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Muudatusettepanek 78
Bas Eickhout, Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Direktiivi 2009/28/EÜ (taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia 
kasutamise edendamise kohta ning 
direktiivide 2001/777/EÜ ja 2003/30/EÜ 
muutmise ja hilisema kehtetuks 
tunnistamise kohta) artikli 3 lõikega 4 
nõutakse liikmesriigilt, et ta tagaks
kõikides transpordiliikides taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia
osakaalu vähemalt 10 % energia 
lõpptarbimisest 2020. aastal. Biokütuste 
juurdesegamine kütustesse on 
liikmesriikidele selle eesmärgi 
saavutamiseks üks kättesaadavatest 
meetoditest ja eelduste kohaselt neist 
peamine.

(1) Võttes arvesse põllumajandusmaaga 
konkureerivate biokütustega seotud 
negatiivset mõju kliimale, tuleks direktiivi 
2009/28/EÜ (taastuvatest energiaallikatest 
toodetud energia kasutamise edendamise 
kohta ning direktiivide 2001/777/EÜ ja 
2003/30/EÜ muutmise ja hilisema 
kehtetuks tunnistamise kohta) artikli 3
lõike 4 kohane kohustus asendada 
liikmesriikidele esitatava nõudega tagada, 
et kõikides transpordiliikides on täiustatud 
transpordienergia allikatest toodetud 
energia osakaal vähemalt 3 % energia 
lõpptarbimisest 2020. aastal. Täiustatud
biokütuste juurdesegamine kütustesse ja 
mittebioloogilise päritoluga 
taastuvenergia on liikmesriikidele selle 
eesmärgi saavutamiseks üks 
kättesaadavatest meetoditest ja eelduste 
kohaselt neist peamine.

Or. en

Muudatusettepanek 79
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Direktiivi 2009/28/EÜ (taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia 
kasutamise edendamise kohta ning 
direktiivide 2001/777/EÜ ja 2003/30/EÜ 
muutmise ja hilisema kehtetuks 
tunnistamise kohta) artikli 3 lõikega 4 

(1) Direktiivi 2009/28/EÜ (taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia 
kasutamise edendamise kohta ning 
direktiivide 2001/777/EÜ ja 2003/30/EÜ 
muutmise ja hilisema kehtetuks 
tunnistamise kohta) artikli 3 lõikega 4 
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nõutakse liikmesriigilt, et ta tagaks 
kõikides transpordiliikides taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia osakaalu 
vähemalt 10 % energia lõpptarbimisest 
2020. aastal. Biokütuste juurdesegamine 
kütustesse on liikmesriikidele selle 
eesmärgi saavutamiseks üks 
kättesaadavatest meetoditest ja eelduste 
kohaselt neist peamine.

nõutakse liikmesriigilt, et ta tagaks 
kõikides transpordiliikides taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia osakaalu 
vähemalt 10 % energia lõpptarbimisest 
2020. aastal. Biokütuste juurdesegamine 
kütustesse on liikmesriikidele selle 
eesmärgi saavutamiseks üks 
kättesaadavatest meetoditest ja on seni 
olnud neist peamine.

Or. it

Muudatusettepanek 80
Sophie Auconie

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Direktiivi 2009/28/EÜ (taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia 
kasutamise edendamise kohta ning 
direktiivide 2001/777/EÜ ja 2003/30/EÜ 
muutmise ja hilisema kehtetuks 
tunnistamise kohta) artikli 3 lõikega 4 
nõutakse liikmesriigilt, et ta tagaks 
kõikides transpordiliikides taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia osakaalu 
vähemalt 10 % energia lõpptarbimisest 
2020. aastal. Biokütuste juurdesegamine 
kütustesse on liikmesriikidele selle 
eesmärgi saavutamiseks üks 
kättesaadavatest meetoditest ja eelduste 
kohaselt neist peamine.

(1) Direktiivi 2009/28/EÜ (taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia 
kasutamise edendamise kohta ning 
direktiivide 2001/777/EÜ ja 2003/30/EÜ 
muutmise ja hilisema kehtetuks 
tunnistamise kohta) artikli 3 lõikega 4 
nõutakse liikmesriigilt, et ta tagaks 
kõikides transpordiliikides taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia osakaalu 
vähemalt 10 % energia lõpptarbimisest 
2020. aastal. Biokütuste juurdesegamine 
kütustesse on liikmesriikidele selle 
eesmärgi saavutamiseks üks 
kättesaadavatest meetoditest ja eelduste 
kohaselt neist peamine. Pidades aga silmas 
uusi teadmisi biokütuste kulude ja 
kasuteguri suhte kohta, tuleks nende 
arendamist ja seega 2020. aastaks 
taastuvatest energiaallikatest toodetava 
energia osakaalu vähendada. Komisjonil 
tuleb hinnata, kas on vaja ette näha 
täiendavaid meetmeid, mis võimaldaksid 
saada taastuvenergia osakaaluks 20% ELi 
üldisest energiatarbimisest.

Or. fr
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Muudatusettepanek 81
Gaston Franco, Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Direktiivi 2009/28/EÜ (taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia 
kasutamise edendamise kohta ning 
direktiivide 2001/777/EÜ ja 2003/30/EÜ 
muutmise ja hilisema kehtetuks 
tunnistamise kohta) artikli 3 lõikega 4 
nõutakse liikmesriigilt, et ta tagaks 
kõikides transpordiliikides taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia osakaalu 
vähemalt 10 % energia lõpptarbimisest 
2020. aastal. Biokütuste juurdesegamine 
kütustesse on liikmesriikidele selle 
eesmärgi saavutamiseks üks 
kättesaadavatest meetoditest ja eelduste 
kohaselt neist peamine.

(1) Direktiivi 2009/28/EÜ (taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia 
kasutamise edendamise kohta ning 
direktiivide 2001/777/EÜ ja 2003/30/EÜ 
muutmise ja hilisema kehtetuks 
tunnistamise kohta) artikli 3 lõikega 4 
nõutakse liikmesriigilt, et ta tagaks 
kõikides transpordiliikides taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia osakaalu 
vähemalt 10 % energia lõpptarbimisest 
2020. aastal. Biokütuste juurdesegamine 
kütustesse on liikmesriikidele selle 
eesmärgi saavutamiseks üks 
kättesaadavatest meetoditest ja eelduste 
kohaselt neist peamine. Hinnangute 
kohaselt on Euroopa kütuseturg oma 
eripära tõttu ka edaspidi äärmiselt sõltuv 
diislikütuste kättesaadavusest. Sellise 
suure sõltuvusega toimetulekuks tuleks 
Euroopa Liidus soodustada täiustatud 
biodiislikütuste suuremamahulist 
tootmist.

Or. fr

Selgitus

Euroopa poliitikas, millega julgustatakse biokütuste juurdesegamist kütustesse, tuleks 
eesmärke seades arvesse võtta Euroopa kütuseturu eripära, mida iseloomustab suur nõudlus 
diislikütuse järele. Rafineerimistehastel on üha suurenevat nõudlust diislikütuste järele raske 
täita ja Euroopa pakkumine on struktuuriliselt ebapiisav. Täiustatud biokütused pakuvad 
seega lahenduse, mis võimaldab vähendada importi ja tugevdada Euroopa Liidus 
varustuskindlust.

Muudatusettepanek 82
Britta Reimers
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Direktiivi 2009/28/EÜ (taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia 
kasutamise edendamise kohta ning 
direktiivide 2001/777/EÜ ja 2003/30/EÜ 
muutmise ja hilisema kehtetuks 
tunnistamise kohta) artikli 3 lõikega 4 
nõutakse liikmesriigilt, et ta tagaks 
kõikides transpordiliikides taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia osakaalu 
vähemalt 10 % energia lõpptarbimisest 
2020. aastal. Biokütuste juurdesegamine 
kütustesse on liikmesriikidele selle 
eesmärgi saavutamiseks üks 
kättesaadavatest meetoditest ja eelduste 
kohaselt neist peamine.

(1) Direktiivi 2009/28/EÜ (taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia 
kasutamise edendamise kohta ning 
direktiivide 2001/777/EÜ ja 2003/30/EÜ 
muutmise ja hilisema kehtetuks 
tunnistamise kohta) artikli 3 lõikega 4 
nõutakse liikmesriigilt, et ta tagaks 
kõikides transpordiliikides taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia osakaalu 
vähemalt 10 % energia lõpptarbimisest 
2020. aastal. Biokütuste juurdesegamine 
kütustesse on liikmesriikidele selle 
eesmärgi saavutamiseks üks 
kättesaadavatest meetoditest ja eelduste 
kohaselt neist peamine. Ülemaailmne 
nõudlus põllumajandusliku tooraine 
järele on kasvamas ja turu volatiilsus 
muutub edaspidi tõenäoliselt suuremaks.

Or. en

Muudatusettepanek 83
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Kasvuhoonegaaside täiendavaks 
vähendamiseks tuleks samuti hoogustada 
biokütuste kasutamist õhutranspordis.

Or. de

Muudatusettepanek 84
Elisabetta Gardini
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Võttes arvesse ELi eesmärki vähendada 
veelgi kasvuhoonegaaside heidet ja 
maanteetranspordi kütuste olulist panust 
heitesse, nõutakse direktiivi 98/70/EÜ 
(bensiini ja diislikütuse kvaliteedi ning 
nõukogu direktiivi 93/12/EMÜ muutmise 
kohta) artikli 7a lõikega 2, et kütusetarnijad 
vähendaksid 31. detsembriks 2020 
olelusringi jooksul energiaühiku kohta 
tekkivate kasvuhoonegaaside heidet 
(kasvuhoonegaaside heitemahukust) 
vähemalt 6 % kütuste puhul, mida 
kasutatakse ELis maanteesõidukites, 
väljaspool teid kasutatavates 
liikurmasinates, põllumajandus- ja 
metsatraktorites ning väikelaevades mujal 
kui merel. Biokütuste juurdesegamine on 
üks fossiilkütuste tarnijatele kättesaadavaid 
meetodeid tarnitavate fossiilkütuste 
kasvuhoonegaaside heitemahukuse 
vähendamiseks.

(2) Võttes arvesse ELi eesmärki vähendada 
veelgi kasvuhoonegaaside heidet ja 
maanteetranspordi kütuste olulist panust 
heitesse, nõutakse direktiivi 98/70/EÜ 
(bensiini ja diislikütuse kvaliteedi ning 
nõukogu direktiivi 93/12/EMÜ muutmise 
kohta) artikli 7a lõikega 2, et kütusetarnijad 
vähendaksid 31. detsembriks 2020 
olelusringi jooksul energiaühiku kohta 
tekkivate kasvuhoonegaaside heidet 
(kasvuhoonegaaside heitemahukust) 
vähemalt 6 % kütuste puhul, mida 
kasutatakse ELis maanteesõidukites, 
väljaspool teid kasutatavates 
liikurmasinates, põllumajandus- ja 
metsatraktorites ning väikelaevades mujal 
kui merel. Direktiivi 2009/28/EÜ 
(taastuvatest energiaallikatest toodetud 
energia kasutamise edendamise kohta) 
eesmärk tagada, et 2020. aastal oleks 
taastuvatest energiaallikatest toodetud 
energia osakaal kõikides 
transpordiliikides vähemalt 10% energia 
lõpptarbimisest, peaks olema kooskõlas 
direktiivi 98/70/EÜ artikli 7a lõikega 2, et 
vältida turumoonutusi. Biokütuste 
juurdesegamine on üks fossiilkütuste 
tarnijatele kättesaadavaid meetodeid 
tarnitavate fossiilkütuste 
kasvuhoonegaaside heitemahukuse 
vähendamiseks.

Or. en

Selgitus

EL peab tegema suuremaid pingutusi selleks, et töötada välja tulevane sidus energiapoliitika, 
mille raames energiajulgeoleku ja Euroopa konkurentsivõime suurendamine on kooskõlas 
selge kliimapoliitikaga, mis vähendab kasvuhoonegaaside heitkoguseid ja parandab 
Euroopas õhu kvaliteeti. Taastuvate energiaallikate direktiivis ja kütusekvaliteedi direktiivis 
biokütuste kohta sätestatud eesmärgid peaksid olema kooskõlas ja ühtlustatud, et vältida 
turumoonutusi.
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Muudatusettepanek 85
Bas Eickhout, Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Võttes arvesse ELi eesmärki vähendada 
veelgi kasvuhoonegaaside heidet ja 
maanteetranspordi kütuste olulist panust 
heitesse, nõutakse direktiivi 98/70/EÜ
(bensiini ja diislikütuse kvaliteedi ning 
nõukogu direktiivi 93/12/EMÜ muutmise 
kohta) artikli 7a lõikega 2, et kütusetarnijad 
vähendaksid 31. detsembriks 2020 
olelusringi jooksul energiaühiku kohta 
tekkivate kasvuhoonegaaside heidet
(kasvuhoonegaaside heitemahukust) 
vähemalt 6 % kütuste puhul, mida 
kasutatakse ELis maanteesõidukites, 
väljaspool teid kasutatavates 
liikurmasinates, põllumajandus- ja 
metsatraktorites ning väikelaevades mujal 
kui merel. Biokütuste juurdesegamine on
üks fossiilkütuste tarnijatele
kättesaadavaid meetodeid tarnitavate 
fossiilkütuste kasvuhoonegaaside 
heitemahukuse vähendamiseks.

