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MUUDATUSETTEPANEKUD

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja 
toiduohutuse komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Ülemaailmset nõudlust 
põllumajanduslike toorainete järele ja 
turu ebakindlust on võimalik maandada 
ainult viljasaaki suurendades. EL 12 
riikides ei ole veel saavutatud viljasaakide 
ja kasutamata põllumajandusmaaga 
seotud täielikku potentsiaali. 
Põllukultuuridest biokütuste tootmine 
liidus vähendab proteiinide puudujääki, 
stabiliseerib turgu ja suurendab liidu 
põllumajandusliku tootmise mahtu. 
Biokütuste tarbimisega seotud töökohtade 
arv liidus on umbes 220 000.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 b) Komisjon peaks maakasutuse kaudse 
muutuse probleemi laiahaardelisemalt 
käsitlema ning edendama sotsiaalsete ja 
ökoloogiliste aspektide piisavat kaitset 
kolmandates riikides, keda maakasutuse 
muutus on kahe- või mitmepoolselt 
mõjutanud.
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Direktiivi 2009/28/EÜ artikliga 17 on 
kehtestatud säästlikkuse kriteeriumid, 
millele biokütused ja vedelad biokütused 
peavad vastama, et neid võetakse arvesse 
direktiivi eesmärkide saavutamisel ja et 
neid saaks hõlmata riiklike toetuskavadega.
Kriteeriumidega on kehtestatud 
kasvuhoonegaaside heite vähendamise 
miinimumtaseme nõuded, mida biokütused 
ja vedelad biokütused peavad võrreldes 
fossiilkütustega rahuldama. Samasugused 
säästlikkuse kriteeriumid on kehtestatud 
biokütuste jaoks direktiivi 98/70/EÜ 
artikliga 7b.

(3) Direktiivi 2009/28/EÜ artikliga 17 on 
kehtestatud säästlikkuse kriteeriumid, 
millele biokütused ja vedelad biokütused 
peavad vastama, et neid võetakse arvesse 
direktiivi eesmärkide saavutamisel ja et 
neid saaks hõlmata riiklike toetuskavadega.
Kriteeriumidega on kehtestatud 
kasvuhoonegaaside heite vähendamise 
miinimumtaseme nõuded, mida biokütused 
ja vedelad biokütused peavad võrreldes 
fossiilkütustega rahuldama. Samasugused 
säästlikkuse kriteeriumid on kehtestatud 
biokütuste jaoks direktiivi 98/70/EÜ 
artikliga 7b. Neid kriteeriume tuleks 
täiendada kaitsemeetmetega, et tagada 
jäätmehierarhia kasutamise ja austamise 
kaskaad.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Kui varem toiduainete, loomasööda ja 
tekstiilikiudude tootmiseks kasutatud karja-
või põllumaa võetakse biokütuste tootmise 
alla, tuleb muu kui kütustega seotud 
nõudlus siiski rahuldada kas senise 
tootmise intensiivistamisega või 
mittepõllumajandusmaa tootmisse 
võtmisega mujal. Viimane juhtum kujutab 
endast maakasutuse kaudset muutust ja kui 
seejuures muudetakse suure süsinikuvaruga 
maa põllumaaks, võib sellega kaasneda 
suur kasvuhoonegaaside heide. Direktiivid 
98/70/EÜ ja 2009/28/EÜ peaksid seepärast 
sisaldama sätted, milles käsitletakse 

(4) Kui varem toiduainete, loomasööda ja 
tekstiilikiudude tootmiseks kasutatud karja-
või põllumaa võetakse biokütuste tootmise 
alla, tuleb muu kui kütustega seotud 
nõudlus siiski rahuldada kas senise 
tootmise intensiivistamisega või 
mittepõllumajandusmaa tootmisse 
võtmisega mujal. Seda on võimalik 
saavutada nii põllumajandusliku tootmise 
suurendamise kui ka põllumajandusliku 
tootlikkuse suurendamise kaudu. Viimane 
juhtum kujutab endast maakasutuse 
kaudset muutust ja kui seejuures 
muudetakse suure süsinikuvaruga maa 
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maakasutuse kaudset muutust, arvestades, 
et praegusi biokütuseid toodetakse 
peamiselt juba olemasoleval 
põllumajandusmaal kasvatatavatest 
põllukultuuridest.

põllumaaks, võib sellega kaasneda suur
kasvuhoonegaaside heide. Direktiivid 
98/70/EÜ ja 2009/28/EÜ peaksid seepärast 
sisaldama sätted, milles käsitletakse 
maakasutuse kaudset muutust, arvestades, 
et praegusi biokütuseid toodetakse 
peamiselt juba olemasoleval 
põllumajandusmaal kasvatatavatest 
põllukultuuridest.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Käesoleva direktiivi rakendamisel ja 
tõlgendamisel tuleb arvestada, et 
maakasutuse kaudne muutmine, mille 
eesmärk on mõjutada hinda seoses 
kasvava nõudlusega biokütuse järele, ei 
ole praktikas piisavalt täpne, et teha 
seadusandliku akti jaoks vajalikke 
prognoose. Seda peavad arvestama ka 
need seaduseloojad, kes annavad välja 
seda direktiivi tõlgendavaid norme.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Seepärast on asjakohane lubada 
liikmesriikidel töötada välja riiklikud 
sertifitseerimiskavad, et hinnata ja 
sertifitseerida biomassi, mis ei põhjusta 
maakasutuse kaudset muutust.
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Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Kui toetuda liikmesriikide esitatud 
biokütusevajaduse prognoosidele ja 
maakasutuse kaudsest muutusest tingitud 
hinnangulist heidet biokütuste 
mitmesuguste lähteainete puhul, näib 
olevat tõenäoline, et maakasutuse 
kaudsest muutusest tingitud 
kasvuhoonegaaside heide on oluline ja 
võib osaliselt või täielikult tühistada 
kasvuhoonegaaside heite vähendamise 
üksikute biokütuse puhul. Põhjuseks on 
see, et 2020. aastal saadakse peaaegu 
kogu biokütusetoodang põllukultuuridest, 
mida kasvatatakse toiduainete ja 
loomasööda tootmiseks kõlblikul maal. 
Sellise heite vähendamiseks on kohane 
teha vahet selliste põllukultuurirühmade 
vahel nagu õlikultuurid, teravili, 
suhkrukultuurid ja tärklist sisaldavad 
kultuurid.

välja jäetud

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Kui täiendavalt kogutud andmete, 
uuringute ja tõhusa modelleerimise alusel 
peab komisjon teatud põllukultuuridest 
biokütuste tootmise piiramist 
asjakohaseks, võidakse direktiivide 
98/70/EÜ ja 2009/28/EÜ parandamist 
lähemale tuua. Sellise modelleerimise 
tõhusust tuleks toetada selgete teaduslike 
ja majanduslike andmetega.
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Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Vedelaid taastuvkütuseid vajatakse 
tõenäoliselt transpordisektoris, et 
vähendada selle sektori kasvuhoonegaaside 
heidet. Täiustatud biokütused (nt jäätmetest 
ja vetikatest saadud biokütused) 
võimaldavad kasvuhoonegaaside heidet 
oluliselt vähendada, nendega kaasnev 
maakasutuse kaudse muutuse oht on väike 
ning nad ei konkureeri otse toiduainete ja 
loomasööda tootmiseks kõlbliku maa 
pärast. Seepärast on kohane edendada 
selliste täiustatud biokütuste laialdasemat 
tootmist, kuna need ei ole praegu suurtes 
kogustes turul kättesaadavad; osaliselt on 
põhjuseks see, et kõnealused kütused 
konkureerivad avaliku sektori toetuste 
saamisel toidukultuuripõhise biokütuse 
tootmise tehnoloogiaga. Tuleks ette näha 
täiendavaid stiimuleid ja tavaliste 
biokütustega võrreldes suurendada
täiustatud biokütuste kaalu direktiivis 
2009/28/EÜ seatud eesmärgi 10 % 
saavutamisel. Seda arvestades tuleks 
2020. aasta järgses 
taastuvenergiapoliitika raamistikus 
toetada ainult täiustatud biokütuseid, 
mille hinnanguline maakasutuse kaudsest 
muutusest tingitud mõju on väike ja mis 
võimaldavad üldist kasvuhoonegaaside 
heidet oluliselt vähendada.

