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Muudatusettepanek 226
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Direktiivi 98/70/EÜ muudatused Direktiivi 98/70/EÜ (mida on muudetud 
23. aprilli 2009. aasta direktiiviga 
2009/30/EÜ) muudatused

Or. en

Selgitus

Selguse huvides.

Muudatusettepanek 227
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt -1 (uus)
Direktiiv 98/70/EÜ
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Artikli 3 lõige 3 asendatakse 
järgmisega:
„3. Liikmesriigid nõuavad tarnijatelt 
maksimaalselt 2,7 % hapnikusisaldusega 
ja maksimaalselt 5 % 
etanoolisisaldusega bensiini 
turuleviimist kuni 2018. aasta lõpuni ja 
võivad nõuda sellise bensiini 
turuleviimist pikemaks ajavahemikuks, 
kui nad peavad seda vajalikuks. Nad 
tagavad asjakohase teabe andmise 
tarbijatele bensiini biokütusesisalduse 
ning eriti eri bensiinisegude sobiva 
kasutamise kohta otseselt tankla 
kütusepumba juures. Sellega seoses 
järgitakse kõikides tanklates üle kogu ELi 
märgistamissoovitusi EN228: 2012.”
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Or. en

Selgitus

Artikli 3 lõike 2 sätteid arvestades on vaja tagada, et kütuse kaitseklass on sõidukitele, mis ei 
saa kasutada bensiini E10, kättesaadav kauem. Samuti tuleks tagada, et tarbijad saavad 
asjakohase teabe kohe kütusepumba juurest.

Muudatusettepanek 228
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt -1 a (uus)
Direktiiv 98/70/EÜ
Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 a. Artikli 4 lõike 1 kolmas lõik 
asendatakse järgmisega:
„Kui diislikütusesse segatud FAME 
protsent ületab 7 mahuprotsenti, tagavad 
liikmesriigid asjakohase teabe andmise 
tarbijatele FAME sisalduse kohta otse 
kütusepumba juures.”

Or. en

Selgitus

Kuna on tehtud ettepanek jätta välja direktiivi 2009/28/EÜ artikkel 21, tundub olevat vajalik 
lisada direktiivi 98/70/EÜ (mida on muudetud direktiiviga 2009/30/EÜ) kohustus, et 
biodiislikütuse pumbale tuleb kanda märgistus, kui FAME sisaldus on üle 7 %.

Muudatusettepanek 229
Vladko Todorov Panayotov

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

-a) lõige 2 asendatakse järgmisega:
„2. Liikmesriigid nõuavad, et tarnijad 
vähendaksid 31. detsembriks 2025 
võimalikult sujuvalt elutsükli jooksul 
energiaühiku kohta tekkivate 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid kuni 
13 %, võrreldes lõike 5 punktis b 
osutatud kütuse alusstandardiga. See 
vähendamine koosneb:
a) 9 % 31. detsembriks 2025.
Liikmesriigid nõuavad, et tarnijad
täidaksid järgmisi vahe-eesmärke: 2 % 
31. detsembriks 2014 ja 4 % 31. 
detsembriks 2017 ning 6 % 31. 
detsembriks 2020;
b) täiendavast soovituslikust eesmärgist 
2% 31. detsembriks 2022 vastavalt artikli 
9 lõike 1 punktile h, mis saavutatakse 
ühe või mõlema järgmise meetodiga:
i) transpordiks mõeldud energia 
tarnimine kasutamiseks iga liiki 
maanteesõidukites, väljaspool teid 
kasutatavates liikurmasinates 
(sealhulgas siseveelaevad), põllu- ja 
metsamajanduslikes traktorites ning 
väikelaevades;
ii) mis tahes tehnoloogia (sealhulgas 
süsinikdioksiidi kogumine ja säilitamine) 
kasutamine, millega saab vähendada 
tarnitud kütuse või energia elutsükli 
jooksul tekkivaid kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid energiaühiku kohta;
c) täiendavast soovituslikust eesmärgist 
2 % 31. detsembriks 2022 vastavalt 
artikli 9 lõike 1 punktile i, mis 
saavutatakse Kyoto protokolli puhta 
arengu mehhanismi kaudu ostetud 
heitkoguste vähendamise ühikute 
kasutamisega vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 13. oktoobri 
2003. aasta direktiivi 2003/87/EÜ 
(millega luuakse ühenduses 
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kasvuhoonegaaside saastekvootidega 
kauplemise süsteem) tingimustele. 
Käesolev lõige ei piira lõikes 5 sätestatud 
meetodite kasutamist.
Liikmesriigid tagavad punktidele a ja b 
vastavuse kindlaksmääramisel, et 
biokütuste tarnijate biokütustega seotud 
maakasutuse kaudsest muutusest tulenev 
maksimaalne panus, nagu on sätestatud V 
lisas, ei ületa energia kogust, mis vastab 
direktiivi 2009/28/EÜ artikli 3 lõike 4 
punktis c toodud maksimaalsele panusele.

Or. en

Selgitus

Selleks et muuta kütusetarnijatele kütusekvaliteedi direktiivi 98/70/EÜ kohase 
kasvuhoonegaasi heitkoguse vähendamise 6 %-lise eesmärgi saavutamine lihtsamaks, 
järgides samas maakasutuse kaudsest muutusest tingitud süsinikuvaru muutustest tulenevat 
aastapõhist heitkogust, on soovitatav lükata see eesmärk aastalt 2020 aastasse 2022 ja 
määratleda vähendamiskava selle eesmärgi saavutamiseks. See tagab, et isegi vahetult enne 
käesoleva direktiivi vastuvõtmist tehtud investeeringutel on 8 aastane kaitse (selliste käitiste 
keskmine tasuvusaeg).

Muudatusettepanek 230
Gerben-Jan Gerbrandy

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a) lõige 2 asendatakse järgmisega:
„2. Liikmesriigid nõuavad, et tarnijad 
vähendaksid 31. detsembriks 2025 
võimalikult sujuvalt elutsükli jooksul 
energiaühiku kohta tekkivate 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid kuni 
13 %, võrreldes lõike 5 punktis b 
osutatud kütuse alusstandardiga. See 
vähendamine koosneb:
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a) 9 % 31. detsembriks 2025.
Liikmesriigid nõuavad tarnijatelt 
vähendamisega seoses järgmiste vahe-
eesmärkide järgimist: 2 % 31. 
detsembriks 2014, 4 % 31. detsembriks 
2017 ning 6 % 31. detsembriks 2020;
b) täiendavast soovituslikust eesmärgist 
2 % 31. detsembriks 2020 vastavalt 
artikli 9 lõike 1 punktile h, mis 
saavutatakse ühe või mõlema järgmise 
meetodiga:
i) transpordiks mõeldud energia 
tarnimine kasutamiseks iga liiki 
maanteesõidukites, väljaspool teid 
kasutatavates liikurmasinates 
(sealhulgas siseveelaevad), põllu- ja 
metsamajanduslikes traktorites ning 
väikelaevades;
ii) mis tahes tehnoloogia (sealhulgas 
süsinikdioksiidi kogumine ja säilitamine) 
kasutamine, millega saab vähendada 
tarnitud kütuse või energia elutsükli 
jooksul tekkivaid kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid energiaühiku kohta;
c) täiendavast soovituslikust eesmärgist 
2 % 31. detsembriks 2020 vastavalt 
artikli 9 lõike 1 punktile i, mis 
saavutatakse Kyoto protokolli puhta 
arengu mehhanismi kaudu ostetud 
heitkoguste vähendamise ühikute 
kasutamisega vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 13. oktoobri 
2003. aasta direktiivi 2003/87/EÜ 
(millega luuakse ühenduses 
kasvuhoonegaaside saastekvootidega 
kauplemise süsteem) tingimustele.
Liikmesriigid tagavad punktidele a ja b 
vastavuse kindlaksmääramisel, et 
biokütuste tarnijate biokütustega seotud 
maakasutuse kaudsest muutusest tulenev 
maksimaalne panus, nagu on sätestatud V 
lisas, ei ületa energia kogust, mis vastab 
direktiivi 2009/28/EÜ artikli 3 lõike 4 
punktis c toodud maksimaalsele 
panusele.”



PE513.033v01-00 8/93 AM\937596ET.doc

ET

Or. en

Muudatusettepanek 231
Chris Davies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt -a (uus)
Direktiiv 98/70/EÜ
Artikkel 7a – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a) lõike 2 sissejuhatav osa asendatakse 
järgmisega:
„2. Liikmesriigid nõuavad, et tarnijad 
vähendaksid vähese süsinikdioksiidi 
heitega kütuse tarnimise teel võimalikult 
sujuvalt elutsükli jooksul energiaühiku 
kohta tekkivate kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid kuni 10 % 31. detsembriks 
2020, võrreldes lõike 5 punktis b 
osutatud kütuse alusstandardiga. See 
vähendamine koosneb:”

Or. en

Selgitus

On oluline ergutada nõudlust vähese süsinikdioksiidi heitega kütuste järele ja nende 
edendamist.