(2) Võttes arvesse ELi eesmärki vähendada 
veelgi kasvuhoonegaaside heidet ja 
maanteetranspordi kütuste olulist panust 
heitesse, nõutakse direktiivi 98/70/EÜ
(bensiini ja diislikütuse kvaliteedi ning 
nõukogu direktiivi 93/12/EMÜ muutmise 
kohta)[1] artikli 7a lõikega 2, et 
kütusetarnijad vähendaksid 31.
detsembriks 2020 olelusringi jooksul 
energiaühiku kohta tekkivate 
kasvuhoonegaaside heidet
(kasvuhoonegaaside heitemahukust) 
vähemalt 6 % kütuste puhul, mida 
kasutatakse ELis maanteesõidukites, 
väljaspool teid kasutatavates 
liikurmasinates, põllumajandus- ja 
metsatraktorites ning väikelaevades mujal 
kui merel. Kasvuhoonegaasideta või 
vähemate kasvuhoonegaasidega
biokütuste ning vältimatutest heitgaasidest 
süsinikdioksiidi kogumise teel saadud 
muude kütuste juurdesegamine ja nende 
transpordi eesmärgil kasutamine on
mõned näited fossiilkütuste tarnijatele
kättesaadavatest meetoditest tarnitavate 
fossiilkütuste kasvuhoonegaaside 
heitemahukuse vähendamiseks. Selliste 
täiustatud transpordikütuste 
investeerimiskindluse tagamiseks tuleks 
2020. aasta eesmärki täiendada siduva 
aastapõhise trajektooriga, mis viib 
2025. aastal liidus kasutatavate kütuste 
kasvuhoonegaaside heitemahukuse 
vähenemiseni 10 % võrra.

Or. en
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Muudatusettepanek 86
Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Petri Sarvamaa

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 nõuded 
rikkaliku bioloogilise mitmekesisusega 
maa-alade ja suure süsinikuvaruga maa-
alade kaitsmise kohta. Kriteeriumidega on 
kehtestatud ka 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.

Or. en

Selgitus

Kriteeriumidega on juba tagatud see, et ELi biokütuste poliitika ei mõjutaks negatiivselt 
süsinikurikkaid ja suure bioloogilise mitmekesisusega ökosüsteeme. Samuti on käimas 
protsess tahke biomassi suhtes kohaldatavate kriteeriumide väljatöötamiseks. Õiguskindluse 
ja järjepidevuse tagamiseks ning arvestades, et lähteaineid tuleks käsitleda ühtemoodi, 
sõltumata nende lõppkasutusest, tuleks praeguseid säästlikkuse kriteeriume pidada piisavaks.

Muudatusettepanek 87
Bas Eickhout, Sabine Wils, Julie Girling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Direktiivi 2009/28/EÜ artikliga 17 on 
kehtestatud säästlikkuse kriteeriumid, 

(3) Direktiivi 2009/28/EÜ artikliga 17 on 
kehtestatud säästlikkuse kriteeriumid, 
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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.

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.

Or. en

Selgitus

Praegu on mõned täiustatud biokütuste lähteainete kasutamisviisid sellised, et nende 
tulemusena jääb koostises olev süsinik tahke komponendina keskkonda ning nende 
ümbersuunamise korral suureneb nõudlus fossiil- või taimsete õlide järele. Tagamaks, et 
praeguste kasutamisviiside ümbersuunamine ei mõjutaks negatiivselt süsiniku üldist 
tasakaalu, on vaja kaitsemeetmeid. Lignotselluloosi kasutamise leviku tõttu on vaja 
kaitsemeetmeid selle vastu, et praegused kasutajad ei hakkaks tarbima kvaliteetsemat puitu, 
mis tooks kaasa teiste tööstusharude lähteaine ümbersuunamise või surve raiemahtude 
suurendamiseks mittesäästval viisil.

Muudatusettepanek 88
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Kuigi direktiivid 98/70/EÜ ja 
2009/28/EÜ viitavad biokütustele ja 
vedelatele biokütustele, kohaldatakse 
nende sätteid, sealhulgas asjakohaseid 
säästlikkuse kriteeriume, kõikide neis 
määratletud taastuvkütuste suhtes.

Or. fr
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Muudatusettepanek 89
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Nessa Childers, Britta 
Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Investeerimiskindluse tagamiseks 
nähti direktiivis 2009/28/EÜ ja direktiivis 
98/70/EÜ ette, et maakasutuse kaudse 
muutuse mõju kasvuhoonegaaside heitele 
tuleks arvesse võtta ja selle mõju 
tasakaalustamiseks tuleks võtta vajalikke 
meetmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 90
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Biokütuste tootmise stimuleerimise 
algatus on lisaks biokütuste tootmise 
suurendamisele liidus aidanud kaasa ka 
biokütuste tootmise laiendamisele 
kolmandates riikides. Kuigi näitajad 
konkreetsete maa-alade kohta, mida 
kasutati või mis eraldati biokütuste 
tootmiseks kolmandates riikides, erinevad, 
on osades uuringutes tehtud kindlaks, et 
ajavahemikul 2009–2013 kasutasid 
Euroopa ettevõtted ainuüksi Aafrikas 
biokütuste tootmiseks 6 miljonit ha maad.
Õigusega toidule tegelev ÜRO 
eriraportöör rõhutas oma 2013. aasta 
aprilli märkuses ELi biokütuste poliitika 
kahjulikke tagajärgi seoses õigusega 
toidule, maale ja veele. Nende negatiivsete 
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tagajärgede ärahoidmiseks peaks 
komisjon tegema ettepaneku muuta ja 
tugevdada direktiivi 2009/98/EÜ artiklis 
17 ja direktiivi 98/70/EÜ artiklis 7b 
sätestatud säästlikkuse kriteeriumeid.

Or. en

Muudatusettepanek 91
Erik Bánki

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 maakasutuse kaudset 
muutust, arvestades, et praegusi 
biokütuseid toodetakse peamiselt juba 
olemasoleval põllumajandusmaal 
kasvatatavatest põllukultuuridest.

(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. Esimesel juhul võib 
biokütusetootjate loodud liigne turunišš 
tuua kaasa suurema saagise, nagu on 
tunnistatud Rahvusvahelise 
Toidupoliitika Uurimise Instituudi 
aruandes1 ja komisjoni mõjuhinnangus2.
Suuremast saagikusest pärinevast 
biomassist toodetud biokütused ei nõua 
täiendavat maad ega too seega kaasa 
maakasutuse kaudsest muutusest tingitud 
mõju. Viimane juhtum kujutab endast 
maakasutuse kaudset muutust ja kui 
seejuures muudetakse suure süsinikuvaruga 
maa põllumaaks, võib sellega kaasneda 
suur kasvuhoonegaaside heide.

________________________
1 Rahvusvaheline Toidupoliitika Uurimise 
Instituut: „Assessing the Land Use 
Change Consequences of European 
Biofuel Policies” („Hinnates 
maakasutuse muutusega seotud Euroopa 
biokütusepoliitika tagajärgi”).
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Lõpparuanne, oktoober 2011
2 Euroopa Komisjon: Mõjuhinnang –
lisatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi ettepanekule, millega 
muudetakse direktiivi 98/70/EÜ ja 
direktiivi 2009/28/EÜ. SWD (2012) 343 
final.

Or. en

Selgitus

Biokütuste tekitatud liigne turunõudlus ergutab tootjaid saagist suurendama. ELis ja ka 
arenguriikides on palju piirkondi, kus on märkimisväärsed võimalused saada suuremat 
saagist. Paljudes uutes liikmesriikides näiteks on põllukultuuride saagised vaid 
kümnenditaguse ajaga võrreldes tähelepanuväärselt kahanenud ning märksa väiksemad kui 
naabruses asuvates sarnaste kliima-, mullastiku jm tingimustega vanades liikmesriikides.

Muudatusettepanek 92
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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 maakasutuse kaudset 
muutust, arvestades, et praegusi 
biokütuseid toodetakse peamiselt juba 
olemasoleval põllumajandusmaal 

(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.
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kasvatatavatest põllukultuuridest.

Or. en

Muudatusettepanek 93
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Nessa Childers

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 
maakasutuse kaudset muutust, arvestades, 
et praegusi biokütuseid toodetakse 
peamiselt juba olemasoleval 
põllumajandusmaal kasvatatavatest 
põllukultuuridest.

(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 – mille 
tulemuseks võib olla bioloogilise 
mitmekesisuse vähenemine, veenappus
või mullaerosioon, vee- ja pinnasereostus 
ning esmatähtsate ökosüsteemi teenuste 
hävimine – 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 ja bioloogilise 
mitmekesisuse vähenemine. 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.

Or. en

Muudatusettepanek 94
Gaston Franco
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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 
maakasutuse kaudset muutust, arvestades, 
et praegusi biokütuseid toodetakse 
peamiselt juba olemasoleval 
põllumajandusmaal kasvatatavatest 
põllukultuuridest.

(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 
maakasutuse kaudset muutust, arvestades, 
et praegusi biokütuseid toodetakse 
peamiselt juba olemasoleval metsa- või
põllumajandusmaal kasvatatavatest 
põllukultuuridest.

Or. fr

Muudatusettepanek 95
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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 

(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 
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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.

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. Heitkoguste võrdlemisel 
põllukultuuride olelusringi ulatuses 
selgub, et õlipõhistel põllukultuuridel on 
palju suuremad heitkogused kui suhkru-
ja tärklisepõhistel põllukultuuridel.
Võimalikult tulemusliku kasuliku 
keskkonnamõju saavutamiseks tuleb 
põhirõhk panna biokütuste ja eriti kõige 
negatiivsema keskkonnamõjuga biokütuse 
piiramisele. Seepärast on esmajoones 
tähtis võtta meetmeid õlikultuuride vastu.

Or. sv

Muudatusettepanek 96
Riikka Pakarinen, Sari Essayah, Julie Girling, Hannu Takkula, Kent Johansson, Petri 
Sarvamaa, Anneli Jäätteenmäki

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 
maakasutuse kaudset muutust, arvestades, 
et praegusi biokütuseid toodetakse 

(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 
maakasutuse kaudset muutust, arvestades, 
et praegusi biokütuseid toodetakse 
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peamiselt juba olemasoleval 
põllumajandusmaal kasvatatavatest 
põllukultuuridest.

peamiselt juba olemasoleval 
põllumajandusmaal kasvatatavatest 
põllukultuuridest. Käesoleva direktiiviga 
tuleks need probleemid lahendada ja 
edendada biokütuse lähteainena toiduks 
mittekasutatava lähteaine kasutamist.

Or. en

Muudatusettepanek 97
Erik Bánki

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.

Or. en

Selgitus

Suuremast saagisest saadav biomass ja muu biomass, mis ei põhjusta maakasutuse kaudset 
muutust, tuleks liikmesriikide riiklike kavade raames sertifitseerida ja teha turul 
kättesaadavaks kui biomass, mis ei ole seotud maakasutuse kaudse muutusega. Kuna sellest 
saadava biokütuse mõju loetakse maakasutuse muutuse seisukohast võrdseks nulliga, pakub 
selline käsitus maakasutuse kaudse muutusega seotud muredele mitte üksnes leevendust, vaid 
ka lahenduse.

Muudatusettepanek 98
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Direktiivi 2009/28/EÜ artikli 19 
lõikes 6 ja direktiivi 98/70/EÜ artikli 7d 
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lõikes 6 nõutakse, et arvesse võetaks 
maakasutuse kaudse muutuse mõju 
kasvuhoonegaaside heitekogustele ning et 
võetaks asjakohaseid meetmeid selle mõju 
tasakaalustamiseks, võttes samal ajal ka 
vajalikke meetmeid investeerimiskindluse 
tagamiseks ja juba tehtud investeeringute 
kaitsmiseks.

Or. en

Selgitus

ELi poliitika peaks olema järjepidev.

Muudatusettepanek 99
Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Kui toiduaine- ja söödaturg toimib 
normaalselt, tuleks toidukultuure 
kasutada eeskätt toidu ja sööda 
tootmiseks, seda eriti rasketel aegadel. Kui 
turul esinevad hinnamoonutused, võib 
toidukultuuride kasutamine bioenergiaks 
olla ajutiselt stiimuliks toiduaine- ja 
söödaturul tekkinud ülejäägi korral.

Or. nl

Muudatusettepanek 100
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Kui toetuda liikmesriikide esitatud 
biokütusevajaduse prognoosidele ja 
maakasutuse kaudsest muutusest tingitud 
hinnangulist heidet biokütuste 

välja jäetud
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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.

Or. de

Selgitus

Komisjon kinnitab, et praeguses etapis ei ole teaduslikud teadmised maakasutuse kaudse 
muutuse kohta veel nii kindlad, et neid võiks kasutada poliitilistel eesmärkidel. Biokütuste 
mõju kohta esitatud väited on seega läbinisti spekulatiivsed. Kõrvalsaaduste mõju 
toidutarnes, põllukultuuride saagikuse võimalikku kasvu suures osas Ida-Euroopast ja ELis 
saadaval olevat viljelusmaad ei ole seni piisavalt arvesse võetud.

Muudatusettepanek 101
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Jarosław Kalinowski, Tadeusz Cymański, 
Andrzej Grzyb

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 

välja jäetud
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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.

Or. en

Muudatusettepanek 102
Anja Weisgerber

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

Or. de
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Selgitus

Komisjon tunnistab, et praegu ei ole veel piisavaid teaduslikke teadmisi maakasutuse muutuse 
ja selle kaudsete tagajärgede kohta. Seetõttu on vara spekuleerida biokütuste mõju üle.

