
oma tegevust riigipiirist väljapoole.

Muudatusettepanek 1027
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 b. Komisjon avaldab 31. detsembriks 
2018 2020. aasta järgset perioodi hõlmava 
taastuvenergia tegevuskava, lisades sellele 
vajalikud õigusakti ettepanekud. 
Tegevuskavas võidakse hinnata vajadust 
ettepaneku järele kehtestada Euroopa 
tasandil ühtlustatud taastuvenergia 
toetuskava, võttes arvesse:
a) elektrienergia turgude liberaliseerimist 



PE409.429v01-00 96/97 AM\731122ET.doc

ET

ELis;
b) taastuvenergia arengut takistavaid 
tegureid igas liikmesriigis;
c) toetuse tase, mida saavad teised 
tootmistehnoloogiad, eriti tuumaenergia 
ja kivisüsi;
d) võrgule juurdepääsu ning haldus- ja 
kavandamismenetluste ühtlustatuse määr.

Or. en

Selgitus

EL peaks taastuvenergiat kasutusele võttes vaatama kaugemale kui aasta 2020. 2020. aasta 
järgset perioodi hõlmav tegevuskava peaks käsitlema toetusmehhanismide ühtlustamise 
võimalikkust ja muid tähtsaid nõudeid. Praegu asetaks samm kogu EL-i hõlmava ühtlustatud 
taastuvenergia toetusmehhanismi poole ohtu Euroopa juhtpositsiooni taastuvenergia vallas. 
Muudatused ja eriti eduka süsteemi põhistruktuuris tehtavad muudatused tekitavad 
investorites ebakindlust.

Muudatusettepanek 1028
Eluned Morgan

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Komisjon analüüsib aruannetes ka 
nende liikmesriikide kehtestatud 
poliitikat, kus on olemas potentsiaal 
avamere tuuleenergia arendamiseks, 
eelkõige, kas need liikmesriigid on:
a) loonud ühe haldusasutuse, kes 
vastutaks avamere tuuleenergiat tootvate 
käitiste loa-, sertifitseerimis- ja 
litsentsimistaotluste menetlemise eest ning 
oleks taotlejatele abiks;
b) teinud kindlaks vajaduse võrgu 
pikaajalise ja strateegilise planeerimise 
järele, et kaasata avamere tuuleparkides 
toodetava elektrienergia suuri koguseid;
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c) kehtestanud asukoha optimaalse valiku 
tagamiseks mere ruumilise planeerimise 
vahendid.
Komisjon teeb vajaduse korral ettepaneku 
täiendavate õigusaktide kohta, et tagada 
avamere tuuleenergia õigeaegne areng.

Or. en

Selgitus

Valitsused peavad avamere tuuleenergia arengu õiguskindluse tagamiseks kehtestama arengu 
heakskiitmiseks õigusrežiimid ja kiired menetlused. ELi avamere tuuleenergia poliitika peab 
tugevdama vajalikku võrgusüsteemi infrastruktuuri. Lisaks märgib komisjon, et ta vaatab 
korrapäraselt läbi avamere tuuleenergia arengut pidurdada võivad takistused ja vastuväited 
ning töötab liikmesriikide jaoks välja suunised.

Muudatusettepanek 1029
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi täitmiseks vajalikud õigusnormid 
hiljemalt 31. märtsiks 2010. Nad 
edastavad komisjonile viivitamata nende 
õigusnormide teksti ning nende 
õigusnormide ja käesoleva direktiivi sätete 
vastavustabeli.

1. Liikmesriigid jõustavad õigusnormid 24 
kuu jooksul alates käesoleva direktiivi 
jõustumise kuupäevast. Nad edastavad 
komisjonile viivitamata nende 
õigusnormide teksti ning nende 
õigusnormide ja käesoleva direktiivi sätete 
vastavustabeli.

Or. de

Selgitus

Praegu kavandatav tähtaeg on liiga lühike.
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