Muudatusettepanek 232
Bas Eickhout, Sabine Wils, Dan Jørgensen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a) lõike 2 punkt a asendatakse 
järgmisega:
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„a) 6 % 31. detsembriks 2020. 
Liikmesriigid nõuavad, et tarnijad 
täidaksid järgmist vahe-eesmärki: 4 % 
aastaks 2018;”

Or. en

Muudatusettepanek 233
Bas Eickhout, Sabine Wils

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- a a) lõike 2 punkti b alapunkt ii 
asendatakse järgmisega:
„(ii) mis tahes tehnoloogia (sealhulgas 
süsinikdioksiidi kogumine ja säilitamine 
või süsinikdioksiidi kogumine ja 
kasutamine transpordi eesmärgil) 
kasutamine, millega saab vähendada 
tarnitud kütuse või energia elutsükli 
jooksul tekkivaid kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid energiaühiku kohta;”

Or. en

Selgitus

Vältimatutest tööstuslikest heitgaasidest (nt CO terasetootmisest) saab toota mikroobse 
fermentatsiooni abil etanooli ja muid vedelkütuseid transpordi tarbeks. 

Muudatusettepanek 234
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

-a) lõikesse 2 lisatakse punkt c a:
„c a) „esimeses lõigus esitatud eesmärkide 
saavutamiseks peavad liikmesriigid 
tagama, et teraviljast ja muudest rohkesti 
tärklist sisaldavatest põllukultuuridest, 
suhkru- ja õlitaimedest või üksnes 
energiatootmiseks ette nähtud 
kultuuridest valmistatud biokütuste ja 
vedelate biokütuste maksimaalne panus ei 
ületa energia kogust 5 % (2011. aasta 
lõpu hinnanguline osakaal) energia 
lõpptarbimisest transpordi valdkonnas 
aastal 2020.”

Or. en

Muudatusettepanek 235
Sabine Wils

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a) lõikele 2 lisatakse järgmine lõik:
„iga liikmesriik tagab lõike 2 punktide a 
ja b eesmärkidel, et V lisas loetletud 
biokütustega seotud maakasutuse 
kaudsest muutusest tulenev maksimaalne 
energiapanus on kõige enam 3 % energia 
lõpptarbimisest selles liikmesriigis 2020. 
aastal.” 

Or. en

Muudatusettepanek 236
Anne Delvaux
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt -a (uus)
Direktiiv 98/70/EÜ
Artikkel 7a – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a) lõikele 2 lisatakse järgmine lõik:
„Liikmesriigid tagavad, et tarnijatelt 
saadud biokütuse maksimaalne panus 
punktide a ja b eesmärkidel ei ületaks 
direktiivi 2009/28/EÜ artikli 3 lõike 4 
punktis d kehtestatud maksimaalset 
panust kuni 31. detsembrini 2017.” 

Or. en

Selgitus

Seda ülempiiri tuleks kütuse kvaliteedi direktiivi suhtes laiendada kuni maakasutuse kaudse 
muutuse tegurite jõustumiseni, et tagada maakasutuse kaudse muutuse piiramine, mis on 
vajalik vastavuse saavutamiseks CO2 heite 6 %lise vähendamise eesmärgiga. Liikmesriigid 
peaksid seetõttu tagama, et tarnijad ei ületaks kütuse kvaliteedi direktiivi kohustuste, sh 
vaheeesmärkide täitmisel ülempiiri.

Muudatusettepanek 237
Bas Eickhout, Sabine Wils, Dan Jørgensen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a b) lisatakse järgmine lõige 2 a:
„2 a. Liikmesriigid nõuavad, et tarnijad 
vähendaksid tarnitud kütuselt ja energialt 
elutsükli jooksul energiaühiku kohta 
tekkivat kasvuhoonegaaside heidet 
lineaarselt alates 2020. aastast, et 
saavutada 10 %line vähenemine 31. 
detsembriks 2025 võrreldes lõike 5 punktis 
b osutatud kütuse alusstandardiga.”
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Or. en

Muudatusettepanek 238
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt -a a (uus)
Direktiiv 98/70/EÜ
Artikkel 7a – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a a) lisatakse järgmine lõige 5 a:
„5 a. Lõikes 1 osutatud eesmärkidel 
arvesse võetud biokütuseid ja vedelaid 
biokütuseid ei valmistata toorainest, mis 
on saadud põllumajandus- või 
metsajäätmetest, v.a kui on tõendatud, et 
see ei kahjusta põllumajandust ega 
ökosüsteemi toimimist. 
Põllumajandusjääkide kogus, mis peab 
jääma maapinnale põllumajanduslikel ja 
ökoloogilistel põhjustel, on kehtestatud 
piirkondlike ja vajaduse korral 
allpiirkondlike öko-põllumajandus-
geograafiliste iseärasuste põhjal, 
hõlmates mittepiiravalt mulla orgaanilist 
koostist, mulla viljakust, mulla 
mikrobioloogiat, veekogumisvõimet ja 
süsiniku sidumist mullas. Toorained, mis 
on saadud põllumajandusjääkidest, mis 
on muudetud põllukultuuride põllust 
eemal toimunud töötlemise kaudu toiduks 
või muudeks toodeteks, on käesolevast 
lõikest välja jäetud. Lõikes 1 osutatud 
eesmärkidel arvesse võetud biokütuseid ja 
vedelaid biokütuseid ei valmistata 
toorainest, mis on saadud 
metsamajandusjäätmetest, v.a kui on 
tõendatud, et see ei kahjusta ökosüsteemi 
toimimist.”

Or. en
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Selgitus

Põllumajandusjäägid on põllukultuuride toitainete allikad, ennetades pinnase erosiooni ja 
säilitades bioloogilist mitmekesisust Põllumajandusjääkide liigne kõrvaldamine põllukultuuri 
koristamise käigus võib kahjustada ökoloogilisi funktsioone. Metsajäägid on pinnasele 
toitainete allikas ja säilitavad bioloogilist mitmekesisust. Jääkide liigne kõrvaldamine, mille 
hulk erineb olenevalt piirkondlikest tingimustest, võib kahjustada nimetatud ökoloogilisi 
funktsioone. 

Muudatusettepanek 239
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 240
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

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

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

Or. es

Muudatusettepanek 241
Britta Reimers

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en
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Muudatusettepanek 242
Horst Schnellhardt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. de

Selgitus

Kuna maakasutuse muutuse hüpoteesi ei ole võimalik teaduslikult tõestada, puudub 
teavitamiskohustuseks asjakohane õiguslik alus. Seetõttu tuleks see kohustus välja jätta. 
Taimekasvatuseks kasutatava pinna suuruses ei olnud maailmas aastatel 1989–2009 
praktiliselt mingeid muutusi: kogupind oli vastavalt 1,52 ja 1,53 miljardit hektarit (+0.96%). 
Kuigi taimekasvatuse kogutoodang suurenes samal perioodil 52 % (5,1 miljardilt tonnilt 7,7 
miljardi tonnini), kasvas biokütuste tootmine üle maailma 12 miljonilt tonnilt 72 miljoni 
tonnini.

Muudatusettepanek 243
Julie Girling

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2015. aastast liikmesriigi määratud 
asutusele aruande biokütuse tootmisviiside 
ja mahtude kohta ning selle kohta, milline 
on kogu olelusringi arvestav 
kasvuhoonegaaside heide energiaühiku 
kohta, kaasa arvatud maakasutuse kaudsest 
muutusest tulenev hinnanguline heide, 
nagu on esitatud V lisas. Liikmesriigid 
teatavad need andmed komisjonile.

Or. en

Selgitus

Aruandlust maakasutuse kaudse muutuse kohta tuleks nõuda alates 2015. aastast.

Muudatusettepanek 244
Erik Bánki

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

6. Kütusetarnijad esitavad iga aasta 31. 
märtsiks liikmesriigi määratud asutusele 
aruande biokütuse tootmisviiside ja 
mahtude kohta ning selle kohta, milline on 
kogu olelusringi arvestav 
kasvuhoonegaaside heide energiaühiku 
kohta. Liikmesriigid teatavad need andmed 
komisjonile.

Or. en

Selgitus

Maakasutuse kaudse muutusega seotud aruandenõue vaieldavate teadustulemuste alusel ei 
ole põhjendatud. Seepärast jäetakse aruandenõue välja. Maakasutuse kaudse muutuse 
näitajate põhjal aruandmine, mida komisjon soovitab, viitaks biokütuste põhjustatud 
kasvuhoonegaaside heitele, mis ei ole teaduslikult tõestatud. Maakasutuse kaudse muutuse 
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hüpotees ei ole teaduslikult tõestatud. Seega puudub seadusandliku ettepaneku tegemiseks 
sobiv alus.

Muudatusettepanek 245
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt b
Direktiiv 98/70/EÜ
Artikkel 7a – lõige 5 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) lõike 5 esimese lõigu sissejuhatav lause 
asendatakse järgmisega:

välja jäetud

„5. Komisjonile antakse volitus võtta 
kooskõlas artikliga 10a vastu delegeeritud 
õigusakte, mis käsitlevad eelkõige 
järgmist:”

Or. fr

Muudatusettepanek 246
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Britta Thomsen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) lisatakse järgmine lõige 6 a:
„6 a. Liikmesriigid tagavad, et lõikes 2 
osutatud eesmärgile vastavuse 
saavutamisel võib teraviljast ja muust 
tärkliserikkast toorainest, suhkru- ja 
õlitaimedest valmistatud biokütuse või 
vedela biokütuse suurim ühendatud 
panus tarnijate poolt olla mitte suurem 
kui energiakogus, mis vastab direktiivi 
2009/28/EÜ artikli 3 lõike 4 punktis d 
osutatud suurimale panusele.”
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Or. en

Muudatusettepanek 247
Christa Klaß

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a) Artikli 7b lõike 1 teine lõik jäetakse 
välja.