Muudatusettepanek 103
Erik Bánki

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

Or. en

Selgitus

Komisjon tunnistab, et teadus ei ole veel valmis maakasutuse muutust ja selle kaudset mõju 
käsitlevaid teadmisi poliitikas kasutama, kuna maakasutuse kaudse muutuse mõju suuruse 
hindamiseks puudub üksmeel. Piisavat tähelepanu ei ole pööratud kõrvalsaaduste mõjule 
toidutarnes ega võimalikule saagikuse suurenemisele suures osas uutest liikmesriikidest.
Keskendumine maakasutuse kaudse muutuse mõju ennetamisele oleks tulemuslikkuse 
seisukohast parem, rakendamise seisukohast stabiilsem ja keskkonna jaoks parem kui liiga 
varane keskendumine maakasutuse kaudse muutuse mõju suuruse kindlakstegemisele.
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Muudatusettepanek 104
Britta Reimers

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

Or. en

Muudatusettepanek 105
Julie Girling

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 

(5) Kui toetuda liikmesriikide esitatud 
biokütusevajaduse prognoosidele ja 
maakasutuse kaudsest muutusest tingitud
hinnangulisele heitele biokütuste 
mitmesuguste lähteainete puhul, võib 
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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.

tekkida oht, et direktiividest 2009/28/EÜ 
ja 98/70/EÜ tuleneva 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, et komisjon 
uuriks täiendavalt, konsulteerides 
asjaomaste sidusrühmade ja 
liikmesriikidega, erinevate
põllukultuurirühmade mõju maakasutuse 
otsese ja kaudse muutuse korral.

Or. en

Muudatusettepanek 106
Pilar Ayuso

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 

(5) Kui toetuda liikmesriikide esitatud 
biokütusevajaduse prognoosidele ja 
maakasutuse kaudsest muutusest tingitud
hinnangulisele heitele biokütuste 
mitmesuguste lähteainete puhul, on oht, 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.
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tärklist sisaldavad kultuurid.

Or. es

Muudatusettepanek 107
Horst Schnellhardt

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.

(5) Kui toetuda liikmesriikide esitatud 
biokütusevajaduse prognoosidele ja 
hinnangutele maakasutuse kaudsest 
muutusest tingitud heite kohta 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 biokütuste
puhul. Põhjuseks on see, et 2020. aastal 
saadakse peaaegu kogu biokütusetoodang 
põllukultuuridest, mida kasvatatakse 
toiduainete ja loomasööda tootmiseks 
kõlblikul maal.

Or. de

Selgitus

Kehtivate õigusaktide muutmine ei tohiks kaasa tuua teatavate biokütuste diskrimineerimist.
Esialgne eesmärk suurendada aastaks 2020 biokütuste osakaalu 10%ni peaks olema 
saavutatav, kui kasutatakse kõiki biokütuseid. Esimese põlvkonna biokütustele piiri 
kehtestamine seaks ohtu juba tehtud investeeringud ja piiraks ettevõtete innovatsioonivõimet.

Muudatusettepanek 108
Kriton Arsenis, Judith A. Merkies, Nessa Childers

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5
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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.

(5) Kui toetuda liikmesriikide esitatud 
biokütusevajaduse prognoosidele ja 
hinnangutele maakasutuse kaudsest 
muutusest tingitud heite kohta biokütuste 
mitmesuguste lähteainete puhul, on
maakasutuse kaudsest muutusest tingitud 
kasvuhoonegaaside heide oluline ja 
tühistab osaliselt või täielikult 
kasvuhoonegaaside heite vähendamise 
üksikute biokütuste puhul. Põhjuseks on 
see, et 2020. aastal saadakse peaaegu kogu 
biokütusetoodang põllukultuuridest, mida 
kasvatatakse toiduainete ja loomasööda 
tootmiseks kõlblikul maal. Peale selle 
suurendab toidukultuuridest biokütuse 
tootmine toiduainehindade kõikumist.
Sellise heite vähendamiseks ja negatiivse 
mõju leevendamiseks toiduga 
kindlustatusele on kohane kehtestada 
artikli 3 lõike 4 punktis d sätestatud 5% 
piir ja võtta direktiivis 2009/28/EÜ ning 
direktiivis 98/70/EÜ sätestatud 
säästlikkuskriteeriumide kohaselt nõutava 
kasvuhoonegaaside heite vähendamise 
arvutamisel arvesse maakasutuse 
kaudsest muutusest tingitud heidet.

Or. en

Muudatusettepanek 109
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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 

(5) Kui toetuda liikmesriikide esitatud 
biokütusevajaduse prognoosidele ja 
hinnangutele maakasutuse kaudsest 
muutusest tingitud heite kohta biokütuste 
mitmesuguste lähteainete puhul, on
maakasutuse kaudsest muutusest tingitud 
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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.

kasvuhoonegaaside heide oluline ja 
tühistab osaliselt või täielikult 
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. Peale selle 
suurendab toidukultuuridest toodetud 
biokütuste ulatuslikum kasutamine 
toiduhindade kõikumist ja võib 
vähendada ülemaailmset toiduga 
kindlustatust. See on avaldanud 
märkimisväärset negatiivset sotsiaalset 
mõju väljaspool ELi vaesuses elavate 
kohalike kogukondade elatisele ja võimele 
kasutada oma inimõigusi, kaasa arvatud 
õigus toidule ja õigus omada juurdepääsu 
maale. Sellise heite ja niisuguse negatiivse 
sotsiaalse mõju vähendamiseks on kohane 
eelkõige keskenduda põllumaal 
kasvatatavate biokütuste prognoositava 
kasutuse vähendamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 110
Bas Eickhout

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 

(5) Kui toetuda liikmesriikide esitatud 
biokütusevajaduse prognoosidele ja 
hinnangutele maakasutuse kaudsest 
muutusest tingitud heite kohta biokütuste 
mitmesuguste lähteainete puhul, on
maakasutuse kaudsest muutusest tingitud 
kasvuhoonegaaside heide oluline ja 
tühistab osaliselt või täielikult 
kasvuhoonegaaside heite vähendamise 
üksikute biokütuste puhul. Põhjuseks on 
see, et 2020. aastal saadakse peaaegu kogu 
biokütusetoodang põllukultuuridest, mida 
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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.

kasvatatakse toiduainete ja loomasööda 
tootmiseks kõlblikul maal. Lisaks 
suurendab biokütuste tarbimise kasv 
liikmesriikides toiduainete hindade 
kõikumist ja sellel võib olla tagajärgi 
ülemaailmsele toiduga kindlustatusele.
Seetõttu tuleb võtta arvesse maakasutuse 
kaudset muutust, et vältida võimalikke 
heiteallikaid, mis võiksid õõnestada 
Euroopa Liidu jõupingutusi taastuvate 
energiaallikate ja kasvuhoonegaaside 
heitkogustega seotud eesmärkide 
täitmisel. Maakasutuse kaudsest 
muutusest tuleneva heite vähendamiseks 
on kohane teha vahet selliste 
põllukultuurirühmade vahel nagu 
õlikultuurid, teravili, suhkrukultuurid ja 
tärklist sisaldavad kultuurid.

Or. en

Muudatusettepanek 111
Gaston Franco

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 

(5) Kui toetuda liikmesriikide esitatud 
biokütusevajaduse prognoosidele ja 
hinnangutele maakasutuse kaudsest 
muutusest tingitud heite kohta 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 biokütuste
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 
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õlikultuurid, teravili, suhkrukultuurid ja 
tärklist sisaldavad kultuurid.

õlikultuurid, teravili, suhkrukultuurid ja 
tärklist sisaldavad kultuurid. Et seda ohtu 
keskmises ja kaugemas perspektiivis 
vältida, tuleks ergutada uurimis- ja 
arendustegevust, et välja töötada uusi 
täiustatud biokütusetüüpe, mis 
toidukultuuridega otseselt ei konkureeri, 
näiteks lignotselluloosi jäägid, mis on üks 
väheseid biomassiliike, mida 
liikmesriikides leidub suurtes kogustes.

Or. fr

Selgitus

Eri tüüpi kultuuride eristamine ei ole eesmärk iseeneses, vaid vahend eesmärgi 
saavutamiseks. Seetõttu tuleks öelda, et vahendina peaks see ergutama uurimis- ja 
arendustegevust niisuguse tehnoloogia vallas, mis ei konkureeri toidukultuuridega.
Lignotselluloosi jäägid on kõige paljutõotavam uurimis- ja arendustegevuse suund Euroopa 
biotehnoloogilises innovatsioonis täiustatud biokütuste väljatöötamiseks.

Muudatusettepanek 112
Françoise Grossetête, Dominique Vlasto

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 

(5) Kui toetuda liikmesriikide esitatud 
biokütusevajaduse prognoosidele ja 
hinnangutele maakasutuse kaudsest 
muutusest tingitud heite kohta 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 
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õlikultuurid, teravili, suhkrukultuurid ja 
tärklist sisaldavad kultuurid.

õlikultuurid, teravili, suhkrukultuurid ja 
tärklist sisaldavad kultuurid. Toiduga 
kindlustatuse ja energiavarustuse 
kindluse tagamise ilmsetel eesmärkidel 
tuleks ergutada teadus- ja 
arendustegevust, et välja töötada uusi 
täiustatud biokütusetüüpe, mis 
toidukultuuridega otseselt ei konkureeri, 
näiteks lignotselluloosi jäägid ja vetikad, 
kaks biomassiliiki, mida liikmesriikides 
leidub suurtes kogustes.

Or. fr

Selgitus

Lignotselluloosi jäägid on tähtis uurimis- ja arendustegevuse suund, millel on võtmetähtsus 
Euroopa biotehnoloogilises innovatsioonis täiustatud biokütuste väljatöötamiseks. Nagu 
vetikad, kujutab ka lignotselluloos endast uuenduslikku lahendust, mis ei võistle otseselt 
toidukultuuridega. Seetõttu tuleks need kaks uurimissuunda esikohale seada.

Muudatusettepanek 113
Sophie Auconie

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 

(5) Kui toetuda liikmesriikide esitatud 
biokütusevajaduse prognoosidele ja 
hinnangutele maakasutuse kaudsest 
muutusest tingitud heite kohta 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 biokütuste 
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 
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õlikultuurid, teravili, suhkrukultuurid ja 
tärklist sisaldavad kultuurid.

õlikultuurid, teravili, suhkrukultuurid ja 
tärklist sisaldavad kultuurid. Arendada 
tuleks ka uut liiki täiustatud biokütuseid, 
mis ei ole seotud toidukultuuridega, vaid 
põhinevad näiteks lignotselluloosi 
jääkidel.

Or. fr

Muudatusettepanek 114
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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.

(5) Kui toetuda liikmesriikide esitatud 
biokütusevajaduse prognoosidele ja 
hinnangutele maakasutuse kaudsest 
muutusest tingitud heite kohta 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. Lisaks tuleks 
biokütuste jaoks vajalike põllukultuuride 
kasvatamisel eelistada kasutamata ja 
vähem viljakat maad.

Or. lt

Muudatusettepanek 115
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Maakasutuse kaudse muutusega 
seotud mõju arvesse võttes on CO2-heite 
praegune bilanss kehtivate õigusaktide 
eesmärkidega vastuolus, seega on 
direktiivi 2009/28/EÜ artikli 3 lõikes 4 
sätestatud kohustusliku 10% eesmärgi 
tühistamine vajalik strateegiline samm, et 
saavutada kasvuhoonegaaside heite 
tõeline vähenemine.

Or. it

(Vt direktiivi 2009/28/EÜ artikli 3 lõike 4 muudatusi)

Muudatusettepanek 116
Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Petri Sarvamaa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Käesolevas ettepanekus 
keskendutakse biokütuste tootmise ja 
kasutamise võimalikele kahjulikele 
tagajärgedele Euroopa Liidus, võttes 
arvesse asjaolu, et muid maakasutusega 
seotud küsimusi, samuti 
kliimamõjuküsimusi, mis maakasutusega 
ei seostu, käsitletakse teistes õigusaktides.

Or. en

Selgitus

Euroopa bioenergiapoliitika kliimamõju käsitletakse kehtivates (nt maakasutuse, maakasutuse 
muutuse ja metsandusega (LULUCF) seotud tegevusest tuleneva kasvuhoonegaaside heite ja 
sidumise arvestuseeskirju ja tegevuskavasid käsitlev otsus) ja ettevalmistamisel olevates 
(tahke biomassi säästlikkuse kriteeriumid) õigusaktides ja neid ei tohiks käesolevas 
ettepanekus dubleerida ega muuta. Muud kliimamõjuga seotud teemad või eesmärgid, nagu 
tõhusus, transpordi ja turustamisega seotud heide ning elektrienergia osakaal transpordis, ei 
kuulu käesoleva direktiivi kohaldamisalasse.
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Muudatusettepanek 117
Julie Girling, Christa Klaß, Chris Davies

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 jääkidest, bakterite toimel 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.

Or. en

Selgitus

Tuleks ergutada täiustatud biokütuste tootmist, millel ei ole maakasutuse kaudse muutusega 
seotud mõju ja mis ei mõjuta toiduahelat.
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Muudatusettepanek 118
Anja Weisgerber

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 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. Kohane 
on edendada täiustatud biokütuste 
laialdasemat tootmist, nt 
tselluloosirikastest toorainetest ja 
vetikatest, kuna need pakuvad võimalust 
säästa oluliselt kasvuhoonegaaside heite 
pealt ja nendega kaasnev maakasutuse 
kaudse muutuse põhjustamise risk on 
väike. Tuleks ette näha täiendavaid 
stiimuleid ja kehtestada direktiivis 
2009/28/EÜ täiustatud biokütuste
kasutamisele transpordisektoris eraldi 
eesmärk, mis on vähemalt 2 %. Seda 
arvestades tuleks 2020. aasta järgses 
taastuvenergiapoliitika raamistikus toetada 
täiustatud biokütuseid. Turumoonutuste ja 
pettuste vältimiseks peaksid täiustatud 
biokütused vastama samadele säästlikkuse 
kriteeriumidele kui kõik muud 
biokütused.

Or. de

Selgitus

Topeltarvestus ei too kaasa täiustatud biokütuste tootmise ja tarbimise oodatud kasvu. Neile 
kütustele kehtestatud siduv eesmärk 2 % annab turule selge sihi ja loob stiimuleid 
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tehnoloogiliselt täiustatud biokütuste kasutamiseks. Selleks et luua võrdsed võimalused 
tavapäraste biokütustega ja vähendada turumoonutusi, peavad ka täiustatud biokütused 
vastama säästlikkuse kriteeriumidele.