(6) Vedelaid taastuvkütuseid vajatakse 
tõenäoliselt transpordisektoris, et 
vähendada selle sektori kasvuhoonegaaside 
heidet. Täiustatud biokütused (nt jäätmetest 
ja vetikatest saadud biokütused) 
võimaldavad kasvuhoonegaaside heidet 
oluliselt vähendada, nendega kaasnev 
maakasutuse kaudse muutuse oht on väike 
ning nad ei konkureeri otse toiduainete ja 
loomasööda tootmiseks kõlbliku maa 
pärast. Seepärast on kohane edendada 
selliste täiustatud biokütuste laialdasemat 
tootmist, kuna need ei ole praegu suurtes 
kogustes turul kättesaadavad.
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Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Biotootmissektorite pikaajalise 
konkurentsivõime tagamiseks ja kooskõlas 
2012. aasta teatisega „Innovatsioon ja 
jätkusuutlik majanduskasv: Euroopa 
biomajandus” ning ressursitõhusa Euroopa 
tegevuskavaga, millega edendatakse 
integreeritud ja mitmekesiseid 
biorafineerimisseadmeid kogu Euroopas, 
tuleks direktiiviga 2009/28/EÜ kehtestada 
täiustatud stiimulid, millega antaks eelised
sellise biomassi kasutamiseks toorainena, 
millel ei ole suurt majanduslikku väärtust 
muul alal kui biokütusena.

(7) Biotootmissektorite pikaajalise 
konkurentsivõime ja investeerimiskindluse
tagamiseks ning stabiilse õigusliku 
keskkonna loomiseks olemasolevatele ja
uutele investeeringutele, ning kooskõlas 
2012. aasta teatisega „Innovatsioon ja 
jätkusuutlik majanduskasv: Euroopa 
biomajandus” ning ressursitõhusa Euroopa 
tegevuskavaga, millega edendatakse 
integreeritud ja mitmekesiseid 
biorafineerimisseadmeid kogu Euroopas, 
tuleks direktiiviga 2009/28/EÜ kehtestada 
täiustatud stiimulid, millega edendatakse 
biomassi ressursitõhusat kasutamist 
toorainena ja millega antakse eelised teise 
generatsiooni biokütustele. Sellealaste 
kohustuste võtmist tuleks ergutada, 
tagades direktiivi 2009/28/EÜ sätete 
säilitamise ka pärast 2020. aastat.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Uutes käitistes toodetavate biokütuste 
ja vedelate biokütuste puhul tuleks alates 
1. juulist 2014 tõsta kasvuhoonegaaside 
heite vähendamise miinimumläve, et 
parandada nende üldist
kasvuhoonegaaside bilanssi ning piirata 
edasist investeerimist kasvuhoonegaaside 
heite väikest vähendamist võimaldavatesse 
käitistesse. Selle tõstmisega nähakse ette 
biokütuste ja vedelate biokütuste 
tootmisvõimsustesse tehtud 
investeeringute kaitse vastavalt artikli 19 
lõike 6 teisele lõigule.

(8) Biokütuste ja vedelate biokütuste puhul 
tuleks kasvuhoonegaaside heite 
vähendamise miinimumlävi hoida 
direktiivis 2009/28/EÜ sätestatud tasemel, 
sest praeguste tingimustega tagatakse 
parem üldine kasvuhoonegaaside bilanss.
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Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Täiustatud biokütustele ülemineku 
ettevalmistamiseks ja maakasutuse 
kaudsest muutusest tuleneva üldmõju 
vähendamiseks on kohane kuni aastani 
2020 piirata toidukultuuridest saadavate 
biokütuste ja vedelate biokütuste kogust,
mida võib arvestada direktiivis 
2009/28/EÜ püstitatud eesmärkide 
saavutamisel ning mis on esitatud 
direktiivi 2009/28/EÜ VIII lisa A osas ja 
direktiivi 98/70/EÜ V lisa A osas. 
Piiramata selliste biokütuste üldist 
kasutamist, tuleks direktiivi 2009/28/EÜ 
eesmärkide saavutamisel arvestatavate 
teraviljast ja muudest tärkliserikastest 
põllukultuuridest, suhkru- ja 
õlikultuuridest valmistatud biokütuste ja 
vedelate biokütuste osa piirata kõnealuste 
biokütuste ja vedelate biokütuste osaga 
2011. aasta tarbimises.

välja jäetud

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Artikli 3 lõike 4 punktis d sätestatud 
5 % piir ei mõjuta seda, kuidas 
liikmesriigid saavutavad üldise 10 % 
eesmärgi raames tavaliste biokütuste 
jaoks ettenähtud osa. Seega jääb enne 
2013. aasta lõppu töötanud käitiste 
toodetud biokütuste jaoks turulepääs 
täielikult avatuks. Seepärast ei mõjuta 
käesolev muutmisdirektiiv selliste käitiste 
käitajate õigustatud ootusi.

välja jäetud
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Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Hinnanguline maakasutuse kaudsest 
muutusest tingitud heide tuleks lisada 
biokütuste kasvuhoonegaaside heite 
aruandlusse vastavalt direktiividele 
98/70/EÜ ja 2009/28/EÜ. Heitetegur 0 
tuleks omistada biokütustele, mis on 
valmistatud lähteainest, mille tootmine ei 
suurenda nõudlust maa järele, näiteks 
jäätmetest valmistatud biokütus.

välja jäetud

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Komisjon peaks läbi vaatama 
maakasutuse kaudsest muutusest tingitud 
heitetegurite hindamise meetodi direktiivi 
2009/28/EÜ VIII lisas ja direktiivi 
98/70/EÜ V lisas, et kohandada seda 
teaduse ja tehnika arenguga. Selleks 
peaks komisjon, kui see on uusimate 
teaduslike andmete kohaselt põhjendatud, 
kaaluma võimalust vaadata läbi 
põllukultuurirühmapõhised maakasutuse 
kaudse muutuse tegurid, samuti lisama 
üksikasjalikuma kirjeldamise tasandite 
tegurid ning lisama täiendavaid väärtusi 
biokütuste uute lähteainete turule 
jõudmisel.

välja jäetud
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Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Selleks et kohandada direktiivi 
2009/28/EÜ teaduse ja tehnika arenguga, 
tuleks komisjonile anda Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 290 kohane 
volitus võtta vastu õigusakte, millega 
nähakse ette artikli 3 lõike 4 kohase 
eesmärgi saavutamiseks mitmekordselt 
arvestatavate biokütuste lähteainete 
loetelu, transpordikütuste energiasisaldus, 
kriteeriumid ja geograafiline ulatus väga 
suure mitmekesisusega rohumaade 
kindlakstegemiseks, maakasutuse kaudsest 
muutusest tingitud heite arvutamise 
meetod ning biokütuste ja vedelate 
biokütuste säästlikkuskriteeriumidele 
vastavuse hindamiseks vajalikud meetodid 
ja väärtused.