Or. de

Selgitus

Usaldusväärsete säästvate süsteemide kehtestamiseks on vaja ranget ja ühtlustatud kontrolli, 
mida tuleb kõikides liikmesriikide kohaldada nii tavalisele kui ka täiustatud biokütusele.
Teatavate jäätmete ja jääkide suhtes erandi tegemisega soodustatakse eriti sellistest 
toorainetest biokütuseid, mis ei vasta säästvuse kriteeriumidele. 

Muudatusettepanek 248
Sabine Wils

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a) lõikele 1 lisatakse järgmine lõik:
„Biokütuste tootmiseks kasutada lubatud 
jäätmete ja jääkide soovituslik loetelu on 
toodud lisas V. Komisjon kehtestab [üks 
aasta pärast käesoleva direktiivi 
jõustumise kuupäeva] artikli 11 lõike 3 
kohase nõuandemenetluse kaudu 
vastuvõetava rakendusaktiga loetelu 
jäätmekoodidest, mis vastavad igale V 
lisas nimetatud lähteainele. Need koodid 
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vastavad komisjoni otsuse 2000/532/EÜ 
lisas toodud jäätmete harmoneeritud 
nimistule.

Or. en

Muudatusettepanek 249
Christofer Fjellner

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) lõige 2 asendatakse järgmisega: välja jäetud
2. Lõikes 1 osutatud eesmärkidel 
arvessevõetav biokütuste kasutamisega 
saavutatav kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamine on vähemalt 
60 % pärast 1. juulit 2014 tööd alustavates 
käitistes toodetavate biokütuste puhul. 
Käitis on alustanud tööd, kui selles on 
reaalselt toimunud biokütuse tootmine.
Käitiste puhul, mis alustavad tööd 1. juulil 
2014 või on tööd alustanud varem, on 
lõikes 1 osutatud eesmärkidel 
arvessevõetav biokütuste kasutamisega 
saavutatav kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamine vähemalt 35 % 
kuni 31. detsembrini 2017 ja vähemalt 
50 % alates 1. jaanuarist 2018.
Biokütuste kasutamisest tulenevat 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamist arvutatakse vastavalt 
artikli 7d lõikele 1.

Or. en

Selgitus

Biokütuste kasutamist ei tohiks vähendada sellega, et säästlikkuse kriteeriumid muudetakse 
rangemaks enne, kui on nõutud direktiivis 2009/30/EÜ, sest biokütuste alternatiiviks on 
fossiilkütused, millel säästlikkuse kriteeriumid puuduvad. Biokütuste kasutamine 
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kasvuhoonegaaside heite vähendamisega vähemalt 35 % on parem kui alternatiiv ehk 
fossiilkütused.

Muudatusettepanek 250
Erik Bánki

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud eesmärkidel 
arvessevõetav biokütuste kasutamisega 
saavutatav kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamine on vähemalt 60 % pärast 1.
juulit 2014 tööd alustavates käitistes 
toodetavate biokütuste puhul. Käitis on 
alustanud tööd, kui selles on reaalselt 
toimunud biokütuse tootmine.

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

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanek lükkaks 2017. aasta 50 % nõude aasta võrra edasi, millega kaasneks 
kasvuhoonegaaside vähendamine väiksemal määral ning mis seega ohustaks ELi 2020. aasta 
kliimapoliitika eesmärke. See säte kahjustaks ka õiguskindlust.

Muudatusettepanek 251
Sabine Wils

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud eesmärkidel 
arvessevõetav biokütuste kasutamisega 
saavutatav kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamine on vähemalt 60 % pärast 1. 
juulit 2014 tööd alustavates käitistes 

2. Lõikes 1 osutatud eesmärkidel 
arvessevõetav biokütuste kasutamisega 
saavutatav kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamine on vähemalt 60 % töötavates
käitistes toodetavate biokütuste puhul.
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toodetavate biokütuste puhul. Käitis on 
alustanud tööd, kui selles on reaalselt 
toimunud biokütuse tootmine.

Käitis on alustanud tööd, kui selles on 
reaalselt toimunud biokütuse tootmine.

Or. en

Muudatusettepanek 252
Vladko Todorov Panayotov

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud eesmärkidel 
arvessevõetav biokütuste kasutamisega 
saavutatav kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamine on vähemalt 60 % pärast 1. 
juulit 2014 tööd alustavates käitistes 
toodetavate biokütuste puhul. Käitis on 
alustanud tööd, kui selles on reaalselt 
toimunud biokütuse tootmine.

2. Lõikes 1 osutatud eesmärkidel 
arvessevõetav biokütuste kasutamisega 
saavutatav kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamine on vähemalt 60 % pärast 1. 
jaanuari 2015 tööd alustavates käitistes 
toodetavate biokütuste puhul. Käitis on 
alustanud tööd, kui selles on reaalselt 
toimunud biokütuse tootmine.

Or. en

Muudatusettepanek 253
Gaston Franco, Dominique Vlasto

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud eesmärkidel 
arvessevõetav biokütuste kasutamisega 
saavutatav kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamine on vähemalt 60 % pärast 1. 
juulit 2014 tööd alustavates käitistes 
toodetavate biokütuste puhul. Käitis on 
alustanud tööd, kui selles on reaalselt 

2. Lõikes 1 osutatud eesmärkidel 
arvessevõetav biokütuste kasutamisega 
saavutatav kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamine on vähemalt 50 % pärast 1. 
juulit 2014 tööd alustavates käitistes 
toodetavate biokütuste puhul. Käitis on 
alustanud tööd, kui selles on reaalselt 
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toimunud biokütuse tootmine. toimunud biokütuse tootmine.

Or. fr

Selgitus

Kehtestatav 60 %line miinimumlävend on liiga kõrge ning pärsib teadustegevust ja 
investeeringuid täiustatud biokütuste uuenduslike tootmisviiside valdkonnas, vähendab 
tööstuspotentsiaali ja seega piirab eesmärki soodustada täiustatud biokütuste jõulist turule 
sisenemist.

Muudatusettepanek 254
Sabine Wils

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 255
Erik Bánki

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käitiste puhul, mis alustavad tööd 1. juulil 
2014 või on tööd alustanud varem, on

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

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

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanek lükkaks 2017. aasta 50 % nõude aasta võrra edasi, millega kaasneks 
kasvuhoonegaaside vähendamine väiksemal määral ning mis seega ohustaks ELi 2020. aasta 
kliimapoliitika eesmärke. See säte kahjustaks ka õiguskindlust.

Muudatusettepanek 256
Vladko Todorov Panayotov

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Käitiste puhul, mis alustavad tööd 1. 
jaanuaril 2015 või on tööd alustanud 
varem, on lõikes 1 osutatud eesmärkidel 
arvessevõetav biokütuste kasutamisega 
saavutatav kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamine vähemalt 35 % kuni 31. 
detsembrini 2017 ja vähemalt 50 % alates 
1. jaanuarist 2018.

Or. en
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Selgitus

Kuna käesolev direktiiv jõustub kõige varem 2013. aasta lõpus, ei piisa olemasoleva 
tehnoloogia direktiivi nõuetega kohandamiseks poolest aastast. Pealegi ei ole tööstus selleks 
valmistunud, sest 23. aprilli 2009. aasta direktiivis 2009/30/EÜ, millega muudeti direktiivi 
98/70/EÜ, sätestati, et kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamine peab olema vähemalt 60 
% biokütuste puhul, mis on toodetud 1. jaanuaril 2017 või pärast seda tööd alustavates 
käitistes. 

Muudatusettepanek 257
Elisabetta Gardini, Julie Girling

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Biokütuste kasutamisest tulenevat 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamist arvutatakse vastavalt 
artikli 7d lõikele 1.

Biokütuste kasutamisest tulenevat 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamist arvutatakse vastavalt 
artikli 7d lõikele 1 ja selles võetakse 
arvesse kasvuhoonegaaside heite kogu 
vähendamist biokütuste puhul alates 
nende tootmisest kuni mõjuni energiale, 
mida kasutatakse lõppkütuse tootmiseks. 
Seepärast tuleks muuta meetodit, mida 
kasutatakse üksikute biokütuste 
olelusringi jooksul saavutatava 
kasvuhoonegaaside heite vähendamise 
kohta realistliku hinnangu saamiseks, sest 
igal biokütusel on (täielikult või osaliselt) 
lõppkütusele erinev mõju.

Or. en

Selgitus

Biokütuste olelusringi jooksul saavutatava kasvuhoonegaaside heite vähendamise 
arvutamises tuleks arvesse võtta kütuse kogu olelusringi, sh CO2 heite vähendamise hilisemat 
mõju. 