Muudatusettepanek 119
Erik Bánki

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. Tavalised biokütused (nt jäätmetest 
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. Täiustatud 
biokütuste (nt tselluloosmaterjalist 
lähteainest ja vetikatest saadud 
biokütused) kasutamine võimaldab 
kasvuhoonegaaside heidet suurel määral 
vähendada ning nende põhjustatav 
maakasutuse kaudse muutuse oht on 
väike. Seepärast on kohane edendada 
selliste täiustatud biokütuste laialdasemat 
tootmist. Tuleks ette näha täiendavaid 
stiimuleid ja tavaliste biokütustega 
võrreldes suurendada täiustatud biokütuste 
kaalu direktiivis 2009/28/EÜ transpordile
seatud eesmärgi 10 % saavutamisel, 
kehtestades täiustatud biokütustele eraldi 
2 % eesmärgi.

Or. en
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Selgitus

Teise ja kolmanda põlvkonna (täiustatud) biokütused on veel arendusetapis ja hakkavad alles 
nüüd turule jõudma. Esimese põlvkonna (tavalisi) biokütuseid on võimalik valmistada nii 
kultuuridest kui ka jääkidest ja jäätmetest. Vaatamata sellele, kuidas neid kaht tüüpi 
biokütuseid valmistatakse, seisneb nende erinevus tehnoloogias, mitte lähteaines. Komisjoni 
soovitus laiendada „täiustatud” biokütuse määratlust nii, et see hõlmaks jäätmeid ja jääke, 
avaldab äraspidist mõju, takistades kõrgtehnoloogiliste (nt kasutatud toiduõlist valmistatud) 
biokütuste turuletoomist.

Muudatusettepanek 120
Christa Klaß

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 

(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, sätestades
direktiivis 2009/28/EÜ vähemalt 2 %lise 
eraldi eesmärgi transpordisektori jaoks 
toodetud täiustatud biokütustele. Seda 
arvestades tuleks 2020. aasta järgses 
taastuvenergiapoliitika raamistikus toetada
tehnoloogiliselt täiustatud biokütuseid. Et 
mitte turgu häirida ja mitte anda ajendeid 
manipuleerimiseks, peaksid täiustatud 
biokütuste kohta kehtima samasugused 
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kasvuhoonegaaside heidet oluliselt 
vähendada.

säästlikkuse kriteeriumid nagu muude 
biokütuste kohta.

Or. de

Selgitus

Topeltarvestus kui tootmise suurendamise ja täiustatud biokütuste edendamise vahend ei ole 
talle pandud ootusi täitnud. Kohustuslikud eesmärgid loovad stiimuleid täiustatud biokütuste 
kasutamiseks, mis aga peavad vastama samadele säästlikkuse kriteeriumidele nagu tavalised 
biokütused, et säilitada võrdsed konkurentsitingimused ja takistada turuga manipuleerimist 
või muid manipuleerimisliike.

Muudatusettepanek 121
Britta Reimers

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 

(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, kehtestades
direktiivis 2009/28/EÜ vähemalt 2%lise 
eraldi eesmärgi transpordisektori jaoks 
toodetud täiustatud biokütustele. Seda 
arvestades tuleks 2020. aasta järgses 
taastuvenergiapoliitika raamistikus toetada 
ainult täiustatud biokütuseid, mille 
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biokütuseid, mille hinnanguline 
maakasutuse kaudsest muutusest tingitud 
mõju on väike ja mis võimaldavad üldist 
kasvuhoonegaaside heidet oluliselt 
vähendada.

hinnanguline maakasutuse kaudsest 
muutusest tingitud mõju on väike ja mis 
võimaldavad üldist kasvuhoonegaaside 
heidet oluliselt vähendada.

Or. en

Muudatusettepanek 122
Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Dan Jørgensen

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 

(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, kehtestades
direktiivis 2009/28/EÜ transpordile 
vähemalt 3%lise eraldi (ala)eesmärgi
täiustatud biokütuste kohta. Seda 
arvestades tuleks 2020. aasta järgses 
taastuvenergiapoliitika raamistikus toetada 
biokütuseid, mille hinnanguline 
maakasutuse kaudsest muutusest tingitud 
mõju on väike ja mis võimaldavad üldist 
kasvuhoonegaaside heidet oluliselt 
vähendada.
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vähendada.

Or. en

Muudatusettepanek 123
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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; 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 transpordile seatud eesmärgi 
10 % saavutamisel, kehtestades täiustatud 
biokütuste eesmärgiks 2%.

Or. en
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Muudatusettepanek 124
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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. Kuid sellised täiustatud biokütused
ei ole praegu turul kättesaadavad,
vaatamata arvukatele uurimisprojektidele 
ja esialgsetele katsetustele, ning paljude 
uuringute ühine seisukoht on, et lühemas 
ja keskmises väljavaates ei ole võimalik 
nende tootmismahtu suurendada.
Taastuvenergiapoliitika raamistiku osana
tuleks täiustatud biokütuseid toetada ja 
vajadusel subsideerida ainult pärast seda,
kui nende kasulikkuse ja tegeliku 
säästlikkuse kohta on koostatud esialgne 
teaduslik hinnang, millega tõestatakse, et 
nende hinnanguline maakasutuse kaudsest 
muutusest tingitud mõju on väike ja nad
võimaldavad üldist kasvuhoonegaaside 
heidet oluliselt vähendada.

Or. it

Muudatusettepanek 125
Pilar Ayuso
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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 ning nendega kaasnev 
maakasutuse kaudse muutuse oht on väike.
Seepärast on kohane edendada tugevamate 
stiimulite abil selliste täiustatud biokütuste 
laialdasemat tootmist, kuna need ei ole 
praegu suurtes kogustes turul 
kättesaadavad. Kui täiustatud biokütuste 
kohta kehtestatakse järkjärgult suuremad 
kohustuslikud eesmärgid, on see liidu 
tasandil selgeks märguandeks, et neid 
toetatakse. 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, samuti teraviljast ja muudest 
tärkliserikastest kultuuridest ning suhkru-
ja õlikultuuridest valmistatud biokütuseid.

Or. es

Muudatusettepanek 126
Sophie Auconie

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Vedelaid taastuvkütuseid vajatakse 
tõenäoliselt transpordisektoris, et 

(6) Vedelaid taastuvkütuseid vajatakse 
tõenäoliselt transpordisektoris, et 
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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.

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. Järjest 
nõudlikumate kohustuslike eesmärkide 
kehtestamisega täiustatud biokütustele 
antakse selgelt märku nende toetamisest 
liidu tasandil. Kohustuslikud eesmärgid 
täiustatud biokütustele tuleks seega 
kehtestada vastavalt ajakavale, et pakkuda 
investoritele stabiilsust ja võimaldada neil 
oma tegevust planeerida. 2020. aasta 
järgses taastuvenergiapoliitika raamistikus 
tuleks toetada ainult täiustatud biokütuseid, 
mille hinnanguline maakasutuse kaudsest 
muutusest tingitud mõju on väike ja mis 
võimaldavad üldist kasvuhoonegaaside 
heidet oluliselt vähendada.

Or. fr

Muudatusettepanek 127
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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) 

(6) Vedelaid taastuvkütuseid vajatakse 
tõenäoliselt transpordisektoris, et 
vähendada selle sektori kasvuhoonegaaside 
heidet. Täiustatud biokütused (nt jäätmetest 
ja vetikatest saadud biokütused) 
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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.

võimaldavad kasvuhoonegaaside heidet 
oluliselt vähendada, nendega kaasnev 
maakasutuse kaudse muutuse oht puudub
ning nad ei konkureeri otse toiduainete ja 
loomasööda tootmiseks kõlbliku maa 
pärast. Seepärast on kohane pärast nende 
eeliste ja tegeliku säästlikkuse esialgset 
teaduslikku hindamist 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, mis vastavad säästlikkuse 
kriteeriumidele, mis ei konkureeri 
toiduainetega maa, vee või muude 
ressursside pärast ja millel puudub
hinnanguline maakasutuse kaudsest 
muutusest tingitud mõju ja mis 
võimaldavad üldist kasvuhoonegaaside 
heidet oluliselt vähendada.

Or. en

Muudatusettepanek 128
Gaston Franco, Dominique Vlasto

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) 

(6) Vedelaid taastuvkütuseid vajatakse 
tõenäoliselt transpordisektoris, et 
vähendada selle sektori kasvuhoonegaaside 
heidet. Täiustatud biokütused (nt 
jäätmetest, jääkidest ja vetikatest saadud 
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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.

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. aastaks piirata toiduks 
kasutatavatest kultuuridest toodetud 
biokütuste juurdesegamise osakaalu 5 %-
ni eesmärgiks seatud 10%-st, mille peab 
moodustama taastuvatest energiaallikatest 
toodetud energia transpordisektori 
energia lõpptarbimises. 2020. aasta järgses 
taastuvenergiapoliitika raamistikus tuleks 
toetada ainult täiustatud biokütuseid, mille 
hinnanguline maakasutuse kaudsest 
muutusest tingitud mõju on väike ja mis 
võimaldavad üldist kasvuhoonegaaside 
heidet oluliselt vähendada. Seetõttu tuleks 
biokütuseid käsitleva Euroopa poliitika 
osana soodustada kõiki uuenduslikke 
üleminekuviise.

Or. fr

Selgitus

Eesmärkide täpsustamiseks on kasulik kindlaks määrata sihtnäitaja 5%, mille komisjon on 
lisanud käesolevasse ettepanekusse, ning käsitleda seda osana poliitilisest raamistikust, mis 
on ette nähtud kuni 2020. aastani. Samuti tuleb rõhutada, et innovatsiooni jääb prioriteediks 
ka pärast 2020. aastat, et kindlustada praegu tehtud investeeringute tulevikuväljavaateid.
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Muudatusettepanek 129
Kriton Arsenis, Judith A. Merkies, Nessa Childers

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; 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. Täiustatud biokütuste puhul 
on nõutavad säästlikkuse kriteeriumid, 
mille eesmärk on tagada, et täiustatud 
biokütused ei põhjusta bioloogilise 
mitmekesisuse kadu või ökosüsteemi 
teenuste kadu ega konkureeri 
toiduainetega maa, vee või muude 
ressursside pärast. Seda arvestades ei 
tuleks teatavate täiustatud biokütuste 
kaalu suurendada, kuni ei ole liidu 
tasandil vastu võetud säästlikkuse 
kriteeriume.

Or. en
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Muudatusettepanek 130
Vladko Todorov Panayotov

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; 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, mis võimaldavad üldist 
kasvuhoonegaaside heidet oluliselt 
vähendada (arvutamisel on arvesse võetud 
konkreetse biokütuse kogu olelusringi) 
ning mille tootmine ei muuda mulla 
looduslikku viljakust ega tekita mulla 
ökosüsteemi probleeme.

Or. en

Selgitus

Ühe probleemi lahendamisega ei tohiks tekitada uut probleemi.
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Muudatusettepanek 131
Corinne Lepage

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, bakteritest 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.

Or. fr

Muudatusettepanek 132
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Tagamaks edendusmeetmete 
tulemuslikkuse, eriti nende meetmete 
puhul, mille eesmärk on ergutada rohkem 
tootma lisaeeliseid andvaid biokütuseid, 
on asjakohane, et liikmesriikide kindlaks 
määratud toetussüsteemides võetaks 
arvesse vajadust kinnitada ja kontrollida 
biokütuste koguseid, et ära hoida pettusi 
seoses biokütuste tegeliku päritoluga või 
seoses sama biokütuse koguse 
ebausaldusväärse mitmekordse 
deklareerimisega kahe või enama riikliku 
süsteemi või rahvusvahelise 
akrediteerimissüsteemi alusel. See peaks 
kehtima nii täiustatud biokütuste kui ka 
kõigi muude tavapäraste biokütuste kohta, 
sest ebausaldusväärsel mitmekordsel 
deklareerimisel põhinevad pettused 
esinevad ka biokütuste säästlikkuse 
vabatahtlike ja riiklike kavade puhul, 
mitte üksnes täiustatud biokütuseid 
toetavate erimeetmete puhul.

Or. en

Muudatusettepanek 133
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Selleks et tagada stimuleerivate 
meetmete tulemuslikkus, eriti nende 
meetmete puhul, mille eesmärk on 
propageerida täiustatud biokütuseid, on 
oluline, et liikmesriikide kehtestatud 
toetavad poliitikameetmed ja 
mehhanismid näeksid ette biokütuste 



PE513.032v01-00 48/105 AM\937595ET.doc

ET

koguste kindlakstegemise, autentimise ja 
kvaliteedikontrolli, et vältida pettuslikke 
või eksitavaid väiteid biokütuste päritolu 
kohta ning ära hoida biokütuse koguse 
mitmekordset deklareerimist kahe või 
enama riikliku süsteemi või 
rahvusvahelise akrediteerimissüsteemi 
alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 134
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Selle tagamiseks, et täiustatud 
biokütuseid propageerivad stimuleerivad 
meetmed oleksid tulemuslikud, tuleks 
liikmesriikide kehtestatud toetuskavades 
arvesse võtta biokütuse koguste 
topeltkontrolli vajadust, et ära hoida 
pettusi seoses biokütuste tegeliku 
päritoluga ning tagada, et biokütuse sama 
kogust ei deklareerita rohkem kui üks 
kord kahe või enama riikliku või Euroopa 
kava alusel.

Or. fr

Muudatusettepanek 135
Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Tulemuslikkuse tagamiseks tuleb 
toetusmehhanismides pettuste vältimiseks 
arvesse võtta vajadust kindlaks teha 
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päritolu ja seega tagada kasutatud 
materjalide jälgitavus. Liikmesriigid 
peavad võtma meetmeid pettuste 
ärahoidmiseks.