(19) Selleks et kohandada direktiivi 
2009/28/EÜ teaduse ja tehnika arenguga, 
tuleks komisjonile anda Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 290 kohane 
volitus võtta vastu õigusakte, millega 
nähakse ette transpordikütuste 
energiasisaldus, kriteeriumid ja 
geograafiline ulatus väga suure 
mitmekesisusega rohumaade 
kindlakstegemiseks, maakasutuse kaudsest 
muutusest tingitud heidet mitte põhjustava 
biomassi koguse arvutamise meetod ning 
biokütuste ja vedelate biokütuste 
säästlikkuskriteeriumidele vastavuse 
hindamiseks vajalikud meetodid ja 
väärtused.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Komisjon peaks parimatele ja 
uusimatele teaduslikele andmetele toetudes 
uurima, kui tõhusad on käesolevas 
direktiivis esitatud meetmed maakasutuse 
kaudsest muutusest tulenevate 
kasvuhoonegaaside heite piiramisel, ning 
kaaluma mõju vähendamiseks võimalusi, 
mis võivad hõlmata maakasutuse kaudsest 
muutusest tingitud hinnangulise heite 
tegurite lisamist säästlikkuskavasse alates 
1. jaanuarist 2021.

(20) Komisjon peaks parimatele ja 
uusimatele teaduslikele andmetele toetudes 
uurima, kui tõhusad on käesolevas 
direktiivis esitatud meetmed maakasutuse 
kaudsest muutusest tulenevate 
kasvuhoonegaaside heite piiramisel, ning 
kaaluma mõju vähendamiseks võimalusi.
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Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt a
Direktiiv 98/70/EÜ
Artikkel 7a – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) lisatakse järgmine lõige 6: välja jäetud
„6. Kütusetarnijad esitavad iga aasta 31. 
märtsiks liikmesriigi määratud asutusele 
aruande biokütuse tootmisviiside ja 
mahtude kohta ning selle kohta, milline 
on kogu olelusringi arvestav 
kasvuhoonegaaside heide energiaühiku 
kohta, kaasa arvatud maakasutuse 
kaudsest muutusest tulenev hinnanguline 
heide, nagu on esitatud V lisas. 
Liikmesriigid teatavad need andmed 
komisjonile.”

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt a
Direktiiv 98/70/EÜ
Artikkel 7b – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„2. Lõikes 1 osutatud eesmärkidel 
arvessevõetav kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamine tänu biokütuste 
ja vedelate biokütuste kasutamisele on 
vähemalt 60 % pärast 1. juulit 2014 tööd 
alustavates käitistes toodetavate 
biokütuste ja vedelate biokütuste puhul. 
Käitis on alustanud tööd, kui selles on 
reaalselt toimunud biokütuse või vedela 
biokütuse tootmine.

„2. Lõikes 1 osutatud eesmärkidel 
arvessevõetav kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamine tänu biokütuste 
ja vedelate biokütuste kasutamisele on 
vähemalt 35 % (kuid mille juures 
kasvuhoonegaaside heide ei ole suurem 
kui 54,47 gCO2eq/MJ).

Käitiste puhul, mis alustavad tööd 1. juulil 
2014 või on tööd alustanud varem, on
lõikes 1 osutatud eesmärkidel 
arvessevõetav biokütuste ja vedelate 

Alates 1. jaanuarist 2017 on lõikes 1 
osutatud eesmärkidel arvessevõetav 
biokütuste ja vedelate biokütuste 
kasutamisega saavutatav 
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biokütuste kasutamisega saavutatav 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamine vähemalt 35 % kuni 31. 
detsembrini 2017 ja vähemalt 50 % alates 
1. jaanuarist 2018.

kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamine vähemalt 50% (kuid mille 
juures kasvuhoonegaaside heide ei ole 
suurem kui 41,9 gCO2eq/MJ). Alates 
1. jaanuarist 2018 peab see 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamine olema vähemalt 60% (kuid 
mille juures kasvuhoonegaaside heide ei 
ole suurem kui 33,52 gCO2eq/MJ) pärast 
1. jaanuari 2017 tööd alustavates käitistes 
toodetud biokütuste ja vedelate biokütuste 
puhul.

Biokütuste ja vedelate biokütuste 
kasutamisega saavutatavat 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamist arvutatakse vastavalt artikli 
19 lõikele 1.”

Biokütuste ja vedelate biokütuste 
kasutamisega saavutatavat 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamist arvutatakse vastavalt artikli 
19 lõikele 1.”

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt b
Direktiiv 98/70/EÜ
Artikkel 7 b – lõige 3 – lõik 2 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) lõikes 3 asendatakse teine lõik 
järgmisega:

välja jäetud

Komisjon on volitatud vastavalt artiklile 
10a vastu võtma delegeeritud õigusakte, 
milles ta kehtestab kriteeriumid ja 
geograafilise ulatuse, et määrata 
kindlaks, milline rohumaa kuulub 
esimese lõigu punkti c alla.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt b a (uus)
Direktiiv 98/70/EÜ
Artikkel 7b – lõige 7 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a. Lõike 7 teise lõigu esimest lauset 
muudetakse järgmiselt:
„Komisjon esitab iga kahe aasta järel 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
aruande mõju kohta, mida kasvav 
nõudlus biokütuste järele avaldab 
sotsiaalsele säästlikkusele liidus ja 
kolmandates riikides, samuti liidu
biokütusepoliitika mõju kohta liidu 
taimsete valkude puudujäägi vähendamise 
püüetes, toiduainete taskukohase 
hinnaga kättesaadavusele, eelkõige 
arengumaade elanikele, ning üldisemate 
arenguküsimuste kohta.”

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt a
Direktiiv 98/70/EÜ
Artikkel 7d – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile antakse volitus võtta 
kooskõlas artikliga 10a vastu delegeeritud 
õigusakte IV lisa B ja E osa hinnanguliste 
tüüpiliste ja vaikeväärtuste 
parandamiseks.

välja jäetud

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt a
Direktiiv 98/70/EÜ
Artikkel 7d – lõige 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„6. Komisjonile antakse volitus võtta 
kooskõlas artikliga 10a vastu delegeeritud 
õigusakte, et kohandada V lisa teaduse ja 
tehnika arenguga, sealhulgas selleks, et 
vaadata läbi põllukultuurirühma jaoks 
esitatud maakasutuse kaudsest muutusest 
tulenev väärtus; lisada uusi väärtusi 
üksikasjalikuma kirjeldamise tasanditel; 
lisada vajaduse korral täiendavaid 
väärtusi biokütuste uute toorainete turule 
jõudmisel; vaadata läbi biokütuste 
kategooriad, mille puhul maakasutuse 
kaudsest muutusest tuleneva heite väärtus 
on null; ja töötada välja tegurid toiduks 
mittekasutatavate tselluloosmaterjalide ja 
lignotselluloosi kui toorainete jaoks.”

välja jäetud

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt b
Direktiiv 98/70/EÜ
Artikkel 7d – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„7. Komisjonile antakse volitus võtta 
kooskõlas artikliga 10a vastu delegeeritud 
õigusakte, et kohandada IV lisa teaduse ja 
tehnika arenguga, sealhulgas selleks, et 
lisada väärtusi samadest või muudest 
toormaterjalidest biokütuste tootmise uute 
viiside jaoks ning muuta C osas esitatud 
meetodeid.”

„7. Komisjonile antakse volitus võtta 
kooskõlas artikliga 10a vastu delegeeritud 
õigusakte, et kohandada IV lisa teaduse ja 
tehnika arenguga, sealhulgas selleks, et 
lisada väärtusi samadest või muudest 
toormaterjalidest biokütuste tootmise uute 
viiside jaoks.”