Muudatusettepanek 258
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt a a (uus)
Direktiiv 98/70/EÜ
Artikkel 7b – lõige 2 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) lisatakse järgmine lõige 2 a:
„2 a. Lõikes 1 osutatud eesmärkidel 
arvesse võetud biokütuseid ja vedelaid 
biokütuseid valmistatakse toorainest, mis 
on toodetud säästva maakorralduse tava 
kohaselt, mis säilitab või suurendab 
ökosüsteemide süsiniku varu, kaitseb 
bioloogilist mitmekesisust, mulla viljakust 
ja mulla orgaanilise süsiniku sisaldust; 
väldib pinnase erosiooni, toetab veevarude 
säilitamist ja omab minimaalset mõju vee 
kättesaadavusele, kvaliteedile ning 
toitainete ja mineraalide tasakaalule.”

Or. en

Muudatusettepanek 259
Erik Bánki

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) lõikes 3 asendatakse teine lõik 
järgmisega:

välja jäetud

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

Or. en
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Selgitus

Komisjon soovib volitust võtta vastu delegeeritud õigusakte küsimuste suhtes, mis mõjutavad 
kogu biokütuste sektorit ning võiksid kahjustada põllumajandusettevõtjate ja investorite 
õiguspäraseid ootusi. Seepärast peaksid need kuuluma jätkuvalt seadusandlikku 
tavamenetlusse.

Muudatusettepanek 260
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) lõikes 3 asendatakse teine lõik 
järgmisega:

välja jäetud

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

Or. en

Muudatusettepanek 261
Jo Leinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt b a (uus)
Direktiiv 98/70/EÜ
Artikkel 7b – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) lõige 4 asendatakse järgmisega:
„4. Lõikes 1 osutatud eesmärkidel 
arvesse võetud biokütuseid ja vedelaid 
biokütuseid ei valmistata toorainest, mis 
on saadud suure süsinikuvaruga maa-
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alalt, see tähendab maa-alalt, mida 
2008. aasta jaanuaris või hiljem
iseloomustas üks järgmistest 
seisunditest, sõltumata sellest, kas see 
maa-ala on säilitanud oma seisundi või 
mitte:
a) märgalad, see tähendab pidevalt või 
suurema osa aastast veega kaetud või 
veest küllastunud maa-alad;
b) muud looduslikult uuenevad 
metsastatud alad;
c) istutatud metsad;”

Or. en

Muudatusettepanek 262
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt b a (uus)
Direktiiv 98/70/EÜ
Artikkel 7b – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) lisatakse järgmine lõige 5 a:
„5 a. Arvestades artikli 7a lõike 2 
punktides a, b ja c osutatud sätteid ei 
saada tooraineid selliste biokütuste 
tootmiseks, mis aitavad kaasa 
koondeesmärgi saavutamisele, riikidest, 
mille haritava maa suhtes kohaldatakse 
lõikeid 4 ja 5 ja mille haritav maa on 
toorainete tootmise aastal oluliselt 
muutunud.” 

Or. de

Selgitus

Rohkem kui 70 % biokütuste ja vedelate biokütuste tõttu tekkinud kasvuhoonegaaside heitest 
tuleneb maakasutuse muutusest vihmametsade ja soode aladel. Seetõttu ei tohiks arvesse võtta 
biokütuseid, mis on saadud tänu sellisele maakasutuse muutusele. Seepärast tuleks nii nendes 
riikides tekkivaid kasvuhoonegaaside heitkoguseid kui ka maakasutuse kaudsest muutusest 
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tekkinud kasvuhoonegaaside heitkoguseid vähendada.

Muudatusettepanek 263
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt b a (uus)
Direktiiv 98/70/EÜ
Artikkel 7b – lõige 6 – lõigud 1 a, 1 b ja 1 c (uued)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) lõikele 6 lisatakse järgmised lõigud:
„Lõikes 1 nimetatud eesmärkidel 
arvessevõetavaid biokütuseid ei valmistata 
jäätmetest või jääkidest juhul, kui sellega 
kahjustataks Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2008/98/EÜ (mis 
käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse 
kehtetuks teatud direktiivid) kohaldamist 
ja eesmärke.
Eelkõige ei valmistata lõikes 1 nimetatud 
eesmärkidel arvessevõetavaid biokütuseid 
jäätmetest või jääkidest, mille suhtes 
kohaldatakse korduskasutuse või 
ringlussevõtu eesmärke kooskõlas 
direktiivi 2008/98/EÜ artikli 11 lõikega 2 
või liikmesriikide võetud biojäätmetega 
seotud meetmeid vastavalt nimetatud 
direktiivi artiklile 22.
Direktiivi 2008/98/EÜ V peatükile 
vastavates liikmesriikide jäätmekavades 
võetakse arvesse jäätmete ja jääkide 
kasutamist biokütuste tootmiseks.” 

Or. en

Muudatusettepanek 264
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2 a (uus)
Direktiiv 98/70/EÜ
Artikkel 7c – lõige 5 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Artikli 7c lõige 5 asendatakse 
järgmisega:
„5. Komisjon võtab käesoleva artikli 
lõike 4 kohaseid otsuseid vastu üksnes 
siis, kui asjaomane leping või kava 
vastab asjakohastele usaldusväärsuse, 
läbipaistvuse ja sõltumatu auditi 
standarditele ning kaitseb piisavalt 
kolmandate isikute huve.
Kolmandad isikud on kohalikud ja 
põliskogukonnad või muud isikud, keda 
nimetatud tootmine mõjutab, juhul kui 
neil on omandi- või kasutusõigus maale, 
millest saadakse biokütuste ja vedelate 
biokütuste tootmiseks vajalikke 
tooraineid.
Lepingut või kava ei loeta esimeses lõikes 
osutatud standarditele vastavaks, kui 
selles ei ole nõutud järgmist:
a) kolmandate isikute õiguste kaitse
i) Enne seda, kui lepingu või kavaga 
antakse tootmisele heakskiit, 
kontrollitakse üle kolmandate isikute 
õigused. Selline kontroll 
dokumenteeritakse.
ii) Nimetatud isikute vaba, eelnev ja 
teadlik nõusolek saadakse enne tootmise 
alustamist.
iii) Kolmandate isikute õigusi austatakse.
iv) Kolmandatele isikutele, kelle õigusi 
tootmine kahjulikult mõjutab, hüvitatakse 
see kahju nõuetekohaselt.
b) Usaldusväärsuse ja sõltumatu auditi 
miinimumstandardid
v) Audiitorid akrediteeritakse vastavalt 
asjakohastele rahvusvahelistele 
standarditele.
vi) Audiitorite ja ettevõtjate vahelised 
huvide konfliktid tehakse kindlaks, 
käsitletakse ja lahendatakse vastavalt 
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selgetele ja mõjusatele menetlustele.
vii) Kohapealseid auditeid tehakse 
vähemalt kord aastas vastavalt selgetele, 
dokumenteeritud ja avaldatud 
menetlustele. Auditid dokumenteeritakse.
viii) Auditi ajal konsulteeritakse 
kolmandate isikutega. Konsultatsioonid 
dokumenteeritakse.
ix) Tehakse kindlaks mittevastavuse 
juhud ja lahendatakse need vastavalt 
selgetele ja mõjusatele menetlustele. Need 
menetlused hõlmavad tähtaegu vastavuse 
saavutamise kohta ja sätestavad üksikute 
tootmistegevuste või biokütuste või 
vedelate biokütuste saadetiste väljajätmise 
lepingust või kavast, kui vastavust 
tähtajaks ei saavutata.
c) Läbipaistvuse miinimumstandardid
x) Leping või kava avaldatakse 
veebisaidil. Kõik lepingu või kava 
koostisosad koondatakse ühte dokumenti.
xi) Lepingu või kavaga hõlmatud 
ettevõtjate nimekiri avaldatakse samal 
veebisaidil koos vastavate sertifikaatide 
koopiatega.
xii) Komisjoni poolt vastavalt lõikele 4 
vastu võetud otsused avaldatakse samal 
veebisaidil. 
Kõikide punktides x–xii osutatud 
dokumentide tõlge tehakse 
kättesaadavaks, eelkõige kolmandatele 
isikutele, nende riikide ametlikus keeles 
või ametlikes keeltes, kust toorained 
pärinevad.
Kolmandaid isikuid võivad punktides i–iii 
ja punktis viii nimetatud toimingutes 
aidata nende esindajad.
Punktides i, vii ja viii nimetatud 
dokumente säilitatakse vähemalt viis 
aastat ja need tehakse komisjonile tema 
taotlusel kättesaadavaks.
Leping või kava hõlmab sätteid, mis 
võimaldavad komisjonil kasutada artikli 
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7c lõike 6d esimeses lõigus nimetatud 
õigusi.
Kasvuhoonegaaside vähenemise 
mõõtmise kavad peavad vastama ka V lisa 
metoodikanõuetele. Artikli 7b lõike 3 
punkti b alapunktis ii nimetatud väga 
suure bioloogilise mitmekesisusega alade 
puhul peavad selliste alade nimekirjad 
vastama piisavatele 
objektiivsusstandarditele, olema kooskõlas 
rahvusvaheliselt tunnustatud 
standarditega ning nägema ette 
asjakohased edasikaebamismenetlused.