Or. es

Muudatusettepanek 136
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 b) Kõigis liikmesriikides peavad turul 
olema kättesaadavad sobivad ja 
kvaliteetsed tavalised ja täiustatud 
biokütused. Selleks peaks komisjon 
kiiremas korras andma selged volitused 
Euroopa Standardikomiteele, et ette 
valmistada täiustatud biokütuste ja lõplike 
kütusesegude tehnilised normid ning 
vajaduse korral läbi vaadata tavalise 
biokütuse normid, et valmiskütuse 
kvaliteet ei muudaks kehvemaks sõidukite 
CO2-heite näitajaid või üldisi 
jõudlusnäitajaid.

Or. en

Muudatusettepanek 137
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Liidu turul müügiks pakutavad 
kütused (tavalised ja täiustatud 
biokütused) peavad olema sobivad ja 
kvaliteetsed ning tagada tuleb 
ühtlustamine kõigis liikmesriikides.
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Selleks peaks komisjon võimalikult 
kiiresti andma kindlad volitused Euroopa 
Standardikomiteele, et ette valmistada 
täiustatud biokütuste ja lõplike 
kütusesegude tehnilised normid ning 
vajaduse korral läbi vaadata tavalise 
biokütuse normid, et valmiskütuse 
kvaliteet ei muudaks kehvemaks sõidukite 
CO2-heite näitajaid või üldisi 
jõudlusnäitajaid.

Or. en

Muudatusettepanek 138
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Kuna jäätmetest ja jääkidest 
toodetud biokütuste ja vedelate biokütuste 
abil on võimalik kasvuhoonegaaside 
heidet olulisel määral vähendada, 
tekitades samal ajal vaid vähest 
negatiivset mõju keskkonnale, 
ühiskonnale ja majandusele, siis on 
asjakohane põhjalikumalt hinnata nende 
kättesaadavust, eeliseid ja riske 
sealhulgas ka 2020. aasta järgse poliitika 
väljatöötamiseks. Samal ajal on vaja 
lisateavet energiajulgeoleku eeliste kohta 
nii tavaliste kui ka täiustatud biokütuste 
puhul, seda eelkõige nende tootmises 
kasutatavate fossiilkütuste otsese või 
kaudse kasutamise aspektist. Komisjonile 
tuleks anda volitus kõnealustes 
küsimustes aruande esitamiseks ja 
vajaduse korral Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule ettepanekute tegemiseks.
Aruandes tuleks arvesse võtta, milline 
oleks keskkonnaalane, sotsiaalne ja 
majanduslik alternatiivkulu, kui toorainet 
kasutataks muul otstarbel kui biokütuse ja 
vedela biokütuse tootmiseks, et tagada 
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üldiste positiivsete ja negatiivsete mõjude 
kajastamine aruandes.

Or. en

Muudatusettepanek 139
Erik Bánki

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,12 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 tagamiseks ja 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 lubada, et direktiiviga 2009/28/EÜ 
heakskiidetud biokütuste tasemed 
säilitatakse 2020. aastale järgnevatel 
aastatel.

Or. en

Selgitus

Saavutamaks ELi kliimapoliitika eesmärgid 2020. aastaks ning eeskätt taastuvenergia 
eesmärgi saavutamiseks on jätkuvalt vaja olulisi investeeringuid. Kindel ja prognoositav 
õigusraamistik on kõikide praeguste ja uute investeeringute eeldus. Iga uue investeeringu 
kavandamine, lubamine, rajamine ja kasutuselevõtmine nõuab vähemalt viit aastat ning vajab 
vähemalt kümmet aastat, et hakata tulu tooma.

Muudatusettepanek 140
Riikka Pakarinen, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Julie Girling, Hannu Takkula, Kent 
Johansson, Anneli Jäätteenmäki
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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 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 
teise põlvkonna ja täiustatud biokütuste
kasutamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 141
Pilar Ayuso

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 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. Samuti on 
oluline tagada vastavus jäätmeid 
käsitlevatele ELi õigusaktidele, eelkõige 
kooskõla jäätmeid käsitleva direktiivi 
2008/98/EÜ artiklis 4 sätestatud 
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jäätmehierarhiaga. Materjalide 
korduskasutamist ja ringlussevõttu, 
millele on osutatud nimetatud direktiivi 
artikli 11 lõikes 2, tuleb pidada 
tähtsamaks kui nende kasutamist 
biokütuse lähteainena.

Or. es

Muudatusettepanek 142
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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,12 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 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 tööstuslikku või
majanduslikku väärtust muul alal kui 
biokütusena, mis kasutab energia 
saamiseks jäätmematerjali üksnes 
vastavalt jäätmehierarhiale ning mis ei 
konkureeri maa ja vee kasutamise pärast,
et seeläbi kaitsta maakasutusõigust ja 
õigusele toidule.

Or. en

Muudatusettepanek 143
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7
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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 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. Oluline on ka 
rõhutada, et täidetakse ja kohaldatakse 
direktiivi 2008/98/EÜ artiklis 4 sätestatud 
jäätmehierarhiat.

Or. en

Selgitus

ELi poliitika peaks olema järjepidev.

Muudatusettepanek 144
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Dominique Vlasto

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 

(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 
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muul alal kui biokütusena. muul alal kui biokütusena. Lignotselluloosi 
jäägid on üks neist vähestest biomassi 
liikidest, mida leidub Euroopas külluses.
Lignotselluloosi biokütustega seoses 
juurdesegamise alleesmärgi kehtestamine 
annaks investoritele vajaliku nähtavuse, 
millele oma potentsiaal rajada.

Or. fr

Selgitus

Selleks et täita liikmesriikide energiajulgeoleku parandamiseks vajalikku kahte eesmärki, 
milleks on diislikütuse impordi vähendamine täiustatud biokütuste tootmise kaudu ja 
investeeringute ergutamine kasutamaks biomassi üht haruldast liiki, millel on Euroopas 
potentsiaali, tuleb kehtestada lignotselluloosist toodetud biokütuse juurdesegamise 
alleesmärk.

Muudatusettepanek 145
Bas Eickhout

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Biomassiressursside kasutamine 
tähendab ka olulisi alternatiivkulusid, mis 
on seotud ökosüsteemi teenuste 
vähenemise või kadumisega.
Liikmesriigid peaksid hoiduma sellise 
lähteaine energiakasutuse toetamisest või 
kohustuslikuks muutmisest, mille senistest 
kasutusviisidest kõrvalekalletel oleks 
negatiivne mõju bioloogilisele 
mitmekesisusele, mullale või üldisele 
süsinikubilansile. Poliitika peaks tagama 
ka biomassi kasutuse kaskaadiefekti koos 
tagatistega, et ressursse ei viidaks üle 
ühiskondlikult kõrge lisaväärtusega
rakendustelt madala energiaväärtusega 
kasutusse.

Or. en
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Selgitus

Arvukate olemasolevate kasutusviiside tulemusena jääb puit tahke komponendina keskkonda, 
näiteks kiudplaadid, ning sellistelt kasutusviisidelt lähteainete ümbersuunamine energia 
tootmiseks tooks kaasa üldise negatiivse süsinikubilansi. Lignotselluloosi materjali 
kasutamise edendamist peavad toetama tagatised, näiteks et pabermassitööstus ei jää ilma 
lähteainest, mis tooks kaasa nõudluse väärtusliku puidu järele ning sellest tulenevalt 
varustamise teiste tööstusharude arvelt või surve raiet suurendada.

Muudatusettepanek 146
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Tuleks parandada kooskõla 
direktiiviga 98/70/EÜ, direktiiviga 
2009/28/EÜ ja õigusaktidega liidu 
poliitika muudes valdkondades, et 
saavutada sünergiat ja parandada 
õiguskindlust. Direktiivides 98/70/EÜ ja 
2009/28/EÜ kasutatavaid jäätmete ja 
jääkide määratlusi tuleks ühtlustada 
määratlustega, mis on kehtestatud 
direktiiviga 2008/98/EÜ. Direktiivis 
98/70/EÜ ja direktiivis 2009/28/EÜ 
sätestatud jäätmete ja jääkide loetelud 
tuleks paremini kindaks määrata, 
kasutades jäätmete koode Euroopa 
jäätmekataloogis, mis on kehtestatud 
komisjoni otsusega 2000/532/EÜ, et 
liikmesriikide pädevatel asutustel oleks 
lihtsam neid direktiive kohaldada.
Biokütuste ja vedelate biokütuste 
edendamine vastavalt direktiivile 
98/70/EÜ ja direktiivile 2009/28/EÜ peaks 
olema kooskõlas direktiivi 2008/98/EÜ 
eesmärkidega. Direktiivi 2008/98/EÜ 
artiklis 4 sätestatud jäätmehierarhiat 
tuleks täielikult rakendada, et jõuda liidu 
eesmärgiks seatud 
taaskasutusühiskonnani. Selle 
hõlbustamiseks peaks jäätmete ja jääkide 
kasutamine biokütuste ja vedelate 
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biokütuste tootmiseks saama osaks 
jäätmekavadest ja jäätmetekke vältimise 
programmidest, mis liikmesriigid on 
kehtestanud kooskõlas direktiivi 
2008/98/EÜ V peatükiga. Direktiivi 
98/70/EÜ ja direktiivi 2009/28/EÜ 
kohaldamine ei tohiks takistada direktiivi 
2008/98/EÜ täielikku rakendamist.

Or. en

Muudatusettepanek 147
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Jäätmed ja kõrvalsaadused on 
määratletud 19. novembri 2008. aasta
direktiivis 2008/98/EÜ, mis käsitleb 
jäätmeid. Samu määratlusi tuleks seega 
kohaldada käesoleva direktiivi suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 148
Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Kuna jäätmed ja kõrvalsaadused on 
määratletud 19. novembri 2008. aasta 
jäätmedirektiivis 2008/98/EÜ, tuleks samu 
määratlusi kohaldada käesolevas 
direktiivis.

Or. en
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Selgitus

Tuleb tagada järjepidevus ELi eri õigusaktide ja poliitikameetmete vahel. Seepärast ei tuleks 
välja töötada uusi määratlusi, mis võivad kehtivate määratlustega vastuollu minna või neid 
muuta.

Muudatusettepanek 149
Erik Bánki

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.

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanek lükkaks 2017. aasta 50 % nõude aasta võrra edasi, millega kaasneks 
väiksemamahuline kasvuhoonegaaside vähendamine ning mis seaks seega ohtu ELi 
kliimapoliitika eesmärgid 2020. aastaks. See säte kahjustaks ka õiguskindlust.

Muudatusettepanek 150
Gaston Franco, Dominique Vlasto

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Uutes käitistes toodetavate biokütuste (8) Uutes käitistes toodetavate biokütuste 
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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.

ja vedelate biokütuste puhul tuleks alates 
1. juulist 2014 tõsta kasvuhoonegaaside 
heite vähendamise miinimumläve, et 
parandada nende üldist kasvuhoonegaaside 
bilanssi ning soodustada edasist 
investeerimist kasvuhoonegaaside heidet 
tõhusamalt vähendavatesse käitistesse.
50%-lise miinimumläve kehtestamisega
nähakse ette biokütuste ja vedelate 
biokütuste tootmisvõimsustesse tehtud 
investeeringute kaitse vastavalt artikli 19 
lõike 6 teisele lõigule.

Or. fr

Selgitus

50%-lise miinimumläve kehtestamine peaks soodustama teadus- ja arendustegevust täiustatud 
biokütuste uuenduslike tootmisviiside valdkonnas ja toetama tööstuspotentsiaali. 50%-line 
lävi kõrgeima näitajana, mille peavad saavutama enne 2014. aasta 1. juulit tööd alustavad 
käitised, looks võrdsed tingimused, mis ergutaks investoreid võtma riske investeerimaks 
uutesse rajatistesse, kus toodetakse täiustatud biokütuseid.

Muudatusettepanek 151
Sabine Wils

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) Kõigis töötavates 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.

Or. en
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Muudatusettepanek 152
Christa Klaß

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

Or. de

Selgitus

Täiustatud biokütustele üleminekut ei ole võimalik saavutada tavaliste biokütuste piiramisega.
Esmatähtsaks tuleb pidada teadus- ja arendustegevust. Seni kuni ei ole selgeid teaduslikke 
hinnanguid, milline on maakasutuse kaudse muutuse ulatus, ei ole õigustatud piirata tavalisi 
biokütuseid 2011. aasta tarbimistasemega.

Muudatusettepanek 153
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9
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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

Or. en

Muudatusettepanek 154
Horst Schnellhardt

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 

välja jäetud
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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.

Or. de

Selgitus

Kehtivate õigusaktide muutmine ei tohi põhjustada teatavate biokütuste diskrimineerimist. 
Esialgne eesmärk suurendada aastaks 2020 biokütuste osakaalu 10%ni peaks olema 
saavutatav, kui kasutatakse kõiki biokütuseid. Esimese põlvkonna biokütustele piiri 
kehtestamine seaks ohtu juba tehtud investeeringud ja piiraks ettevõtete innovatsioonivõimet.

Muudatusettepanek 155
Anja Weisgerber

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
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Or. de

Selgitus

Tavaliste biokütuste kasutamise piiramine ei aita minna üle täiustatud biokütustele. Tähtsam 
on asjakohane teadus- ja arendustegevus, et tagada täiustatud biokütuste tulemuslik ja 
kulutõhus edendamine. Täiustatud biokütustele üleminekuks on otsustava tähtsusega luua 
stiimuleid olemaolevate biokütuserajatiste ümberehitamiseks, selle asemel et neid sulgeda.