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 6
Direktiiv 98/70/EÜ
Artikkel 10 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„1. Komisjonile antakse volitus võtta
kooskõlas artikliga 10a vastu delegeeritud 
õigusakte I, II ja III lisas osutatud lubatud 
analüüsimeetodite kohandamiseks teaduse 
ja tehnika arenguga.”

„1. Komisjonile antakse volitus võtta vastu
rakendusakte I, II ja III lisas osutatud 
lubatud analüüsimeetodite kohandamiseks 
teaduse ja tehnika arenguga.”

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 7
Direktiiv 98/70/EÜ
Artikkel 10a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 7a lõikes 5, artikli 7b lõike 3 
teises lõigus, artikli 7d lõigetes 5, 6 ja 7,
artikli 8a lõikes 3 ning artikli 10 lõikes 1
osutatud volitus antakse komisjonile
määramata ajaks alates käesoleva 
direktiivi jõustumise kuupäevast.

2. Artikli 7a lõikes 5, artikli 7d lõigetes 5 ja 
7 ning artikli 8a lõikes 3 osutatud volitus 
antakse komisjonile viieks aastaks alates 
käesoleva direktiivi jõustumise kuupäevast.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 7
Direktiiv 98/70/EÜ
Artikkel 10a – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad
artikli 7a lõikes 5, artikli 7b lõike 3 teises 
lõigus, artikli 7d lõigetes 5, 6 ja 7, artikli 
8a lõikes 3 ning artikli 10 lõikes 1
osutatud volituste delegeerimise igal ajal 
tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega 
lõpetatakse otsuses nimetatud volituste 
delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel 
päeval pärast selle avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas või otsuses nimetatud 

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artikli 7a lõikes 5, artikli 7d lõigetes 5 ja 7
ning artikli 8a lõikes 3 osutatud volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta.
Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses 
nimetatud volituste delegeerimine. Otsus 
jõustub järgmisel päeval pärast selle 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 
otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See 
ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud 
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hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba 
jõustunud delegeeritud õigusaktide 
kehtivust.

õigusaktide kehtivust.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 7
Direktiiv 98/70/EÜ
Artikkel 10a – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Delegeeritud õigusakt, mis on vastu 
võetud vastavalt artikli 7a lõikele 5, artikli
7b lõike 3 teisele lõigule, artikli 7d 
lõigetele 5, 6 ja 7, artikli 8a lõikele 3 ning 
artikli 10 lõikele 1, jõustub ainult juhul, 
kui Euroopa Parlament või nõukogu ei 
esita vastuväiteid kahe kuu jooksul pärast 
seda, kui kõnealusest õigusaktist on 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
teatatud, või kui Euroopa Parlament ja 
nõukogu mõlemad teatavad komisjonile 
enne nimetatud ajavahemiku lõppemist, et 
nad ei kavatse vastuväiteid esitada.
Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel 
pikendatakse kõnealust ajavahemikku kahe 
kuu võrra.

5. Delegeeritud õigusakt, mis on vastu 
võetud vastavalt artikli 7a lõikele 5, artikli 
7d lõigetele 5 ja 7 ning artikli 8a lõikele 3, 
jõustub ainult juhul, kui Euroopa 
Parlament või nõukogu ei esita vastuväiteid 
kahe kuu jooksul pärast seda, kui 
kõnealusest õigusaktist on Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule teatatud, või kui 
Euroopa Parlament ja nõukogu mõlemad 
teatavad komisjonile enne nimetatud 
ajavahemiku lõppemist, et nad ei kavatse 
vastuväiteid esitada. Euroopa Parlamendi 
või nõukogu algatusel pikendatakse 
kõnealust ajavahemikku kahe kuu võrra.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 1 a (uus)
Direktiiv 2009/28/EÜ
Artikkel 2 – punkt p a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Artiklisse 2 lisatakse järgmine punkt:
„p a) „biomass, mis ei ole seotud 
maakasutuse kaudse muutusega” –
biomass, mis vastab ühele VIII lisas 
sätestatud kriteeriumidest.”
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Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 1 b (uus)
Direktiiv 2009/28/EÜ
Artikkel 2 – punkt p b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Artiklisse 2 lisatakse järgmine punkt:
„(p b) „tavaline biokütus” – taimeõlist 
koosnev biokütus või tärklisest (kas siis 
jäätmetena või muul kujul), taimeõlist 
(kas siis jäätmetena või muul kujul), 
loomarasvadest (kas siis jäätmetena või 
muul kujul) või suhkrust toodetud 
biokütus.”

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 1 c (uus)
Direktiiv 2009/28/EÜ
Artikkel 2 – punkt p c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 c. Artiklisse 2 lisatakse järgmine punkt:
„(p c) „täiustatud biokütus” – biokütus, 
millele tavaliselt viidatakse kui teise või 
kolmanda põlvkonna biokütusele ning 
mis ei sisalda tavalist biokütust. Biokütus, 
mis on toodetud tavapärastes 
põllukultuurides sisalduvatest 
tselluloosmaterjalidest või tavaliste 
biokütuste protsesside kaassaadustes 
sisalduvatest tselluloosmaterjalidest, on 
täiustatud biokütus.”

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu direktiiv



AD\934268ET.doc 19/39 PE508.068v02-00

ET

Artikkel 2 – punkt 2 – alapunkt b
Direktiiv 2009/28/EÜ
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) lõikele 1 lisatakse teine lõik: välja jäetud
„Esimeses lõigus osutatud eesmärgile 
vastavuse saavutamisel võib teraviljast ja 
muust tärkliserikkast toorainest, suhkru-
ja õlitaimedest valmistatud biokütuse või 
vedela biokütuse suurim ühendatud 
panus olla mitte suurem kui 
energiakogus, mis vastab artikli 3 lõike 4 
punktis d osutatud suurimale panusele.”

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 2 – alapunkt b a (uus)
Direktiiv 2009/28/EÜ
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) lõikele 1 lisatakse järgmine teine a 
lõik:
„Siduvad riiklikud eesmärgid ja meetmed 
taastuvenergia kasutuse valdkonnas 
peavad olema sidusad teiste valdkondlike 
poliitikasuundadega. Seepärast ei 
vähendata otsustavalt maisist ja muudest 
tärkliserikastest, suhkru-, õli ja muudest 
energiataimedest valmistatavate 
biokütuste panust biokütuste osakaalu 
arvutamisel.”

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 2 – alapunkt c – alapunkt -i (uus) ja alapunkt i
Direktiiv 2009/28/EÜ
Artikkel 3 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) lõiget 4 muudetakse järgmiselt: c) lõiget 4 muudetakse järgmiselt:

-i) esimene lause asendatakse järgmisega:
„Kõik liikmesriigid tagavad, et 
taastuvatest energiaallikatest toodetud 
energia osakaal kõikides 
transpordiliikides on 2020. aastal 
vähemalt 10 % energia lõpptarbimisest 
transpordisektoris selles liikmesriigis.”

i) punkti b lisatakse järgmine lause: i) punkti b lisatakse järgmine lause:
„Käesoleva taande kohaldamine ei piira 
artikli 17 lõike 1 punkti a ega artikli 3 lõike 
4 punkti d kohaldamist;”

„Käesoleva taande kohaldamine ei piira 
artikli 17 lõike 1 punkti a ega artikli 3 lõike 
4 punkti d kohaldamist;”

ii) lisatakse alapunkt d: ii) lisatakse alapunkt d:
d) biokütuste arvutamisel võib lugejas
teraviljast ja muust tärkliserikkast 
toorainest, suhkru- ja õlitaimedest 
valmistatud biokütuse või vedela 
biokütuse suurim ühendatud panus olla 
mitte suurem kui 5 % (hinnanguline osa 
2011. aasta lõpul) energia lõpptarbimisest 
transpordisektoris aastal 2020.” 

d) biokütuste arvutamisel peab lugejas

i) IX lisas loetletud lähteainetest 
valmistatud biokütuse või vedela 
biokütuse panus olema vähemalt 2 % 
energia lõpptarbimisest transpordisektoris 
aastal 2020 ja
ii) toidukultuuridest valmistatud 
biokütuste energia osakaal moodustama 
vähemalt 8 % energia lõpptarbimisest.”