Or. en

Muudatusettepanek 265
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2 b (uus)
Direktiiv 98/70/EÜ
Artikkel 7c – lõige 6 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Artikli 7c lõige 6 asendatakse 
järgmisega:
„6. Lõikele 6a kohaselt võetakse lõike 4 
kohased otsused vastu vastavalt artikli 
11 lõikes 3 osutatud 
nõuandemenetlusele, võttes arvesse 
vastavalt lõikele 6a avalikkuselt saadud 
tähelepanekuid. Ilma et see piiraks lõike 
6d kohaldamist, kehtivad sellised otsused 
kuni viis aastat.
Kui komisjon on seisukohal, et on 
võimalik vastu võtta lõike 4 kohane otsus, 
avaldab ta lepingu või kava direktiivi 
2009/28/EÜ artiklis 24 osutatud 
läbipaistvusplatvormil. Kõik lepingu või 
kava koostisosad koondatakse ühte 
dokumenti. Komisjon avaldab teate, milles 
ta palub avalikkusel esitada lepingu või 
kavaga seoses oma tähelepanekud. Aega 
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tähelepanekute esitamiseks on alates teate 
avaldamisest vähemalt kaks kuud.
Komisjon avaldab aruande lepingu või 
kava kohta läbipaistvusplatvormil. 
Komisjon võib aruande koostamisel võtta 
arvesse kolmandate isikute nõuandeid. 
Aruande koostamises osalevate isikutega 
seotud huvide konfliktid tehakse kindlaks 
ja lahendatakse.
Pärast lõike 4 kohase otsuse vastuvõtmist 
avaldatakse leping või kava 
läbipaistvusplatvormil. Kõik lepingu või 
kava koostisosad koondatakse ühte 
dokumenti.
Peale selle on lõike 4 kohastes otsustes 
sätestatud, et mis tahes füüsiline või 
juriidiline isik võib lepingu või kava 
toimimisega seoses esitada komisjonile 
põhjendatud kahtlusi. Komisjon vastab 
kahe kuu jooksul, märkides, kas ta 
kavatseb võtta edasisi meetmeid.
Kui olemasoleva teabe alusel tekivad 
kahtlused, kas leping või kava, mille 
suhtes tehti lõikes 4 osutatud otsus, vastab 
jätkuvalt lõike 5 nõudmistele, hindab 
komisjon lepingu või kava praktilist 
toimimist. Sellel eesmärgil on komisjonil 
volitused saada juurdepääs igale 
asjakohasele dokumendile, mida lepingu 
või kava toimimiseks on koostatud või 
mida selleks on säilitatud.
Kui esialgsed tõendid osutavad sellele, et 
lepingu või kava toimimises esineb 
tõsiseid puudusi, peatab komisjon lõike 4 
kohase otsuse viivitamata, võttes selleks 
kooskõlas artikli 11 lõikes 3 osutatud 
nõuandemenetlusele vastu rakendusakti. 
Peatamine lõpetatakse samamoodi, kui 
komisjoni hinnangus järeldatakse, et 
probleem on lahendatud.”

Or. en
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Muudatusettepanek 266
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2 c (uus)
Direktiiv 98/70/EÜ
Artikkel 7c – lõige 9 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 c. Artiklile 7c lisatakse järgmine lõige 
9a:
„9a. Hiljemalt [üks aasta pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist] esitab komisjon 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
aruande vabatahtlike kavade toimimise 
läbivaatamise kohta, mille kohta on vastu 
võetud lõike 4 kohane otsus, tuues selles 
esile head tavad. Aruanne põhineb 
parimal olemasoleval teabel, sh 
sidusrühmadega peetud 
konsultatsioonidel, ning lepingute ja 
kavade rakendamisel saadud kogemustel. 
Aruandes võetakse arvesse asjaomaseid 
rahvusvaheliselt tunnustatud standardeid 
ja suuniseid, sh neid, mille on koostanud 
Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon 
ning Rahvusvahelise Sotsiaalse ja 
Keskkondliku Akrediteerimise ja 
Märgistuse Liit. Iga lepingu ja kava puhul 
analüüsitakse aruandes muu hulgas 
järgmist:
– auditite sõltumatus, meetod ja sagedus;
– mittevastavuste tuvastamis- ja 
kõrvaldamismeetodite olemasolu ja nende 
kohaldamise kogemused;
– läbipaistvus, eelkõige seoses kava 
kättesaadavusega, toorainete 
päritoluriikide või -piirkondade 
ametlikesse keeltesse tõlgitud tekstide 
olemasolu, sertifitseeritud ettevõtjate 
nimekirja ja sellega seotud sertifikaatide 
kättesaadavus, auditiaruannete 
kättesaadavus;
– sidusrühmade osalemine, eelkõige põlis-
ja kohalike kogukondadega 
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konsulteerimine kava koostamise ja 
läbivaatamise ning auditite läbiviimisega 
ajal;
– kava üldine töökindlus, eelkõige seoses 
eeskirjadega, mida kohaldatakse 
audiitorite ja asjaomase kavaga seotud 
asutuste akrediteerimise, kvalifitseerimise 
ja sõltumatuse suhtes;
– kava ajakohastamine seoses turuga.
Komisjon esitab juhul, kui see on aruande 
valguses kohane, Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule ettepaneku muuta käesoleva 
direktiivi vabatahtlikke kavasid 
puudutavaid sätteid, et edendada häid 
tavasid.”

Or. en

Muudatusettepanek 267
Jo Leinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2 a (uus)
Direktiiv 98/70/EÜ
Artikkel 7c – lõige 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Artiklile 7c lisatakse järgmine lõige 9 
a:
„9 a. Komisjonile antakse õigus võtta 
kooskõlas artikliga 10a vastu delegeeritud 
õigusakte, millega vältida toorainete 
liigitamist jäätmeteks, kui see ei ole 
kooskõlas direktiivi 2008/98/EÜ artikliga 
14 või samaväärse jäätmetekke 
ennetamise ja jäätmete haldamise 
programmiga. Delegeeritud õigusaktid 
võetakse vastu 31. detsembriks 2015; enne 
seda ei peeta tooraineid käesoleva 
direktiivi kohaldamisel jäätmeteks.”

Or. en
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Muudatusettepanek 268
Bas Eickhout

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt -a (uus)
Direktiiv 98/70/EÜ
Artikkel 7d – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a) lõige 1 asendatakse järgmisega:
„1. Artikli 7a ja artikli 7b lõike 2 
kohaldamisel arvutatakse biokütuste 
kasutamisest elutsükli jooksul tekkivate 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid
järgmiselt:
a) kasutades biokütuste puhul, mille 
tootmisviisidest tuleneva 
kasvuhoonegaaside heitkoguse 
vähenemise vaikeväärtus on sätestatud 
IV lisa A või B osas ja mille IV lisa C osa 
punkti 7 kohaselt arvutatav el väärtus on 
võrdne nulliga või nullist väiksem, ning 
kui maakasutuse kaudse muutusest 
tingitud hinnanguline heide on vastavalt 
V lisa osale B null, seda vaikeväärtust;
b) kasutades IV lisa C osas sätestatud 
metoodika kohaselt arvutatud tegelikku 
väärtust, millele on liidetud V lisas 
esitatud maakasutuse kaudsest muutusest 
tulenev hinnanguline heide;
c) kasutades väärtust, mis on arvutatud 
IV lisa C osa punktis 1 osutatud valemi 
tegurite summana, milles mõnede 
tegurite jaoks võib kasutada IV lisa D 
või E osa summeerimata vaikeväärtusi, 
ning kõigi teiste tegurite jaoks IV lisa C 
osas sätestatud metoodika kohaselt 
arvutatud tegelikke väärtusi, millele on 
liidetud V lisas esitatud maakasutuse 
kaudsest muutusest tulenev hinnanguline 
heide.”

Or. en
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Muudatusettepanek 269
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt -a (uus)
Direktiiv 98/70/EÜ
Artikkel 7d – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a) lõige 1 asendatakse järgmisega:
„1. Artikli 7a ja artikli 7b lõike 2 
kohaldamisel arvutatakse biokütuste 
kasutamisest elutsükli jooksul tekkivate 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid 
järgmiselt:
a) kasutades biokütuste puhul, mille 
tootmisviisidest tuleneva 
kasvuhoonegaaside heitkoguse 
vähenemise vaikeväärtus, seal hulgas 
V lisas esitatud maakasutuse kaudse 
muutusega seotud väärtused, on 
sätestatud IV lisa A või B osas ja mille 
IV lisa C osa punkti 7 kohaselt arvutatav 
el väärtus on võrdne nulliga või nullist 
väiksem, seda vaikeväärtust;
b) kasutades IV lisa C osas sätestatud 
metoodika kohaselt arvutatud tegelikku 
väärtust või
c) kasutades väärtust, mis on arvutatud 
IV lisa C osa punktis 1 osutatud valemi 
tegurite summana, milles mõnede 
tegurite jaoks võib kasutada IV lisa D 
või E osa summeerimata vaikeväärtusi, 
ning kõigi teiste tegurite jaoks IV lisa C 
osas sätestatud metoodika kohaselt 
arvutatud tegelikke väärtusi, millele on 
liidetud V lisas esitatud maakasutuse 
kaudsest muutusest tulenev hinnanguline 
heide.”