Muudatusettepanek 156
Erik Bánki

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

Or. en

Selgitus

Komisjoni oletus tavaliste ja täiustatud biokütuste vahelise nullsummakonflikti kohta on 
vastuolus tegelikkusega, kus kahe kütuseliigi sünergia on nii suur, et tavalisi biokütuseid 
tootvad ettevõtted on nii Euroopas kui ka USAs haaranud täiustatud biokütuste tehaste 
rajamises juhtrolli, kasutades nii esimese põlvkonna ettevõtluse kapitali kui ka varasid. 
Seepärast on täiustatud biokütuste edendamise soovidest kantud püüded piirata tavalisi 
biokütuseid täiesti ebatulemuslikud.
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Muudatusettepanek 157
Britta Reimers

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

Or. en

Muudatusettepanek 158
Julie Girling

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 

(9) Täiustatud biokütustele ülemineku 
ettevalmistamiseks ja maakasutuse 
kaudsest muutusest tuleneva üldmõju 
vähendamiseks on kohane kuni aastani 
2020 kehtestada liikmesriikidele realistlik 
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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.

ajakava maakasutuse kaudse muutuse 
aruandluse kohta.

Or. en

Selgitus

Mitmekordne arvestus ei ole tõhus vahend käesolevas direktiivis sätestatud eesmärkide 
saavutamiseks ning seepärast tuleks see direktiivist välja jätta.

Muudatusettepanek 159
Pilar Ayuso

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 

(9) Täiustatud biokütustele ülemineku 
ettevalmistamiseks ja maakasutuse 
kaudsest muutusest tuleneva üldmõju 
vähendamiseks on kohane kuni aastani 
2020 kehtestada täiustatud biokütustele 
vastavalt ajakavale kohustuslikud 
eesmärgid, millega tagatakse investoritele 
prognoositavus ja stabiilsus ning 
tagatakse praegune suutlikkuse tase ja 
kavandatud investeeringud.
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põllukultuuridest, suhkru- ja 
õlikultuuridest valmistatud biokütuste ja 
vedelate biokütuste osa piirata kõnealuste 
biokütuste ja vedelate biokütuste osaga 
2011. aasta tarbimises.

Or. es

Muudatusettepanek 160
Bas Eickhout, Sabine Wils

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.

(9) Täiustatud biokütustele ülemineku 
ettevalmistamiseks ja maakasutuse 
kaudsest muutusest tuleneva üldmõju 
vähendamiseks on kohane kuni aastani 
2020 piirata toidu- või energiakultuuridest
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-, õli- ja energiakultuuridest
valmistatud biokütuste ja vedelate 
biokütuste osa piirata, et see moodustaks 
2020. aastaks 3 % energia lõpptarbimisest 
transpordisektoris.

Or. en

Muudatusettepanek 161
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9
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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.

(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 õlikultuuridest 
valmistatud biokütuste ja vedelate 
biokütuste osa piirata kõnealuste 
biokütuste ja vedelate biokütuste osaga 
2011. aasta tarbimises. Täiustatud 
biokütuste kasutamise edendamiseks 
tuleks pakkuda täiendavaid 
turustiimuleid.

Or. sv

Muudatusettepanek 162
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Britta Thomsen

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 

(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 ja direktiivis 98/70/EÜ
püstitatud eesmärkide saavutamisel ning 
mis on esitatud direktiivi 2009/28/EÜ VIII 
lisa A osas ja direktiivi 98/70/EÜ V lisa A 
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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.

osas. Piiramata selliste biokütuste üldist 
kasutamist, tuleks direktiivi 2009/28/EÜ ja 
direktiivi 98/70/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.

Or. en

Muudatusettepanek 163
Vladko Todorov Panayotov

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.

(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 (mida muudetakse käesoleva 
direktiiviga) 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 2013. aasta tarbimises.

Or. en

Selgitus

Esimese põlvkonna biokütuste tootmisele ülemmäära kehtestamine ei tohiks toimuda 



AM\937595ET.doc 69/105 PE513.032v01-00

ET

valimatult. Kuna käesolev direktiiv jõustub kõige varem 2013. aasta lõpus, saab enamik 
tootjaid sellest parimal juhul teada aasta lõpuks.

Muudatusettepanek 164
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Or. en

Muudatusettepanek 165
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

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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Or. es

Muudatusettepanek 166
Erik Bánki

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

Or. en

Selgitus

Esimese põlvkonna biokütustele 5 % suuruse piiri kehtestamine seaks ohtu direktiivis 
2009/28/EÜ sätestatud eesmärgi, mille kohaselt peavad liikmesriigid tagama, et taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia osakaal kõikides transpordiliikides moodustab 
2020. aastal vähemalt 10 % energia lõpptarbimisest nimetatud sektoris.

Muudatusettepanek 167
Britta Reimers

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 

välja jäetud
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täielikult avatuks. Seepärast ei mõjuta 
käesolev muutmisdirektiiv selliste käitiste 
käitajate õigustatud ootusi.

Or. en

Muudatusettepanek 168
Anja Weisgerber

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.

(10) Tavalised biokütused on üldise 10 % 
eesmärgi saavutamiseks väga olulised.
Kuna tavalised biokütused on täiustatud 
biokütustest kättesaadavamad, peaksid 
need 2020. aastaks katma vähemalt 8 % 
energia lõpptarbimisest 
transpordisektoris. Seepärast ei mõjuta
käesoleva direktiivi muutmine tavaliste 
biokütuste tootmise käitiste käitajate 
õigustatud ootusi. Täiustatud biokütused 
peaksid 2020. aastaks katma vähemalt 2 
% energia lõpptarbimisest. 

Or. de

Selgitus

Kuna artikli 3 lõike 4 kohane 5 % eesmärk jäetakse välja, tuleb käesolevat põhjendust muuta. 
Esimese põlvkonna biokütustele 5 % piirangu seadmine ei takista importi kolmandatest 
riikidest, kus kujundatakse ümber metsi ja soomaastikke, ent selline lähenemisviis kahjustab 
Euroopa põllumajandust. Lisaks sellele on oht, et ei täideta eesmärki saavutada 
transpordisektoris 2020. aastaks 10 % taastuvenergia osakaal.

Muudatusettepanek 169
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10
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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.

(10) Enne 2013. aasta lõppu töötanud 
käitiste toodetud biokütuste jaoks jääb
turulepääs täielikult avatuks. Seepärast ei 
mõjuta käesolev muutmisdirektiiv selliste 
käitiste käitajate õigustatud ootusi.

Or. de

Selgitus

Esimese põlvkonna biokütustele 5 % piirangu seadmine ei takista importi kolmandatest 
riikidest, kus hävitatakse metsi ja soomaastikke. Lisaks võib piirang kaasa tuua kuni ühe 
kolmandiku ELi rapsikasvatamisalade kadumise ja nullida külvikordadel põhineva 
maaharimise mitmekesistamise. Samuti kahjustaks piirang investeeringute tegemist teise 
põlvkonna biokütustesse, mida arendatakse esimese põlvkonna biokütuste ja biomajanduse 
põhjal üldiselt.

Muudatusettepanek 170
Bas Eickhout, Sabine Wils

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.

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

Or. en
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Muudatusettepanek 171
Julie Girling

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.

(10) Artikli 3 lõike 4 punktis d sätestatud 
8 % 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.

Or. en

Selgitus

Nii tavaliste kui ka täiustatud biokütuste puhul tuleks kaaluda ühise eesmärgi seadmist.

Muudatusettepanek 172
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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.

(10) Artikli 3 lõike 4 punktis d sätestatud 
4 % 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.
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Or. sv

Muudatusettepanek 173
Dan Jørgensen

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.

(10) Artikli 3 lõike 4 punktis d sätestatud 
4 % 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.

Or. en

Muudatusettepanek 174
Sophie Auconie

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.

(10) Artikli 3 lõike 4 punktis d sätestatud 
5 % piir ei mõjuta seda, kuidas 
liikmesriigid saavutavad taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energiat 
käsitleva üldise 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.

Or. fr
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Muudatusettepanek 175
Vladko Todorov Panayotov

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.

(10) Artikli 3 lõike 4 punktis d sätestatud
7 % piir ei mõjuta seda, kuidas 
liikmesriigid saavutavad üldise 10 % 
eesmärgi raames tavaliste biokütuste jaoks 
ettenähtud osa. Seega jääb enne 2014. 
aasta lõppu töötanud käitiste toodetud 
biokütuste jaoks turulepääs täielikult 
avatuks. Seepärast ei mõjuta käesolev 
muutmisdirektiiv selliste käitiste käitajate 
õigustatud ootusi.

Or. en

Selgitus

1. Muudatusettepanek on kooskõlas muudatusettepanekuga 1. 2. Esimese põlvkonna 
biokütuste tootmisele ülemmäära kehtestamine ei tohiks toimuda valimatult. Kuna käesolev 
direktiiv jõustub kõige varem 2013. aasta lõpus, saab enamik tootjaid sellest parimal juhul 
teada aasta lõpuks. Selleks ajaks on nad juba valmistunud 2014. aastal tegutsevate käitiste 
käitamiseks.

Muudatusettepanek 176
Sari Essayah

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.

(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.
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Seepärast ei mõjuta käesolev 
muutmisdirektiiv selliste käitiste käitajate 
õigustatud ootusi.

Seepärast ei mõjuta käesolev 
muutmisdirektiiv selliste käitiste käitajate 
õigustatud ootusi. Siiski peaks teise 
põlvkonna biokütuste osakaal olema üle 5 
%.

Or. en

Muudatusettepanek 177
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Tuleks pakkuda stiimuleid, et 
ergutada taastuvatest energiaallikatest 
toodetud elektri kasutamist 
transpordisektoris. Lisaks tuleks 
edendada meetmete võtmist 
energiatõhususe ja energiasäästu 
suurendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 178
Horst Schnellhardt

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
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Or. de

Selgitus

Kuna maakasutuse kaudse muutusega seonduvate tegurite arvutamise meetod tekitab suuri 
kahtlusi, on komisjon otsustanud maakasutuse kaudse muutusega seonduvaid tegureid 
aruandluse eemärgil mitte kasutada. Seetõttu näib olevat vastuoluline selliste andmekogumite 
kasutamine aruandluse eesmärgil. Üksnes Rahvusvahelise Toidupoliitika Uurimise Instituudi 
kasutatud mudelites ilmnevad bioetanooli ja biodiisli puhul suured erinevused maakasutuse 
kaudse muutusega seonduvate näitajate osas. Samas tõid California keskkonnakomisjoni 
(Californian Air Resources Board – CARB) kasutatud mudelid esile samalaadsed näitajad 
USA Kesk-Lääne piirkonnas toodetud maisietanooli ja rapsist diislikütuse puhul.

Muudatusettepanek 179
Britta Reimers

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

Or. en

Muudatusettepanek 180
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Hinnanguline maakasutuse kaudsest 
muutusest tingitud heide tuleks lisada 
biokütuste kasvuhoonegaaside heite
aruandlusse vastavalt direktiividele 

(11) Komisjoni mõjuhinnangust nähtub, 
et parematele teadmistele ja hiljutistele 
teaduslikele edusammudele vaatamata 
sõltub maakasutuse kaudsest muutusest 
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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.

tingitud heite hinnang eri põllukultuuride 
puhul heite konkreetsete väärtuste 
arvestamiseks kasutatavate mudelite 
puudustest ja piiratusest. Seetõttu ei ole 
need arvandmed piisavalt usaldusväärsed, 
et neid õigusaktis kasutada.

Or. es

Muudatusettepanek 181
Erik Bánki

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.

(11) Heitetegur 0 tuleks omistada 
biokütustele, mis on valmistatud 
lähteainest, mille tootmine ei suurenda 
nõudlust maa järele, näiteks suuremast 
saagisest saadavast biomassist või
jäätmetest valmistatud biokütus.

Or. en

Selgitus

Maakasutuse kaudse muutuse hindamiseks kasutatavate teaduslike aluste ning metoodika ja 
andmete suhtes on tõsiseid kahtlusi. Seepärast ei ole selle lisamine liikmesriikide aruandlusse 
asjakohane.

Muudatusettepanek 182
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11
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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.

(11) Heitetegur 0 tuleks omistada 
biokütustele, mis on valmistatud 
lähteainest, mille tootmine ei suurenda 
nõudlust maa järele, näiteks jäätmetest 
valmistatud biokütus, ega suurenda 
tootlikkust.

Or. en

Muudatusettepanek 183
Bas Eickhout

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.

(11) Tagamaks, et liidu eesmärgid 
kasvuhoonegaaside heite säästu ja 
taastuvenergia osas on hästi põhjendatud, 
tuleks maakasutuse kaudsest muutusest 
tingitud heidet arvesse võtta vajaliku
kasvuhoonegaaside heite säästu 
arvutamisel, mida eeldavad direktiivides 
2009/28/EÜ ja 98/70/EÜ sätestatud 
säästlikkuse kriteeriumid. Samuti tuleks 
direktiivi 98/70/EÜ artikli 7a lõikes 2 
sätestatud eesmärgi saavutamiseks 
arvestada maakasutuse kaudsest 
muutusest tingitud heitega, et luua 
stiimuleid selliste biokütuste tootmiseks, 
mis mõjutavad maakasutuse kaudset 
muutust vähesel määral. Heitetegur 0 
tuleks omistada biokütustele, mis on 
valmistatud lähteainest, mille tootmine ei 
suurenda nõudlust maa järele, näiteks 
jäätmetest valmistatud biokütus.

Or. en
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Muudatusettepanek 184
Julie Girling

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.

(11) Hinnanguline maakasutuse kaudsest 
muutusest tingitud heide tuleks alates 
2015. aastast 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.

Or. en

Selgitus

Maakasutuse kaudse muutusega seotud aruandlus tuleks alates 2015. aastast kohustuslikuks 
muuta.

Muudatusettepanek 185
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Selle meetodi läbivaatamisel ja 
kohandamisel tuleks arvesse võtta asjaolu, 
et ettevõtjad on teinud praegu kehtivate 
õigusaktide põhjal juba suuri 
investeeringuid.