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 2 – alapunkt c – punkt i a (uus)
Direktiiv 2009/28/EÜ
Artikkel 3 – lõige 4 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i a) punkt c) asendatakse järgmisega:
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„c) punktide a ja b kohaldamisel 
taastuvatest energiaallikatest toodetud ja 
kõikides elektrisõidukite liikides tarbitud 
elektrienergia panuse arvutamiseks 
võivad liikmesriigid kasutada valikuliselt 
kas taastuvatest energiaallikatest toodetud 
elektrienergia keskmist osakaalu liidus
või taastuvatest energiaallikatest toodetud 
elektrienergia osakaalu oma riigis, nagu 
seda on mõõdetud kaks aastat enne 
kõnesolevat aastat. Taastuvatest 
energiaallikatest toodetud ja elektriliste 
maanteesõidukite tarbitud elektrienergia 
arvutamiseks arvestatakse seda tarbimist 
4 korda suuremana taastuvatest 
energiaallikatest toodetud elektrienergia 
sisendkogusest.”

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 2 – alapunkt c – alapunkt ii
Direktiiv 2009/28/EÜ
Artikkel 3 – lõige 4 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) lisatakse alapunkt d: välja jäetud
„(d) biokütuste arvutamisel võib lugejas 
teraviljast ja muust tärkliserikkast 
toorainest, suhkru- ja õlitaimedest 
valmistatud biokütuse või vedela 
biokütuse suurim ühendatud panus olla 
mitte suurem kui 5 % (hinnanguline osa 
2011. aasta lõpul) energia lõpptarbimisest 
transpordisektoris aastal 2020.”

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 2 – alapunkt c – alapunkt iii
Direktiiv 2009/28/EÜ
Artikkel 3 – lõige 4 – punkt c



PE508.068v02-00 22/39 AD\934268ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) lisatakse punkt e: välja jäetud
Biokütuste panuse arvutamisel 
korrutatakse:
i) IX lisa A osas loetletud lähteainetest 
valmistatud biokütuste energiasisaldus 
neljaga;
ii) IX lisa B osas loetletud lähteainetest 
valmistatud biokütuste energiasisaldus 
kahega;
iii) muust kui bioloogilise päritoluga 
taastuvtoorainest valmistatud vedel- ja 
gaaskütuste energiasisaldus neljaga
Liikmesriigid tagavad, et tooraineid ei 
muudeta kavatsuslikult, et see mahuks 
kategooriate i–iii alla
IX lisas esitatud lähteainete loetelu 
võidakse kohandada teaduse ja tehnika 
arenguga, et tagada käesolevas direktiivis 
esitatud arvestamiseeskirjade korrektne 
rakendamine. Komisjonile antakse volitus 
võtta vastavalt artikli 25 punktile b vastu 
delegeeritud õigusakte, et muuta IX lisas 
esitatud lähteainete loetelu. 

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 2 – alapunkt c – alapunkt ii a (uus)
Direktiiv 2009/28/EÜ
Artikkel 3 – lõige 4 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ii a) lõikele 4 lisatakse järgmine punkt d 
a:
„(d a) Liikmesriigid hoiavad taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia 
osakaalu 2020. aastale järgnevatel 
aastatel vähemalt esimeses lõigus 
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sätestatud tasemel.”

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 2 – alapunkt c – alapunkt iii
Direktiiv 2009/28/EÜ
Artikkel 3 – lõige 4 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(iii) lisatakse punkt e: välja jäetud
Biokütuste panuse arvutamisel 
korrutatakse:
(i) IX lisa A osas loetletud lähteainetest 
valmistatud biokütuste energiasisaldus 
neljaga;
(ii) IX lisa B osas loetletud lähteainetest 
valmistatud biokütuste energiasisaldus 
kahega;
(iii) muust kui bioloogilise päritoluga 
taastuvtoorainest valmistatud vedel- ja 
gaaskütuste energiasisaldus neljaga.

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 2 – alapunkt c – punkt iii a (uus)
Direktiiv 2009/28/EÜ
Artikkel 3 – lõige 4 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(iii a) kolmas lõik asendatakse 
järgmisega:
„Komisjon esitab […] hiljemalt 30. 
juuniks 2014 ettepaneku, milles 
lubatakse teatud tingimustel taastuvatest 
energiaallikatest toodetud kogu 
elektrienergiat kasutada kõikide 
elektrisõidukite käitamiseks.
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Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 2 – alapunkt c – alapunkt iii b (uus)
Direktiiv 2009/28/EÜ
Artikkel 3 – lõige 4 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(iii b) neljas lõik asendatakse järgmisega:
Komisjon esitab ühtlasi […] hiljemalt 
30. juuniks 2014 ettepaneku, mis näeb 
ette metoodika taastuvatest allikatest 
pärit vesiniku panuse arvutamiseks 
kogu kütuste struktuuris.”

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 2 – alapunkt c – alapunkt iii
Direktiiv 2009/28/EÜ
Artikkel 3 – lõige 4 – punkt e – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et tooraineid ei 
muudeta kavatsuslikult, et see mahuks 
kategooriate i–iii alla.

Komisjon esildab menetluse, mille põhjal
liikmesriigid tagavad, et tooraineid ei 
muudeta kavatsuslikult, et need mahuks 
kategooriate i–iii alla.

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 3
Direktiiv 2009/28/EÜ
Artikkel 5 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile antakse volitus võtta Komisjonile antakse volitus võtta vastu
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kooskõlas artikli 25 punktiga b vastu
delegeeritud õigusakte, et kohandada III 
lisas sätestatud transpordikütuste 
energiasisaldust teaduse ja tehnika 
arenguga.

rakendusakte, et kohandada III lisas 
sätestatud transpordikütuste 
energiasisaldust teaduse ja tehnika 
arenguga.

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 5 – alapunkt a
Direktiiv 2009/28/EÜ
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„2. Lõikes 1 osutatud eesmärkidel 
arvessevõetav kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamine tänu biokütuste 
ja vedelate biokütuste kasutamisele on 
vähemalt 60 % pärast 1. juulit 2014 tööd 
alustavates käitistes toodetavate 
biokütuste ja vedelate biokütuste puhul. 
Käitis on alustanud tööd, kui selles on 
reaalselt toimunud biokütuse või vedela 
biokütuse tootmine.

„2. Lõikes 1 osutatud eesmärkidel 
arvessevõetav kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamine tänu biokütuste 
ja vedelate biokütuste kasutamisele on 
vähemalt 35 % (kuid mille juures 
kasvuhoonegaaside heide ei ole suurem 
kui 54,47 gCO2eq/MJ).

Käitiste puhul, mis alustavad tööd 1. juulil 
2014 või on tööd alustanud varem, on
lõikes 1 osutatud eesmärkidel 
arvessevõetav biokütuste ja vedelate 
biokütuste kasutamisega saavutatav 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamine vähemalt 35 % kuni 31. 
detsembrini 2017 ja vähemalt 50 % alates 
1. jaanuarist 2018.

Alates 1. jaanuarist 2017 on lõikes 1 
osutatud eesmärkidel arvessevõetav 
biokütuste ja vedelate biokütuste 
kasutamisega saavutatav 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamine vähemalt 50% (kuid mille 
juures kasvuhoonegaaside heide ei ole 
suurem kui 41,9 gCO2eq/MJ). Alates 
1. jaanuarist 2018 peab see 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamine olema vähemalt 60% (kuid 
mille juures kasvuhoonegaaside heide ei 
ole suurem kui 33,52 gCO2eq/MJ) pärast 
1. jaanuari 2017 tööd alustavates käitistes 
toodetud biokütuste ja vedelate biokütuste
puhul.