Or. en
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Muudatusettepanek 270
Anne Delvaux

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt -a (uus)
Direktiiv 98/70/EÜ
Artikkel 7d – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a) lõike 1 punkt a asendatakse 
järgmisega:
„a) kasutades biokütuste või vedelate 
biokütuste puhul, mille tootmisviisidest 
tuleneva kasvuhoonegaaside heitkoguse 
vähenemise vaikeväärtus on sätestatud 
IV lisa A või B osas ja mille IV lisa C osa 
punkti 7 kohaselt arvutatav edl väärtus 
on võrdne nulliga või nullist väiksem, 
seda vaikeväärtust, millele on liidetud 
maakasutuse kaudsest muutusest tingitud 
hinnanguline heide, nagu on sätestatud 
IV lisa C osa punktis 19a;”

Or. en

Selgitus

Eesmärk on võtta alates 2018. aastast biokütuste kasvuhoonegaaside heite puhul arvesse ka 
maakasutuse kaudsest muutusest tingitud heidet.

Muudatusettepanek 271
Anne Delvaux, Romana Jordan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt -a (uus)
Direktiiv 98/70/EÜ
Artikkel 7d – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a) lõike 1 punkt a asendatakse 
järgmisega:
„a) kasutades biokütuste või vedelate 
biokütuste puhul, mille tootmisviisidest 
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tuleneva kasvuhoonegaaside heitkoguse 
vähenemise vaikeväärtus on sätestatud 
IV lisa A või B osas ja mille IV lisa C osa 
punkti 7 kohaselt arvutatav edl väärtus 
on võrdne nulliga või nullist väiksem, 
seda vaikeväärtust;”

Or. en

Muudatusettepanek 272
Anne Delvaux, Romana Jordan

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a a) lõikesse 1 lisatakse järgmine lõik:
„Liikmesriigid tagavad, et punktides a, b 
ja c osutatud arvutustes võetakse vastavalt 
V lisale arvesse ka maakasutuse kaudsest 
muutusest tulenevat heidet, kui see ületab 
maksimaalset panust, nagu on sätestatud 
direktiivi 2009/28/EÜ artikli 3 lõike 4 
punktis d.”

Or. en

Selgitus

Viide sellele, et piirnormi ületava biokütuste kasvuhoonegaaside heite arvutamisel võetakse 
arvesse ka maakasutuse kaudsest muutusest tingitud heidet.

Muudatusettepanek 273
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt a
Direktiiv 98/70/EÜ
Artikkel 7d – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võib otsustada, kasutades 
artikli 11 lõike 3 kohast 
nõuandemenetlusega vastuvõetavat 
rakendusakti, et lõikes 3 osutatud 
aruanded sisaldavad täpseid andmeid, 
mida saab kasutada biokütuste 
lähteainete kasvatamisega kõnealustes 
piirkondades seotud kasvuhoonegaaside 
heite kindlaksmääramiseks artikli 7b lõike 
2 kohaldamisel.”

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 274
Gaston Franco

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 275
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 276
Erik Bánki

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Vt põhjenduse 19 ja artikli 7a lõike 6 selgitusi.
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Muudatusettepanek 277
Pilar Ayuso

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 278
Gaston Franco

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjonile antakse volitus võtta 
kooskõlas artikliga 10a vastu delegeeritud 
õigusakte, et kohandada V lisa teaduse ja 
tehnika arenguga, sealhulgas selleks, et 
vaadata läbi põllukultuurirühma jaoks 
esitatud maakasutuse kaudsest muutusest 
tulenev väärtus; lisada uusi väärtusi 

välja jäetud
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üksikasjalikuma kirjeldamise tasanditel; 
lisada vajaduse korral täiendavaid 
väärtusi biokütuste uute toorainete turule 
jõudmisel; vaadata läbi biokütuste 
kategooriad, mille puhul maakasutuse 
kaudsest muutusest tuleneva heite väärtus 
on null; ja töötada välja tegurid toiduks 
mittekasutatavate tselluloosmaterjalide ja 
lignotselluloosi kui toorainete jaoks.”

Or. fr

Muudatusettepanek 279
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 280
Christa Klaß
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt a
Direktiiv 98/70/EÜ
Artikkel 7d – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

6. Komisjonile antakse volitus võtta 
kooskõlas artikliga 10a vastu delegeeritud 
õigusakte, et kohandada V lisa teaduse ja 
tehnika arenguga ning määrata V lisa 
kohaselt iga õigusaasta kohta kindlaks
maakasutuse kaudsest muutusest tingitud 
väärtused; lisada uusi väärtusi 
üksikasjalikuma kirjeldamise tasanditel
(see tähendab tooraine tasandil); lisada 
vajaduse korral täiendavaid väärtusi 
biokütuste uute toorainete turule tulemisel;
ja töötada välja tegurid toiduks 
mittekasutatavate tselluloosmaterjalide ja 
lignotselluloosi kui toorainete jaoks.

Or. en

Selgitus

Iga-aastane maakasutuse kaudsest muutusest tingitud väärtuste kindlaks määramine.

Muudatusettepanek 281
Françoise Grossetête, Dominique Vlasto

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjonile antakse volitus võtta 
kooskõlas artikliga 10a vastu delegeeritud 
õigusakte, et kohandada V lisa teaduse ja 
tehnika arenguga, sealhulgas selleks, et 
vaadata läbi põllukultuurirühma jaoks 

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

esitatud maakasutuse kaudsest muutusest 
tulenev väärtus; lisada uusi väärtusi 
üksikasjalikuma kirjeldamise tasanditel;
lisada vajaduse korral täiendavaid väärtusi 
biokütuste uute toorainete turule jõudmisel; 
vaadata läbi biokütuste kategooriad, mille 
puhul maakasutuse kaudsest muutusest 
tuleneva heite väärtus on null; ja töötada 
välja tegurid toiduks mittekasutatavate 
tselluloosmaterjalide ja lignotselluloosi kui 
toorainete jaoks, tingimusel et need 
delegeeritud õigusaktid toetavad 
uuendusliku tehnoloogia alaseid 
uuringuid ja selle väljatöötamist, võttes 
arvesse, et tuleb suurendada enamiku 
Euroopa sõidukite puhul kasutatavate 
diislikütuste varustuskindlust.”

Or. fr

Selgitus

Selleks et mitte luua investeeringute demotiveerimisega seotud ebakindlust, on kavandatavate 
meetmete lõppeesmärk liikmesriikides teadus- ja arendustegevuse soodustamine ja turu 
vajaduste täitmine. Samas tuleb arvesse võtta Euroopa sõidukite eripära.

Muudatusettepanek 282
Sophie Auconie

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjonile antakse volitus võtta 
kooskõlas artikliga 10a vastu delegeeritud 
õigusakte, et kohandada V lisa teaduse ja 
tehnika arenguga, sealhulgas selleks, et 
vaadata läbi põllukultuurirühma jaoks 
esitatud maakasutuse kaudsest muutusest 
tulenev väärtus; lisada uusi väärtusi 
üksikasjalikuma kirjeldamise tasanditel;
lisada vajaduse korral täiendavaid väärtusi 
biokütuste uute toorainete turule jõudmisel; 

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

vaadata läbi biokütuste kategooriad, mille 
puhul maakasutuse kaudsest muutusest 
tuleneva heite väärtus on null; ja töötada 
välja tegurid toiduks mittekasutatavate 
tselluloosmaterjalide ja lignotselluloosi kui 
toorainete jaoks. Delegeeritud 
õigusaktidega soodustatakse võimalikult 
palju uuenduslike ja tõhusate 
tehnoloogiate väljatöötamist, mis aitaks 
lahendada keskkonnaprobleeme.”

Or. fr

Muudatusettepanek 283
Kriton Arsenis, Nessa Childers, Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt a
Direktiiv 98/70/EÜ
Artikkel 7d – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Et kaitsta juba tehtud investeeringuid, 
ei võeta 1. juulil 2014 või enne seda 
käigus olevate käitiste puhul lõike 1 
kohaselt tehtavates arvutustes kuni 31. 
detsembrini 2017 arvesse käesoleva 
direktiivi V lisas osutatud maakasutuse 
kaudsest muutusest tulenevat 
hinnangulist heidet seoses selliste 
biokütuste üldise tarbimise osakaaluga, 
mis on valmistatud teraviljast ja muust 
tärkliserikkast toorainest, suhkru- ja 
õlitaimedest või muudest põllumaadel 
kasvatatud energiakultuuridest.

Or. en

Muudatusettepanek 284
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt b
Direktiiv 98/70/EÜ
Artikkel 7d – lõige 7 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) lõike 7 esimene lõik asendatakse 
järgmisega:

välja jäetud

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

Or. en

Muudatusettepanek 285
Gaston Franco

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. fr
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Muudatusettepanek 286
Julie Girling

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Artikkel 7d sisaldab direktiivi olemuslikke elemente ning seetõttu ei kuulu see delegeeritud 
õigusaktide kohaldamisalasse.