Or. fr
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Muudatusettepanek 186
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Ettevõtjad kasutavad peamiselt 
Euroopa Komisjoni tunnustatud 
vabatahtlikke kavasid, et näidata 
vastavust direktiivi 98/70/EÜ artiklis 7b ja 
direktiivi 2009/28/EÜ artiklis 17 
sätestatud säästlikkuse kriteeriumidega.
Siiski puuduvad kriteeriumid, millele 
eelnimetatud kavad peavad tunnustuse 
saamiseks vastama. Seetõttu tuleks 
kehtestada selgemad eeskirjad. Käesoleva 
direktiivi nõuetele vastavaks saab pidada 
üksnes kavasid, millega luuakse tõhusad 
vahendid auditite sõltumatuse ja 
usaldusväärsuse ning kohalike ja 
põliselanike kogukondade kaasamise 
tagamiseks. Need kavad peaksid hõlmama 
ka selgeid ja täpseid eeskirju biokütuste ja 
vedelate biokütuste tarnete väljajätmiseks 
kavast juhul, kui direktiivi sätteid ei ole 
järgitud. Kavade tulemusliku toimimise 
kontrollimiseks ja jõustamiseks peaks 
komisjonil olema juurdepääs kõikidele 
asjakohastele dokumentidele, mille puhul 
on põhjust oletada, et need viitavad 
rikkumistele, ja õigus neid avaldada.

Or. en

Muudatusettepanek 187
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 b) Direktiiv 98/70/EÜ ja direktiiv 
2009/28/EÜ ei sisalda sätteid 
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eelnimetatud vabatahtlike kavade 
tunnustamisprotsessi kohta, mistõttu ei 
ole võimalik kindlustada nende 
tulemuslikkus säästlikkuse kriteeriumide 
järgimise ja läbipaistvuse tagamisel.
Seetõttu on asjakohane, et komisjon 
kehtestaks kõnealuste kavade 
kohustuslikud miinimumnõuded, mille 
järgimisel võib kavasid pidada 
säästlikkuse kriteeriumidega kooskõlas 
olevateks.

Or. en

Muudatusettepanek 188
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Biokütuse lähteaine suurenevast 
kogusest tingitud maakasutus ei tohiks 
põhjustada kohalike ja põliselanike 
kogukondade ümberasustamist. Seetõttu 
tuleks säästvateks pidada üksnes neid 
biokütuseid ja vedelaid biokütuseid, mille 
tootmine ei avalda mõju kohalike ja 
põliselanike kogukondade õigustele.

Or. sv

Muudatusettepanek 189
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Biokütuse lähteaine suurenevast 
kogusest tingitud maakasutus ei tohiks 
põhjustada kohalike ja põliselanike 
kogukondade ümberasustamist. Seetõttu 
tuleks säästvateks pidada üksnes neid 
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biokütuseid ja vedelaid biokütuseid, mille 
tootmine ei avalda mõju kohalike ja 
põliselanike kogukondade õigustele.

Or. en

Muudatusettepanek 190
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Biokütuse lähteaine suurenevast 
kogusest tingitud maakasutus ei tohiks 
põhjustada kohalike ja põliselanike 
kogukondade ümberasustamist. Seetõttu 
tuleb kasutusele võtta erimeetmed 
põliselanike kogukondade maa 
kaitsmiseks.

Or. fr

Muudatusettepanek 191
Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Biokütuste tootmine ei tohiks 
kahjustada kohalike ja põliselanike 
kogukondade maakasutusõigust. Seetõttu 
peab liit säästlikkuse kriteeriumide 
raames kasutusele võtma erimeetmed 
nimetatud kogukondade 
maakasutusõiguse kaitsmiseks.

Or. en
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Muudatusettepanek 192
Riikka Pakarinen, Eija-Riitta Korhola, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Hannu Takkula, 
Kent Johansson, Anneli Jäätteenmäki

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Metsadel on palju erinevaid 
keskkonna-, majanduslikke ja sotsiaalseid 
eeliseid ja inimkonna jaoks olulisi 
teeneid, näiteks bioloogilise 
mitmekesisuse säilitamine, vähesaastava 
lähteaine kasutamise ja ökosüsteemide 
toimimise tagamine ning kliima 
kaitsmine. Taastuvenergia direktiivis on 
juba sätestatud metsapõhise biomassi 
säästlikkuse kriteeriumid ning komisjon 
esitab täiendavaid soovitusi tahke 
biomassi säästlikkuse kriteeriumide 
kohta, et tegeleda mureküsimusega, mis 
on seotud kasvava nõudlusega 
imporditava puidu biomassi järele. ELi 
liikmesriikidel on olemas asjakohased 
vahendid ja eeskirjad metsapõhise 
biomassi säästlikkuse kaitsmiseks.
Topeltreguleerimise ja halduskoormuse 
vältimiseks ei ole käesolevas direktiivis 
vaja määratleda uusi metsapõhise 
biomassi säästlikkuse kriteeriume.

Or. en

Muudatusettepanek 193
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Komisjon peaks läbi vaatama 
maakasutuse kaudsest muutusest tingitud 
heitetegurite hindamise meetodi direktiivi 

välja jäetud
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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.

Or. en

Muudatusettepanek 194
Horst Schnellhardt

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

Or. de

Selgitus

Meetodi kasutamise põhjendus ei peaks lähtuma mitte uusimatele teaduslikele andmetele 
tuginemisest, vaid sellest, kas asjaomast lähenemisviisi saab ka tegelikult teaduslikuks 
pidada.
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Muudatusettepanek 195
Anja Weisgerber

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

Or. de

Selgitus

Praegu puuduvad kindlad, asjakohased teaduslikud alused, mis õigustaksid sellist meetodit ja 
meetodi kasutamist. Lisaks on selline lähenemisviis vastuolus vajadusega tagada 
õiguskindlus.

Muudatusettepanek 196
Erik Bánki

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 

välja jäetud
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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.

Or. en

Selgitus

Puuduvad kindlad, asjakohased teaduslikud alused, mis õigustaksid sellist meetodit ja 
meetodi kasutamist. Lisaks on selline lähenemisviis vastuolus vajadusega tagada 
õiguskindlus.

Muudatusettepanek 197
Britta Reimers

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

Or. en
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Muudatusettepanek 198
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

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.

(12) Komisjon peaks IX lisas sätestatud 
olemasolevate täiustatud biokütuste 
loetelu korrapäraselt läbi vaatama, et võtta 
arvesse teaduse ja tehnika arengut.

Or. es

Muudatusettepanek 199
Julie Girling

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 

(12) Komisjon peaks 2018. aastaks 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, 
vaatama läbi põllukultuurirühmapõhised 
maakasutuse kaudse muutuse tegurid, 
samuti lisama üksikasjalikuma kirjeldamise 
tasandite tegurid ning lisama täiendavaid 
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tegurid ning lisama täiendavaid väärtusi 
biokütuste uute lähteainete turule 
jõudmisel.

väärtusi biokütuste uute lähteainete turule 
jõudmisel. Läbivaatamise tulemusel tuleks 
esitada käesoleva direktiivi muutmise 
ettepanek, mis võetakse vastu 
seadusandliku tavamenetluse kohaselt.

Or. en

Selgitus

Komisjon peaks maakasutuse kaudse muutusega seotud aruandluskohustuse 2018. aastaks 
läbi vaatama, et kaaluda käesoleva direktiivi muutmist ja maakasutuse kaudse muutusega 
seonduvate tegurite võimalikku lisamist.

Muudatusettepanek 200
Vladko Todorov Panayotov

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.

(12) Komisjon peaks läbi vaatama 
maakasutuse kaudsest muutusest tingitud 
heitetegurite hindamise meetodi direktiivi 
2009/28/EÜ VIII lisas ja direktiivi 
98/70/EÜ (muudetud käesoleva 
direktiiviga) 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. Muutmisettepaneku osas tuleb 
konsulteerida kõikide asjaomaste 
valdkondade juhtivate teadlastega ja 
sidusrühmadega.

Or. en
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Selgitus

Tuleb konsulteerida kõikide asjaomaste valdkondade juhtivate teadlastega, sest otsused 
mõjutavad inimeste elatise teenimise võimalusi.

Muudatusettepanek 201
Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Direktiivi 2009/28/EÜ artikli 19 lõike 
8 ja direktiivi 98/70/EÜ artikli 7d lõike 8 
sätetega soovitatakse biokütuste tootmist 
tugevasti degradeerunud ja saastatud 
pinnasel kui ajutist meedet maakasutuse 
kaudse muutuse mõju leevendamiseks.
Osutatud sätted ei ole oma praegusel kujul 
enam kohased ja need tuleb lisada 
käesolevas direktiivis esitatud 
lähenemisviisile, et tagada maakasutuse 
kaudsest muutusest tingitud heite 
vähendamiseks võetavate kõigi meetmete 
omavaheline kooskõla.

(13) Direktiivi 2009/28/EÜ artikli 19 lõike 
8 ja direktiivi 98/70/EÜ artikli 7d lõike 8 
sätetega soovitatakse biokütuste tootmist 
tugevasti degradeerunud ja saastatud 
pinnasel kui meedet maakasutuse kaudse 
muutuse mõju leevendamiseks. Komisjon 
peaks hindama muid maakasutuse kaudse 
muutuse mõju leevendamise meetmeid, 
nagu näiteks kaassaaduste kasutamine, 
saagikuse suurendamine, tootmise 
tõhustamine ning põllukultuuride 
tootmine mahajäetud või kasutamata 
maal, eesmärgiga lisada need meetmed 
toetuskõlblikena direktiividesse, nagu on 
tehtud taastatud degradeerunud pinnaselt 
toodetud biomassiga direktiivi 98/70/EÜ 
IV lisa C osa punktis 7 ja direktiivi 
2009/28/EÜ V lisa C osa punktis 7.

Or. es

Muudatusettepanek 202
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Direktiivi 2009/28/EÜ artikli 19 lõike 
8 ja direktiivi 98/70/EÜ artikli 7d lõike 8 

(13) Direktiivi 2009/28/EÜ artikli 19 lõike 
8 ja direktiivi 98/70/EÜ artikli 7d lõike 8 
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sätetega soovitatakse biokütuste tootmist 
tugevasti degradeerunud ja saastatud 
pinnasel kui ajutist meedet maakasutuse 
kaudse muutuse mõju leevendamiseks.
Osutatud sätted ei ole oma praegusel kujul 
enam kohased ja need tuleb lisada 
käesolevas direktiivis esitatud 
lähenemisviisile, et tagada maakasutuse 
kaudsest muutusest tingitud heite 
vähendamiseks võetavate kõigi meetmete 
omavaheline kooskõla.

sätetega soovitatakse biokütuste tootmist 
tugevasti degradeerunud ja saastatud 
pinnasel kui ajutist meedet maakasutuse 
kaudse muutuse mõju leevendamiseks.
Osutatud sätted ei ole oma praegusel kujul 
enam kohased ja need tuleb lisada 
käesolevas direktiivis esitatud 
lähenemisviisile, et tagada maakasutuse 
kaudsest muutusest tingitud heite 
vähendamiseks võetavate kõigi meetmete 
omavaheline kooskõla. Sellegipoolest tuleb 
edaspidigi toetada biokütuste tootmiseks 
kasutatavate põllukultuuride kasvatamist 
degradeerunud pinnasel, kui see ei 
põhjusta maakasutuse kaudset muutust.

Or. fr

Muudatusettepanek 203
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Direktiivi 2009/28/EÜ artikli 19 lõike 
8 ja direktiivi 98/70/EÜ artikli 7d lõike 8 
sätetega soovitatakse biokütuste tootmist 
tugevasti degradeerunud ja saastatud 
pinnasel kui ajutist meedet maakasutuse 
kaudse muutuse mõju leevendamiseks.
Osutatud sätted ei ole oma praegusel kujul 
enam kohased ja need tuleb lisada 
käesolevas direktiivis esitatud 
lähenemisviisile, et tagada maakasutuse 
kaudsest muutusest tingitud heite 
vähendamiseks võetavate kõigi meetmete 
omavaheline kooskõla.

(13) Direktiivi 2009/28/EÜ artikli 19 lõike 
8 ja direktiivi 98/70/EÜ artikli 7d lõike 8 
sätetega soovitatakse biokütuste tootmist 
tugevasti degradeerunud ja saastatud 
pinnasel kui ajutist meedet maakasutuse 
kaudse muutuse mõju leevendamiseks.
Osutatud sätted ei ole oma praegusel kujul 
enam kohased, neid tuleb vähendada ja 
need tuleb lisada käesolevas direktiivis 
esitatud lähenemisviisile, et tagada 
maakasutuse kaudsest muutusest tingitud 
heite vähendamiseks võetavate kõigi 
meetmete omavaheline kooskõla.

Or. en

Selgitus

Degradeerunud pinnase kvaliteedi parandamine, eriti nõlvadel, aitab vähendada loodusohte, 
nt maalihkeid, samal ajal kui maad kasutatakse ka kasutooval eesmärgil energia, sh biokütuse 
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tootmiseks vajaliku taimse materjali kasvatamiseks. Süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamist 
ei tuleks kaaluda eraldi asjana, vaid üldise turvalisuse kontekstis, st ränkade tagajärgedega 
looduskatastroofide vähendamist silmas pidades.

Muudatusettepanek 204
Elisabetta Gardini, Julie Girling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Selleks et kohandada direktiivi 
2009/28/EÜ ja direktiivi 98/70/EÜ teaduse 
ja tehnika arenguga ning 
investeerimiskindluse tagamiseks peaks 
Euroopa Liit Euroopa biokütustepoliitika 
juhtiva jõuna soodustama selliste 
biokütuste kasutamist, mis aitavad kõige 
rohkem kasvuhoonegaaside heitkoguseid 
vähendada. Seetõttu tuleks muuta 
metodoloogiat, mille abil teostatakse 
üldhinnang CO2 heitkoguste vähendamise 
kohta erinevate biokütuste elutsükli peale 
kokku, ja lisada sellele CO2 vähendatud 
heitkogused, mis saavutati valmiskütuse 
tootmisel, arvestades, et igal biokütusel 
(puhas või osaline) on valmiskütusele 
erinev mõju.