Biokütuste ja vedelate biokütuste 
kasutamisega saavutatavat 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamist arvutatakse vastavalt artikli 

Biokütuste ja vedelate biokütuste 
kasutamisega saavutatavat 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamist arvutatakse vastavalt artikli 
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19 lõikele 1.” 19 lõikele 1.”

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 5 – alapunkt b
Direktiiv 2009/28/EÜ
Artikkel 17 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) lõikes 3 asendatakse teine lõik 
järgmisega:

välja jäetud

Komisjonile antakse volitus võtta 
kooskõlas artikli 25 punktiga b vastu 
delegeeritud õigusakte, et kohandada III 
lisas sätestatud transpordikütuste 
energiasisaldust teaduse ja tehnika 
arenguga.

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 5 – alapunkt b a (uus)
Direktiiv 2009/28/EÜ
Artikkel 17 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) lõige 6 asendatakse järgmisega:
Lõike 1 punktides a, b ja c osutatud 
eesmärkidel arvesse võetud biokütused ja 
vedelad biokütused, mis on valmistatud 
liidus kasvatatud põllumajanduslikest 
toormaterjalidest vastavalt ühisel 
põllumajanduspoliitikal põhinevate 
põllumajandusettevõtete otsetoetuskavade 
ühtsetes eeskirjades osutatud sätete 
kohastele nõuetele ja standarditele, 
millega kehtestatakse teatud toetuskavad 
põllumajandusettevõtjate jaoks, ning 
vastavalt nõukogu 19. jaanuari 2009. 
aasta määruse (EÜ) nr 73/2009 kohaselt 
määratletud hea põllumajandusliku ja 



AD\934268ET.doc 27/39 PE508.068v02-00

ET

keskkondliku seisundi 
miinimumnõuetega, on vastavuses artikli 
17 lõigetes 3–5 sätestatud säästlikkuse 
kriteeriumidele.”

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 5 – alapunkt b a (uus)
Direktiiv 2009/28/EÜ
Artikkel 17 – lõige 7 – lõik 2 – esimene lause

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) lõike 7 teise lõigu esimest lauset 
muudetakse järgmiselt: 
„Komisjon esitab iga kahe aasta järel 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
aruande mõju kohta, mida kasvav 
nõudlus biokütuste järele avaldab 
sotsiaalsele jätkusuutlikkusele liidus ja 
kolmandates riikides, samuti liidu
biokütusepoliitika mõju kohta ELi 
taimsete valkude puudujäägi vähendamise 
panusele, toiduainete taskukohase 
hinnaga kättesaadavusele, eelkõige 
arengumaade elanikele, ning üldisemate 
arenguküsimuste kohta.”

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 6
Direktiiv 2009/28/EÜ
Artikkel 18 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Komisjon võib otsustada, et vabatahtlikud 
riiklikud või rahvusvahelised kavad, 
millega kehtestatakse standardid biomassist 
toodete tootmisele, sisaldavad täpseid 
andmeid artikli 17 lõike 2 kohaldamise 
eesmärgil või et kõnealuste kavadega 

„Komisjon võib otsustada, ilma et see 
piiraks artikli 21 a kohaldamist, et
vabatahtlikud riiklikud või rahvusvahelised 
kavad, millega kehtestatakse standardid 
biomassist toodete tootmisele, sisaldavad 
täpseid andmeid artikli 17 lõike 2 
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tõendatakse, et biokütuste või vedelate 
biokütuste saadetised vastavad artikli 17 
lõigetes 3 kuni 5 sätestatud säästlikkuse 
kriteeriumidele. Komisjon võib otsustada, 
et nimetatud kavad sisaldavad täpseid 
andmeid, mis annavad teavet selliste 
meetmete kohta, mida on võetud kriitilistes 
olukordades peamisi ökosüsteemi 
teenuseid pakkuvate alade säilitamiseks
(näiteks valgalade kaitse ja kaitse erosiooni 
eest), pinnase, vee ja õhu kaitseks, rikutud 
maa taastamiseks ning veepuuduse all 
kannatavates piirkondades liigse 
veetarbimise ärahoidmiseks ning artikli 17 
lõike 7 teises lõigus osutatud küsimuste 
kohta. Samuti võib komisjon haruldaste, 
ohustatud või väljasuremisohus 
ökosüsteemide või liikide kaitsmiseks 
tunnustada artikli 17 lõike 3 punkti b 
alapunktis ii nimetatud eesmärkidel maa-
alasid, mida on tunnustatud 
rahvusvahelistes lepingutes või mis on 
kantud valitsusvaheliste organisatsioonide 
või Rahvusvahelise Loodusvarade ja 
Looduskaitse Ühingu poolt koostatud 
loeteludesse.”

kohaldamise eesmärgil või et kõnealuste 
kavadega tõendatakse, et biokütuste või 
vedelate biokütuste saadetised vastavad 
artikli 17 lõigetes 3 kuni 5 sätestatud 
säästlikkuse kriteeriumidele. Komisjon 
võib otsustada, et nimetatud kavad 
sisaldavad täpseid andmeid, mis annavad 
teavet selliste meetmete kohta, mida on 
võetud kriitilistes olukordades peamisi 
ökosüsteemi teenuseid pakkuvate alade 
säilitamiseks (näiteks valgalade kaitse ja 
kaitse erosiooni eest), pinnase, vee ja õhu 
kaitseks, rikutud maa taastamiseks ning 
veepuuduse all kannatavates piirkondades 
liigse veetarbimise ärahoidmiseks ning 
artikli 17 lõike 7 teises lõigus osutatud 
küsimuste kohta. Samuti võib komisjon 
haruldaste, ohustatud või väljasuremisohus 
ökosüsteemide või liikide kaitsmiseks 
tunnustada artikli 17 lõike 3 punkti b 
alapunktis ii nimetatud eesmärkidel maa-
alasid, mida on tunnustatud 
rahvusvahelistes lepingutes või mis on 
kantud valitsusvaheliste organisatsioonide 
või Rahvusvahelise Loodusvarade ja 
Looduskaitse Ühingu poolt koostatud 
loeteludesse.”

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 7 – alapunkt -b
Direktiiv 2009/28/EÜ
Artikkel 19 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) lõike 5 viimane lause asendatakse 
järgmisega:

välja jäetud

„Selleks antakse komisjonil kooskõlas 
artikli 25 punktiga b volitus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte.”
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Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 7 – alapunkt c
Direktiiv 2009/28/EÜ
Artikkel 19 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) lõige 6 asendatakse järgmisega: välja jäetud
„Komisjonile antakse volitus võtta 
kooskõlas artikli 25 punktiga b vastu 
delegeeritud õigusakte, et kohandada VIII 
lisa teaduse ja tehnika arenguga, 
sealhulgas selleks, et vaadata läbi 
põllukultuurirühma jaoks kavandatud 
maakasutuse kaudsest muutusest tulenev 
väärtus; lisada uusi väärtusi 
üksikasjalikuma kirjeldamise tasanditel 
(see tähendab lähteaine tasandil); lisada 
vajaduse korral täiendavaid väärtusi 
biokütuste uute lähteainete turule 
tulemisel; ja töötada välja tegurid toiduks 
mittekasutatavate tselluloosmaterjalide ja 
lignotselluloosi kui toorainete jaoks.”