Muudatusettepanek 287
Erik Bánki

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Vt põhjenduse 19 ja artikli 7a lõike 6 selgitusi.

Muudatusettepanek 288
Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt c a (uus)
Direktiiv 98/70/EÜ
Artikkel 7d – lõige 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) lisatakse lõige 8 a:
„8 a. Komisjonile antakse õigus võtta 
kooskõlas artikliga 10a vastu delegeeritud 
õigusakte, milles käsitletakse IV lisa C osa 
punktis 9 sätestatud kategooriate puhul 
nõutavate üksikasjalike määratluste, 
sealhulgas tehniliste kirjelduste 
kehtestamist”.

Or. es

Muudatusettepanek 289
Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt c b (uus)
Direktiiv 98/70/EÜ
Artikkel 7d – lõige 8 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c b) lisatakse lõige 8 b:
„8 b. Komisjon esitab hiljemalt 31. 
detsembriks 2015 seadusandliku 
ettepaneku, et hõlmata IV lisa C osa 
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punktis 8 esitatud tingimustele vastaval 
maal toodetud biomassi jaoks kehtestatud 
lisatasudega võrdväärsete toetustega ka 
muid maakasutuse kaudse muutuse mõju 
leevendamise meetmeid, nagu 
kaassaaduste kasutamine, saagikuse 
suurendamine, tootmise tõhustamine ning 
põllukultuuride kasvatamine mahajäetud 
maal.”

Or. es

Muudatusettepanek 290
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 98/70/EÜ
Artikkel 8a – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Artikli 8a lõiget 3 muudetakse 
järgmiselt:

välja jäetud

„3. Komisjonile antakse volitus võtta 
kooskõlas artikliga 10a vastu delegeeritud 
õigusakte, et vaadata läbi lõikes 2 
täpsustatud MMT-sisalduse piirang 
kütuses. Läbivaatamine toimub lõikes 1 
osutatud katsemeetodiga läbiviidud 
hindamise tulemuste põhjal. Kui 
riskianalüüs seda õigustab, võib sisaldust 
vähendada nullini. Sisaldust ei saa 
suurendada, välja arvatud juhul, kui 
riskianalüüs seda õigustab.”

Or. fr

Muudatusettepanek 291
Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 5 a (uus)
Direktiiv 98/70/EÜ
Artikkel 9 – lõige 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Artiklisse 9 lisatakse järgmine lõige 
2 a:
„2 a. Komisjon peaks jälgima biokütuste 
kasutamise tulemusi kõigis Euroopa 
Liidus esinevates hooajalistes tingimustes, 
et tagada, et sõidukites kasutatavate 
biokütuste kvaliteet ei põhjustaks 
saasteainete või CO2 heitkoguste 
suurenemist või sõiduki tulemusnäitajate 
halvenemist.
Vajaduse korral antakse komisjonile 
õigus võtta kooskõlas artikliga 10a vastu 
delegeeritud õigusakte käesoleva direktiivi 
I või II lisa muutmiseks vastavalt teaduse 
ja tehnika arengule, et kehtestada 
konkreetseid parameetreid, 
analüüsimeetodeid ja analüüside 
piirväärtusi.”

Or. en

Selgitus

Kvaliteetsete toodete tagamiseks tarbijatele on õige tavapäraseid biokütuste norme muuta. 
Vajadusel tuleks direktiivis 98/70/EÜ kehtestada olulised biokütuste kvaliteedinäitajad.

Muudatusettepanek 292
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 5 a (uus)
Direktiiv 98/70/EÜ
Artikkel 9 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Artiklisse 9 lisatakse järgmine lõige 
2a:
„2 a. Komisjon peaks jälgima biokütuste 
kasutamise tulemusi kõigis Euroopa 
Liidus esinevates hooajalistes tingimustes, 
et tagada, et sõidukites kasutatavate 
biokütuste kvaliteet ei põhjustaks 
saasteainete või CO2 heitkoguste 
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suurenemist või sõiduki tulemusnäitajate 
halvenemist. 
Komisjonile antakse õigus võtta kooskõlas 
artikliga 10a vastu delegeeritud õigusakte 
käesoleva direktiivi I või II lisa 
muutmiseks vastavalt teaduse ja tehnika 
arengule, et vajadusel kehtestada 
konkreetseid parameetreid, 
analüüsimeetodeid ja analüüside 
piirväärtusi.”

Or. en

Selgitus

Kvaliteetsete toodete tagamiseks tarbijatele tuleks tavapäraseid biokütuste norme muuta 
Vajadusel tuleks direktiivis 98/70/EÜ kehtestada biokütuste kvaliteedinäitajad.

Muudatusettepanek 293
Gaston Franco

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Artikli 10 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:

välja jäetud

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

Or. fr

Muudatusettepanek 294
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 6
Direktiiv 98/70/EÜ
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 295
Gaston Franco

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Lisatakse artikkel 10a: välja jäetud
„Artikkel 10a
Delegeeritud volituste rakendamine
1. Komisjonile antakse volitus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis 
sätestatud tingimustel.
2. Artikli 7a lõikes 5, artikli 7b lõike 3 
teises lõigus, artikli 7d lõigetes 5, 6 ja 7, 
artikli 8a lõikes 3 ning artikli 10 lõikes 1 
osutatud volitus antakse komisjonile 
määramata ajaks alates käesoleva 
direktiivi jõustumise kuupäevast.
3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artikli 7a lõikes 5, artikli 7b lõike 3 teises 
lõigus, artikli 7d lõigetes 5, 6 ja 7, artikli 
8a lõikes 3 ning artikli 10 lõikes 1 
osutatud volituste delegeerimise igal ajal 
tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega 
lõpetatakse otsuses nimetatud volituste 
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delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel 
päeval pärast selle avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas või otsuses nimetatud 
hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba 
jõustunud delegeeritud õigusaktide 
kehtivust.
4. Niipea kui komisjon on delegeeritud 
õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal 
ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.
5. Delegeeritud õigusakt, mis on vastu 
võetud vastavalt artikli 7a lõikele 5, artikli 
7b lõike 3 teisele lõigule, artikli 7d 
lõigetele 5, 6 ja 7, artikli 8a lõikele 3 ning 
artikli 10 lõikele 1, jõustub ainult juhul, 
kui Euroopa Parlament või nõukogu ei 
esita vastuväiteid kahe kuu jooksul pärast 
seda, kui kõnealusest õigusaktist on 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
teatatud, või kui Euroopa Parlament ja 
nõukogu mõlemad teatavad komisjonile 
enne nimetatud ajavahemiku lõppemist, et 
nad ei kavatse vastuväiteid esitada. 
Kõnealust ajavahemikku võib Euroopa 
Parlamendi või nõukogu taotluse korral 
kahe kuu võrra pikendada.”

Or. fr

Muudatusettepanek 296
Julie Girling

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Artikli 7a lõikes 5, artikli 7b lõike 3 
teises lõigus, artikli 7d lõigetes 5 ja 7, 
artikli 8a lõikes 3 ning artikli 10 lõikes 1 
osutatud volitus antakse komisjonile viieks 
aastaks alates [käesoleva muutmisakti
jõustumise kuupäevast]. Komisjon esitab 
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delegeeritud volituste kohta aruande 
hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase 
tähtaja möödumist. Volituste 
delegeerimist pikendatakse vaikimisi sama 
pikkadeks ajavahemikeks, kui Euroopa 
Parlament ja nõukogu ei ole hiljemalt 
kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppu 
esindanud pikendamise suhtes 
vastuväiteid.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas Euroopa Parlamendi tavapärase sõnastusega delegeeritud õigusaktide puhul.

Muudatusettepanek 297
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 298
Pilar Ayuso

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

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

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

Or. es

Muudatusettepanek 299
Kriton Arsenis, Nessa Childers

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 300
Pilar Ayuso

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artikli 7a lõikes 5, artikli 7b lõike 3 teises 
lõigus, artikli 7d lõigetes 5, 6 ja 7, artikli 

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

8a lõikes 3 ning artikli 10 lõikes 1 osutatud 
volituste delegeerimise igal ajal tagasi 
võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 
otsuses nimetatud volituste delegeerimine. 
Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 
otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See 
ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud 
õigusaktide kehtivust.

Or. es

Muudatusettepanek 301
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artikli 7a lõikes 5, artikli 7b lõike 3 teises 
lõigus, artikli 7d lõikes 5, artikli 8a lõikes 3 
ning artikli 10 lõikes 1 osutatud volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta. 
Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses 
nimetatud volituste delegeerimine. Otsus 
jõustub järgmisel päeval pärast selle 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 
otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See 
ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud 
õigusaktide kehtivust.

Or. en

Muudatusettepanek 302
Julie Girling

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 303
Kriton Arsenis, Nessa Childers

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 304
Pilar Ayuso

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Muudatusettepanek 305
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Delegeeritud õigusakt, mis on vastu 
võetud vastavalt artikli 7a lõikele 5, artikli 
7b lõike 3 teisele lõigule, artikli 7d 
lõigetele 5, 6 ja 7, artikli 8a lõikele 3 ning 
artikli 10 lõikele 1, jõustub ainult juhul, kui 

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

Parlament või nõukogu ei esita vastuväiteid 
kahe kuu jooksul pärast seda, kui 
kõnealusest õigusaktist on Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule teatatud, või kui 
Euroopa Parlament ja nõukogu mõlemad 
teatavad komisjonile enne nimetatud 
ajavahemiku lõppemist, et nad ei kavatse 
vastuväiteid esitada. Kõnealust 
ajavahemikku võib Euroopa Parlamendi
või nõukogu taotluse korral kahe kuu võrra 
pikendada.