Or. en

Selgitus

Selleks, et leida biokütuste osas parim lahendus, tuleb neid kütuseid õiglaselt ja täielikult 
hinnata. Kütusekasutuse struktuuris ei leidu ühtainust biokütust, seetõttu tuleks iga biokütuse 
puhul eraldi hinnata CO2 heitkoguste vähendamist kokku, et tagada aus konkurents ja õiged 
keskkonnahoidlikud valikud. Iga biokütuse energeetilist väärtust ja kliimamuutuste 
leevendamise tõhusust eraldi hinnates teeb Euroopa Liit biokütuste osas õiged, teaduslikult 
põhjendatud valikud, mis aitavad tugevdada poliitikaraamistikku.

Muudatusettepanek 205
Gilles Pargneaux
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Transpordisektoris tuleks ergutada
taastuvatest energiaallikatest toodetud 
energia kasutamist. Seetõttu peaksid 
liikmesriigid tegema jõupingutusi, et 
suurendada pikemas perspektiivis 
taastuvatest energiaallikatest toodetud 
energia osakaalu energiasektoris ning 
ergutada samal ajal elektrisõidukite 
turuosa suurendamist. Samuti peaks 
liikmesriikidel olema õigus suunata oma 
rahalisi vahendeid, mis praegu on kas 
osaliselt või täielikult suunatud teravilja 
ja teiste tärklise-, suhkru- ja õlirikaste 
kultuuride ning muude põllumaadel 
kasvatatud energiakultuuride baasil 
toodetud biokütustest saadava energia 
tootmisele, ümber sellise taastuvenergia 
(eriti tuule-, päikese-, lainete ja 
geotermilise energia) osakaalu 
suurendamisele, mille taastuvus ja 
jätkusuutlikkus on tõestatud.

Or. fr

Muudatusettepanek 206
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Selleks et kohandada direktiivi 
98/70/EÜ teaduse ja tehnika arenguga, 
tuleks komisjonile anda Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 290 kohane 
volitus võtta vastu õigusakte, millega 
nähakse ette kasvuhoonegaaside heite 
seire ja vähendamise meetodid, biokütuste 
säästlikkuskriteeriumidele vastavuse 
hindamiseks vajalikud metodoloogilised 

välja jäetud
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põhimõtted ja väärtused, kriteeriumid ja 
geograafiline ulatus väga suure 
mitmekesisusega rohumaade 
kindlakstegemiseks, olelusringipõhise 
kasvuhoonegaaside heite arvutamise ja 
heitest aruandmise meetodid, 
maakasutuse kaudsest muutusest tingitud 
heite arvutamise meetodid, kütustes 
kasutatavate metallilisandite lubatav tase, 
kütuste spetsifikatsioonidega seotud 
lubatavad analüüsimeetodid ning 
bioetanooli sisaldava bensiini aururõhu 
puhul lubatud erand.

Or. en

Muudatusettepanek 207
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Selleks et kohandada direktiivi 
98/70/EÜ teaduse ja tehnika arenguga, 
tuleks komisjonile anda Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 290 kohane 
volitus võtta vastu õigusakte, millega 
nähakse ette kasvuhoonegaaside heite seire 
ja vähendamise meetodid, biokütuste 
säästlikkuskriteeriumidele vastavuse 
hindamiseks vajalikud metodoloogilised 
põhimõtted ja väärtused, kriteeriumid ja 
geograafiline ulatus väga suure 
mitmekesisusega rohumaade 
kindlakstegemiseks, olelusringipõhise 
kasvuhoonegaaside heite arvutamise ja 
heitest aruandmise meetodid, maakasutuse 
kaudsest muutusest tingitud heite 
arvutamise meetodid, kütustes 
kasutatavate metallilisandite lubatav tase, 
kütuste spetsifikatsioonidega seotud 
lubatavad analüüsimeetodid ning 
bioetanooli sisaldava bensiini aururõhu 

(18) Selleks et kohandada direktiivi 
98/70/EÜ teaduse ja tehnika arenguga, 
tuleks komisjonile anda Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 290 kohane 
volitus võtta vastu õigusakte, millega 
nähakse ette kasvuhoonegaaside heite seire 
ja vähendamise meetodid, biokütuste 
säästlikkuskriteeriumidele vastavuse 
hindamiseks vajalikud metodoloogilised 
põhimõtted ja väärtused, kriteeriumid ja 
geograafiline ulatus väga suure 
mitmekesisusega rohumaade 
kindlakstegemiseks, olelusringipõhise 
kasvuhoonegaaside heite arvutamise ja 
heitest aruandmise meetodid, kütustes 
kasutatavate metallilisandite lubatav tase, 
kütuste spetsifikatsioonidega seotud 
lubatavad analüüsimeetodid ning 
bioetanooli sisaldava bensiini aururõhu 
puhul lubatud erand.
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puhul lubatud erand.

Or. en

Muudatusettepanek 208
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Selleks et kohandada direktiivi 
98/70/EÜ teaduse ja tehnika arenguga, 
tuleks komisjonile anda Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 290 kohane 
volitus võtta vastu õigusakte, millega 
nähakse ette kasvuhoonegaaside heite seire 
ja vähendamise meetodid, biokütuste 
säästlikkuskriteeriumidele vastavuse 
hindamiseks vajalikud metodoloogilised 
põhimõtted ja väärtused, kriteeriumid ja 
geograafiline ulatus väga suure 
mitmekesisusega rohumaade 
kindlakstegemiseks, olelusringipõhise 
kasvuhoonegaaside heite arvutamise ja 
heitest aruandmise meetodid, maakasutuse 
kaudsest muutusest tingitud heite 
arvutamise meetodid, kütustes 
kasutatavate metallilisandite lubatav tase, 
kütuste spetsifikatsioonidega seotud 
lubatavad analüüsimeetodid ning 
bioetanooli sisaldava bensiini aururõhu 
puhul lubatud erand.

(18) Selleks et kohandada direktiivi 
98/70/EÜ teaduse ja tehnika arenguga, 
tuleks komisjonile anda Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 290 kohane 
volitus võtta vastu õigusakte, millega 
nähakse ette kasvuhoonegaaside heite seire 
ja vähendamise meetodid, biokütuste 
säästlikkuskriteeriumidele vastavuse 
hindamiseks vajalikud metodoloogilised 
põhimõtted ja väärtused, kriteeriumid ja 
geograafiline ulatus väga suure 
mitmekesisusega rohumaade 
kindlakstegemiseks, olelusringipõhise 
kasvuhoonegaaside heite arvutamise ja 
heitest aruandmise meetodid, kütustes 
kasutatavate metallilisandite lubatav tase, 
kütuste spetsifikatsioonidega seotud 
lubatavad analüüsimeetodid ning 
bioetanooli sisaldava bensiini aururõhu 
puhul lubatud erand.

Or. en

Muudatusettepanek 209
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19
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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.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 210
Pilar Ayuso

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 

(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 täiustatud biokütuste loetelu, 
transpordikütuste energiasisaldus, 
kriteeriumid ja geograafiline ulatus väga 
suure mitmekesisusega rohumaade 
kindlakstegemiseks ning biokütuste ja 
vedelate biokütuste 
säästlikkuskriteeriumidele vastavuse 
hindamiseks vajalikud meetodid ja 
väärtused.
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vedelate biokütuste 
säästlikkuskriteeriumidele vastavuse 
hindamiseks vajalikud meetodid ja 
väärtused.

Or. es

Muudatusettepanek 211
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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 ning biokütuste ja 
vedelate biokütuste 
säästlikkuskriteeriumidele vastavuse 
hindamiseks vajalikud meetodid ja 
väärtused.

Or. en

Muudatusettepanek 212
Erik Bánki

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19
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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.

Or. en

Selgitus

Mitmekordne arvestamine ei ole kooskõlas kasvuhoonegaaside ulatuslikuma vähendamise 
eesmärgiga ning selline meetod kahjustab ka investeeringute jätkamiseks vajalikku 
õiguskindlust.

Muudatusettepanek 213
Sophie Auconie

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, 

(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 
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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.

kindlakstegemiseks ning biokütuste ja 
vedelate biokütuste 
säästlikkuskriteeriumidele vastavuse 
hindamiseks vajalikud meetodid ja 
väärtused.

Or. fr

Muudatusettepanek 214
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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 ning biokütuste ja 
vedelate biokütuste 
säästlikkuskriteeriumidele vastavuse 
hindamiseks vajalikud meetodid ja
väärtused.

Or. it

Muudatusettepanek 215
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19
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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 artikli 3 lõike 4 kohase 
eesmärgi saavutamiseks 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.

Or. de

Selgitus

Kehtivate õigusaktide muutmine ei tohi põhjustada teatavate biokütuste diskrimineerimist. 
Lisaks nõrgestaks viimase põlvkonna biokütuste mitmekordne arvestamine 2020. aastaks 
sätestatud 10% eesmärki.

Muudatusettepanek 216
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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 

(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 võimalusi mõju vähendamiseks.
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1. jaanuarist 2021.

Or. en

Muudatusettepanek 217
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

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 võimalusi mõju vähendamiseks.

Or. es

Muudatusettepanek 218
Sabine Wils

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 ning avaliku sektori 
vahenditest rahastatavatele teaduslikele 
andmetele toetudes uurima, kui tõhusad on 
käesolevas direktiivis esitatud meetmed 
maakasutuse kaudsest muutusest tulenevate 
kasvuhoonegaaside heite piiramisel liidus 
ja liitu eksportivates kolmandates riikides, 
ning kaaluma mõju vähendamiseks 
võimalusi, lisades maakasutuse kaudsest 
muutusest tingitud hinnangulise heite
tegurid säästlikkuskavasse niipea, kui 
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käesolev direktiiv jõustub. Komisjon 
esitab ka täiendavad meetmed, näiteks 
võimalik impordikeeld sellistele 
biokütustele ja vedelate biokütustele, mis 
põhjustavad maakasutuse kaudse 
muutuse tõttu suuremat 
kasvuhoonegaaside heidet.

Or. en

Muudatusettepanek 219
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Nessa Childers, Britta Thomsen

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, 
mis peaks hõlmama täiustatud biokütuste 
suhtes säästlikkuskriteeriumide 
kehtestamist.

Or. en

Muudatusettepanek 220
Bas Eickhout

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 

(20) Komisjon peaks parimatele ja 
uusimatele teaduslikele andmetele toetudes
uurima, kui tõhusad on käesolevas 
direktiivis esitatud meetmed maakasutuse 
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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.

kaudsest muutusest tulenevate 
kasvuhoonegaaside heite piiramisel, ning 
kaaluma mõju vähendamiseks võimalusi, 
mis võivad hõlmata täiustatud 
transpordikütuste säästlikkuse tagamise 
ühtlustatud meetmete lisamist 
säästlikkuskavasse alates 1. jaanuarist 
2021.

Or. en

Muudatusettepanek 221
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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, 
mis peaks hõlmama 
säästlikkuskriteeriume, mida tuleb täita 
täiustatud biokütuste edendamisel.
Komisjon peaks teostama asjakohase 
analüüsi, et hinnata käesoleva direktiivi 
rakendamise mõju metsandussektorile ja 
sellega seotud tööstusharudele.

Or. en

Muudatusettepanek 222
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20
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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
2018. aastaks, pärast mida võib ta 
kaaluda maakasutuse kaudsest muutusest 
tingitud hinnangulise heite tegurite lisamist 
säästlikkuskavasse alates 1. jaanuarist 
2021.

Or. en

Selgitus

Komisjon peaks maakasutuse kaudse muutusega seotud aruandluskohustuse 2018. aastaks 
läbi vaatama, et kaaluda käesoleva direktiivi muutmist ja maakasutuse kaudse muutusega 
seonduvate tegurite võimalikku lisamist.

Muudatusettepanek 223
Gaston Franco

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, 
mis võivad hõlmata maakasutuse kaudsest 
muutusest tingitud hinnangulise heite 
tegurite lisamist säästlikkuskavasse alates 
1. jaanuarist 2021. Komisjon peaks 
teostama asjakohase analüüsi, et hinnata 
käesoleva direktiivi kohaldamise mõju 
biomassi kasutavatele sektoritele.
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Or. fr

Muudatusettepanek 224
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) On eriti oluline, et komisjon viiks
käesoleva direktiivi kohaldamist 
ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid 
konsultatsioone, sealhulgas ekspertide 
tasandil. Delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamisel ja koostamisel peaks 
komisjon tagama asjaomaste dokumentide 
sama- ja õigeaegse ning asjakohase 
edastamise Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

(21) On eriti oluline, et komisjon viiks
käesoleva direktiivi kohaldamist
ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid 
konsultatsioone, sealhulgas metsanduse ja 
sellega seotud tööstusharude ning 
põllumajanduse ekspertide tasandil.
Delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel 
ja koostamisel peaks komisjon tagama 
asjaomaste dokumentide sama- ja 
õigeaegse ning asjakohase edastamise 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Or. en

Muudatusettepanek 225
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) On eriti oluline, et komisjon viiks 
käesoleva direktiivi kohaldamist 
ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid 
konsultatsioone, sealhulgas ekspertide 
tasandil. Delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamisel ja koostamisel peaks 
komisjon tagama asjaomaste dokumentide 
sama- ja õigeaegse ning asjakohase 
edastamise Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

(21) On eriti oluline, et komisjon viiks 
käesoleva direktiivi kohaldamist 
ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid 
konsultatsioone, sealhulgas metsandus- ja 
põllumajandussektori ekspertide tasandil.
Delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel 
ja koostamisel peaks komisjon tagama 
asjaomaste dokumentide sama- ja 
õigeaegse ning asjakohase edastamise 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Or. fr