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 7 – alapunkt -d
Direktiiv 2009/28/EÜ
Artikkel 19 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) lõike 7 esimene lõik asendatakse 
järgmisega:

välja jäetud

„7. Komisjonile antakse volitus võtta 
kooskõlas artikli 25 punktiga b vastu 
delegeeritud õigusakte, et kohandada V 
lisa teaduse ja tehnika arenguga, 
sealhulgas selleks, et lisada väärtusi 
samadest või muudest toormaterjalidest 
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biokütuste tootmise uute viiside jaoks ning 
muuta C osas esitatud meetodeid.”

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 8
Direktiiv 2009/28/EÜ
Artikkel 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Artikkel 21 jäetakse välja. 8. Artiklis 21 jäetakse välja lõige 2.

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 8 – alapunkt a (uus)
Direktiiv 2009/28/EÜ
Artikkel 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 21 a
Biokütused ja vedelad biokütused, mille 
puhul maakasutuse kaudsest muutusest 
tulenev heide loetakse võrdseks nulliga
1. Biokütuste ja vedelate biokütuste puhul 
loetakse maakasutuse kaudsest muutusest 
tulenevad hinnangulised heited võrdseks 
nulliga järgmistel juhtudel:
a) tavalised biokütused koguseni, mis 
vastab maksimaalselt 5 %-le energia 
lõpptarbimisest transpordisektoris 
2020. aastal ja sellele järgnevatel aastatel;
b) tavalised biokütused, mis ületavad 
käesoleva lõike punktis a määratud 
koguse, kui need toodetakse VIII lisas 
määratletud biomassist, mis ei ole seotud 
maakasutuse kaudse muutusega;
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c) täiustatud biokütused.
2. Komisjon määrab ja avaldab riiklikele 
kavadele suunised, et välja anda 
kasvatajatele ja tootjatele sertifikaadid 
maakasutuse kaudse muutusega 
mitteseotuse kohta 31. detsembriks 2014. 
Iga liikmesriik esitab 31. detsembriks 
2014 riikliku kava maakasutuse kaudse 
muutusega mitteseotust tõendavate 
sertifikaatide kasvatajatele ja sellise 
biomassi tootjatele väljastamise kohta, 
komisjon hindab riiklikke kavu, eelkõige 
liikmesriigi kavandatud meetmete 
piisavust, arvestusega et sellised 
sertifikaadid lisatakse komisjoni poolt 
heaks kiidetud vabatahtlikesse 
säästlikkuse tagamise kavadesse.”

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 9
Direktiiv 2009/28/EÜ
Artikkel 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Artikli 22 lõige 2 asendatakse 
järgmisega:

välja jäetud

„2. Biokütuste kasutamisest tulenevat 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
netovähendamist hinnates võib liikmesriik 
lõikes 1 osutatud aruannete jaoks 
kasutada V lisa A ja B osas esitatud 
tüüpilisi väärtusi ja lisab maakasutuse 
kaudsest muutusest tulenevad heite 
hinnangulised väärtused, mis on esitatud 
VIII lisas.”

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 11
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Direktiiv 2009/28/EÜ
Artikkel 25b – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 3 lõike 4 punktis d, artikli 5 
lõikes 5, artikli 17 lõike 3 punkti c 
kolmandas lõigus, artikli 19 lõigetes 5, 6 ja 
7 osutatud volitus antakse komisjonile
määramata ajaks alates [käesoleva 
direktiivi jõustumise kuupäev].

2. Artikli 3 lõike 4 punktis d, artikli 5 
lõikes 5, artikli 17 lõike 3 punkti c 
kolmandas lõigus, artikli 19 lõigetes 5, 6 ja 
7 osutatud volitus antakse komisjonile
viieks aastaks alates [käesoleva direktiivi 
jõustumise kuupäev].

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule hiljemalt 31. detsembriks 2017 
aruande, milles vaatab parimate ja 
uusimate teaduslike tõendite alusel läbi 
käesoleva direktiiviga ettenähtud 
meetmete tõhususe biokütuste ja vedelate 
biokütuste tootmisega seotud 
maakasutuse kaudsest muutusest tuleneva 
kasvuhoonegaaside heite piiramisel. 
Vajaduse korral lisatakse aruandele 
parimatel olemasolevatel teaduslikel 
tõenditel põhinev õigusakti eelnõu, 
millega lisatakse sobivatele 
säästlikkuskriteeriumidele maakasutuse 
kaudsest muutusest tingitud hinnangulist 
heidet arvestavad tegurid, mida hakatakse 
kohaldama alates 1. jaanuarist 2021, ning 
ülevaade selliste stiimulite tõhususe 
kohta, mida vastavalt direktiivi 
2009/28/EÜ artikli 3 lõike 4 punktile d 
kohaldatakse biokütuste tootmisele 
muudest kui maakasutusega seotud 
toorainetest ja muudest kui toiduks 
kasutatavatest põllukultuuridest.

välja jäetud
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Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile 
käesoleva direktiiviga reguleeritavas 
valdkonnas nende poolt vastu võetud 
põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

välja jäetud

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 1
Direktiiv 98/70/EÜ
IV lisa – C osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1) IV lisa C osa muudetakse järgmiselt: välja jäetud
a) punkt 7 asendatakse järgmisega:
„7. Maakasutuse muutusest tingitud 
süsinikuvaru muutustest tuleneva 
aastapõhise heitkoguse (el) arvutamiseks 
jagatakse koguheide võrdselt 20 aasta 
peale. Kõnealuse heite arvutamiseks 
kasutatakse järgmist valemit:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,
kus
el = maakasutuse muutusest tingitud 
süsinikuvaru muutustest tulenevate 
kasvuhoonegaaside aastapõhised 
heitkogused (mõõdetakse CO2-
ekvivalentmassina (grammides) biokütuse 
energia ühiku (megadžaul) kohta);
CSR = süsinikuvaru (nii pinnases kui ka 
taimestikus) ühiku pindala kohta seoses 
maa võrdluskasutusega (mõõdetakse 
süsiniku massina (tonnides) ühiku 
pindala kohta). Maa võrdluskasutus on 
maakasutus 2008. aasta jaanuaris või 20 
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aastat enne tooraine saamist, olenevalt 
sellest, kumb on hilisem;
CSA = nii pinnases kui ka taimestikus 
sisalduv süsinikuvaru ühiku pindala 
kohta seoses maa tegeliku kasutusega 
(mõõdetakse süsiniku massina (tonnides) 
ühiku pindala kohta). Juhul kui 
süsinikuvaru koguneb rohkem kui ühe 
aasta jooksul, võrdub CSA-le antav 
väärtus hinnatava varuga pindalaühiku 
kohta kahekümne aasta pärast või 
kultuuri koristusküpseks saamisel, 
olenevalt sellest, kumb on varasem; ning
P = põllukultuuri tootlikkus (mõõdetakse 
biokütuse või energiana maaühiku 
pindala kohta aastas).”
b) punktid 8 ja 9 jäetakse välja.

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 2
Direktiiv 98/70/EÜ
V lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2) Lisatakse järgmine V lisa: välja jäetud
„V lisa

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 1
Direktiiv 2009/28/EÜ
V lisa – C osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1) V lisa C osa muudetakse järgmiselt: välja jäetud
a) punkt 7 asendatakse järgmisega:
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„7. Maakasutuse muutusest tingitud 
süsinikuvaru muutustest tuleneva 
aastapõhise heitkoguse (el) arvutamiseks 
jagatakse koguheide võrdselt 20 aasta 
peale. Kõnealuse heite arvutamiseks 
kasutatakse järgmist valemit:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,
kus
el = maakasutuse muutusest tingitud 
süsinikuvaru muutustest tulenevate 
kasvuhoonegaaside aastapõhised 
heitkogused (mõõdetakse CO2-
ekvivalentmassina (grammides) biokütuse 
energia ühiku (megadžaul) kohta);
CSR = nii pinnases kui ka taimestikus 
sisalduv süsinikuvaru ühiku pindala 
kohta seoses maa võrdluskasutusega 
(mõõdetakse süsiniku massina (tonnides) 
ühiku pindala kohta). Maa 
võrdluskasutus on maakasutus 2008. 
aasta jaanuaris või 20 aastat enne 
tooraine saamist, olenevalt sellest, kumb 
on hilisem;
CSA = nii pinnases kui ka taimestikus 
sisalduv süsinikuvaru ühiku pindala 
kohta seoses maa tegeliku kasutusega 
(mõõdetakse süsiniku massina (tonnides) 
ühiku pindala kohta). Juhul kui 
süsinikuvaru koguneb rohkem kui ühe 
aasta jooksul, võrdub CSA-le antav 
väärtus hinnatava varuga pindalaühiku 
kohta kahekümne aasta pärast või 
kultuuri koristusküpseks saamisel, 
olenevalt sellest, kumb on varasem; ning
P = põllukultuuri tootlikkus (mõõdetakse 
biokütuse või vedela biokütuse energiana 
maaühiku pindala kohta aastas).”
b) punktid 8 ja 9 jäetakse välja.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 2
Direktiiv 2009/28/EÜ
VIII lisa

Komisjoni ettepanek

2) Lisatakse järgmine VIII lisa:

„VIII lisa
A osa. Biokütuste ja vedelate biokütustega seotud hinnangulised maakasutuse kaudsest 
muutusest tingitud heited

Lähteainerühm Hinnanguline maakasutuse kaudsest 
muutusest tingitud keskmine 
heitkogus (gCO2eq/MJ)

Teravili ja muud tärkliserikkad 
põllukultuurid 

12

Suhkrukultuurid 13

Õlikultuurid 55

B osa. Biokütused ja vedelad biokütused, mille puhul hinnangulised maakasutuse kaudsest 
muutusest tingitud heited loetakse võrdseks nulliga
Järgmiste kategooriate lähteainetest valmistatud biokütuste ja vedelate biokütuste puhul
loetakse hinnangulised maakasutuse kaudsest muutusest tulenevad heited võrdseks nulliga:

(a) lähteained, mida ei ole kantud käesoleva lisa A osasse;
(b) lähteained, mille tootmine on põhjustanud maakasutuse otsese muutuse, see 

tähendab muutuse ühest valitsustevahelise kliimamuutuste rühma (IPCC) 
maakatte kategooriast teise: metsamaast, rohumaast, märgalast, asula või 
muust maast põllumaaks või pikaajalise taimekultuuri all olevaks maaks1. 
Sellisel juhul tuleks „maakasutuse otsesest muutusest tuleneva heite väärtus 
(el) arvutada vastavalt V lisa C osa punktile 7.”

________________________

1 Pikaajalised taimekultuurid on mitmeaastased kultuurid, mille tüve igal aastal ei koguta (näiteks 
lühikese raieringiga madalmets ja õlipalm, vt definitsioon 2010/K 160/02).

Muudatusettepanek

välja jäetud
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 2 a (uus)
Direktiiv 2009/28/EÜ
VIII a lisa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Lisatakse järgmine VIII a lisa:

„A. Biomass, mis ei ole seotud maakasutuse kaudse muutusega, on vastavalt 
heakskiidetud riiklikus skeemis komisjoni poolt heakskiidetud korras üksikasjalikult 
kirjeldatule järgmine:

1. biomass, mis on kasvatatud teise aastase saagina piirkonnas, mida ei kasutatud 
varem teise aastase saagi kasvatamiseks;

2. biomass, mis tuleneb suuremast saagisest, mida biokütusesektori nõudluse 
puudumisel ei esineks ning mida on kirjeldatud käesoleva lisa B osas;

B. Saagi tõhustamise analüüsid

1. Riiklikus kavas võib sertifitseerida biomassi kui maakasutuse muutusega 
mitteseotud biomassi koguse iga kasvatatud põllumajanduskultuuri liigi puhul, mis 
hõlmas 1 % või rohkem asjaomase liikmesriigi (või riiklikku kava esitada sooviva mis 
tahes kolmanda riigi) põllumaad, kuni koguseni, mille võrra B osa punktis 4 määratud 
asjaomase põllukultuuri tonnaaž ületab B osa punktis 3 määratud vastava kultuuri 
tonnaaži.

2. Iga kasvatatud põllukultuuri liigi puhul, mis hõlmas 2008. aastal 1 % või rohkem 
asjaomase liikmesriigi (või riiklikku kava esitada sooviva mis tahes kolmanda riigi) 
põllumaad, arvutab riik põllukultuuri aastase saagise suurenemise oma territooriumil, 
arvutades võrdlusaluse kolme aasta libiseva keskmiste ja viimase kolme aasta libiseva 
keskmise alusel välja terviksaagise.

a) Võrdlusalune kolme aasta libisev keskmine on asjaomase põllukultuuri keskmine 
tonnaaž hektari kohta aastatel 1997, 1998 ja 1999.

b) Viimane kolme aasta libisev keskmine on asjaomase põllukultuuri keskmine 
tonnaaž hektari kohta aastatel 2006, 2007 ja 2008.

c) Eeldatav aastane saagis on saagise kasv (väljendatuna protsentides), mis 
kaasneks saagise suurendamisega võrdlusaluse kolme aasta libisevalt keskmiselt 
viimase kolme aasta libiseva keskmiseni üheksa aasta jooksul. Kui selle arvutuse 
väärtus on null või negatiivne arv, on asjaomase põllukultuuri eeldatav aastane saagis 
null.
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3. Iga liikmesriik (või mis tahes muu riiklikku kava esitada sooviv kolmas riik) koostab 
iga kasvatatud liigi kohta, mis hõlmas 2008. aastal 1 % või enam vastava riigi 
põllumaad, tabeli, kus 2007. aasta saagis on eelduse kohaselt asjaomase põllukultuuri 
viimane kolme aasta libisev keskmine ning seejärel arvutatakse asjaomase 
põllukultuuri oodatavad saagised iga aasta kohta alates aastast 2008 kuni aastani 2020, 
suurendades igal aastal saagist asjaomase põllukultuuri eeldatava aastase saagise 
võrra. Asjaomase aasta niisuguse hinnangulise saagise alusel korrutab liikmesriik (või 
riiklikku kava esitada sooviv muu riik) selle hinnangulise saagise põllumaa tegeliku 
külvipinnaga, kus asjaomasel aastal vastavat põllukultuuri kasvatati.

4. Põllukultuuri iga aasta tegelik saagis on liikmesriigi (või riiklikku kava esitada 
sooviva muu riigi) lõplik järeldus selle kohta, missugune on asjaomase põllukultuuri 
keskmine saagis hektari kohta vastava riigi territooriumil. Vastava aasta tegeliku 
saagise alusel korrutab riik selle tegeliku saagise põllumaa tegeliku külvipinnaga, kus 
sel aastal asjaomast põllukultuuri kasvatati.”

________________________

1 Pikaajalised taimekultuurid on mitmeaastased põllukultuurid, mille varsi tavaliselt 
igal aastal ei koristata, näiteks lühikese raieringiga madalmets ja õlipalm, nagu on 
määratletud komisjoni teatises ELi biokütuste ja vedelate biokütuste säästlikkuskava ja 
biokütuste arvestuseeskirjade praktilise rakendamise kohta (2010/C 160/02).

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 3
Direktiiv 2009/28/EÜ
IX lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3) Lisatakse järgmine IX lisa: välja jäetud
„IX lisa
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