Or. en

Muudatusettepanek 306
Kriton Arsenis, Nessa Childers

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 307
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Artikkel 1 asendatakse järgmisega:
„Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
üldine raamistik taastuvatest 
energiaallikatest toodetava energia 
kasutamise edendamiseks. Sellega 
seatakse kohustuslikud riiklikud 
eesmärgid seoses taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia 
osakaaluga summaarses energia 
lõpptarbimises [...]. Selles sätestatakse 
eeskirjad liikmesriikide vaheliste 
statistiliste ülekannete, liikmesriikide ja 
kolmandate riikide vaheliste 
ühisprojektide, päritolutagatiste, 
haldusmenetluste, teabe ja koolituse 
kohta ning taastuvatest energiaallikatest 
toodetud energia juurdepääsu kohta 
elektrijaotusvõrgule. Sellega 
kehtestatakse biokütuste ja vedelate 
biokütuste säästlikkuse kriteeriumid.”

Or. it

Muudatusettepanek 308
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Artikli 2 punkt e asendatakse 
järgmisega:
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„e) „biomass” – põllumajandusest 
(kaasa arvatud taimsed ja loomsed 
ained), metsatööstusest ja sellega seotud 
tootmisest, sealhulgas kalandusest ja 
vesiviljelusest pärit bioloogilise 
päritoluga toodete, jäätmete ja jääkide 
ning tööstus- ja olmejääkide 
bioloogiliselt lagunev fraktsioon, välja 
arvatud metsatööstuse jm puidujäätmed, 
mis on tööstuslikult või majanduslikult 
taaskasutatavad või mida saab tööstuses 
kasutamiseks ringlusse võtta;”

Or. en

Muudatusettepanek 309
Gaston Franco

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 a. Artikli 2 punkt k asendatakse 
järgmisega:
„k) „toetuskava” – liikmesriigi või 
liikmesriikide rühma rakendatav 
vahend, kava või mehhanism, mille abil 
edendatakse taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia 
kasutamist, vähendades nimetatud 
energiaga seotud kulusid, tõstes selle 
võimalikku müügihinda või suurendades 
taastuvenergiaalase kohustuse abil või 
muul viisil sellise energia ostumahtu. See 
hõlmab investeeringutoetust, 
maksuvabastusi või maksuvähendusi, 
maksutagastusi, toetuskavasid 
taastuvenergia kasutamise kohustuse 
täitmiseks, sealhulgas toetuskavasid, 
milles kasutatakse rohelisi sertifikaate, 
ja otseseid hinnatoetuskavasid, 
sealhulgas soodustariifimakseid ja 



PE513.033v01-00 62/93 AM\937596ET.doc

ET

lisamakseid, kuid ei pea nendega 
piirduma. Toetuskavad ei tohi põhjustada 
turumoonutusi teiste sama toorainet 
traditsiooniliselt kasutavate 
tööstussektorite tooraineturgudel;”

Or. fr

Muudatusettepanek 310
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 a. Artikli 2 punkt k asendatakse 
järgmisega:
„k) „toetuskava” – liikmesriigi või 
liikmesriikide rühma rakendatav 
vahend, kava või mehhanism, mille abil 
edendatakse taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia 
kasutamist, vähendades nimetatud 
energiaga seotud kulusid, tõstes selle 
võimalikku müügihinda või suurendades 
taastuvenergiaalase kohustuse abil või 
muul viisil sellise energia ostumahtu. See 
hõlmab investeeringutoetust, 
maksuvabastusi või maksuvähendusi, 
maksutagastusi, toetuskavasid 
taastuvenergia kasutamise kohustuse 
täitmiseks, sealhulgas toetuskavasid, 
milles kasutatakse rohelisi sertifikaate, 
ja otseseid hinnatoetuskavasid, 
sealhulgas soodustariifimakseid ja 
lisamakseid, kuid ei pea nendega 
piirduma. Toetuskavad ei tohi moonutada 
hindu teiste sama toorainet 
traditsiooniliselt kasutavate 
tööstussektorite tooraineturgudel;”

Or. en



AM\937596ET.doc 63/93 PE513.033v01-00

ET

Muudatusettepanek 311
Erik Bánki

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 312
Erik Bánki

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 313
Pilar Ayuso
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 1 a (uus)
Direktiiv 2009/28/EÜ
Artikkel 2 – punkt p a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Artiklisse 2 lisatakse uus punkt p a:
„p a) „täiustatud biokütus” – sellistest 
lähteainetest toodetud biokütus, mis 
otseselt ei konkureeri toidu- ja 
söödakultuuridega. Täiustatud biokütuste 
mitteammendav loend on esitatud IX 
lisas. Komisjonile antakse kooskõlas 
artikliga 25b õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte, et muuta 
kõnealust loendit vastavalt teaduse ja 
tehnika arengule.”

Or. es

Muudatusettepanek 314
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artiklile 2 lisatakse järgmine punkt:
„p a) „täiustatud biokütus” – bioloogilised 
ained, mille asjaomased alternatiivsed 
kasutusviisid tekitavad olulisi metaani või 
lämmastikoksiidide heitkoguseid ega anna 
IX lisas määratletud kasulikku energiat. 
Komisjonile antakse kooskõlas artikliga 
25b õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte, et muuta kõnealust loendit 
vastavalt teaduse ja tehnika arengule.”

Or. sv
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Muudatusettepanek 315
Erik Bánki

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 316
Chris Davies

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Artiklisse 2 lisatakse järgmine punkt:
„p a)„vähese süsinikdioksiidi heitega 
kütus” – kütus, mille olelusringi vältel 
tekkivad kasvuhoonegaaside heitkogused 
on vähemalt 50% võrra väiksemad 
võrreldes kütuse alusstandardiga –
viimase aluseks on fossiilkütuste 
olelusringi vältel neist saadava ühe 
energiaühiku kohta tekkivad 
kasvuhoonegaaside heitkogused 2010. 
aastal.”
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Or. en

Selgitus

Tähtis on ergutada nõudlust vähese süsinikdioksiidi heitega kütuse järele ja edendada selle 
kasutamist.

Muudatusettepanek 317
Bas Eickhout

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Artiklisse 2 lisatakse järgmine punkt:
„p a)„süsiniku kogumine ja kasutamine 
transpordi eesmärgil” – protsess, mille 
käigus kogutakse kokku taastumatutest 
energiaallikatest tekkivad süsinikust 
(CO/CO2) rikkad jäätmed ja heitgaasid 
ning muudetakse need transpordisektoris 
kasutatavateks kütusteks;”

Or. en

Muudatusettepanek 318
Sari Essayah, Riikka Pakarinen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Artiklisse 2 lisatakse järgmine punkt:
„p a) „tootmisjääk” – aine, mis ei ole 
tootmisprotsessi vahetuks eesmärgiks olev 
lõpptoodang; selle aine saamine ei ole 
tootmisprotsessi esmaeesmärk ja protsessi 
ei ole selle saamiseks teadlikult 
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muudetud.”

Or. en

Selgitus

Jääkide mõistet tõlgendatakse Euroopas mitut moodi. Selguse huvides oleks vaja täpset 
määratlust. Käesolev mõiste on toodud komisjoni teatises ELi biokütuste ja vedelate 
biokütuste säästlikkuskava praktilise rakendamise ja biokütuste arvestuseeskirjade kohta 
(2010/C 160/02).

Muudatusettepanek 319
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 2 – alapunkt a
Direktiiv 2009/28/EÜ
Artikkel 3 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) pealkiri asendatakse järgmisega: välja jäetud
„Taastuvatest energiaallikatest toodetud 
energia kasutamise kohustuslikud 
riiklikud eesmärgid ja meetmed”

Or. fr

Muudatusettepanek 320
Britta Reimers

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 321
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. it

Muudatusettepanek 322
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 323
Pilar Ayuso

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. es

Muudatusettepanek 324
Gaston Franco

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. fr

Muudatusettepanek 325
Christa Klaß

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. de

Selgitus

Taastuvenergia kasutamise kohustuslike riiklike üldeesmärkide täitmisel tuleks siin nõutavate 
meetmete üle otsustamine vastavalt subsidiaarsuse põhimõttele jätta liikmesriikidele.

Muudatusettepanek 326
Horst Schnellhardt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. de

Selgitus

Kehtiva seadusandluse muutmine ei tohiks põhjustada teatavate biokütuste diskrimineerimist. 
Esialgne eesmärk saavutada aastaks 2020 biokütuste osakaaluks 10% peaks kõigi biokütuste 
kasutamise korral olema täiesti täidetav. Esimese põlvkonna biokütuste kasutamisele piiri 
seadmine ohustaks juba tehtud investeeringuid ja piiraks ettevõtete innovatsioonivõimet.

Muudatusettepanek 327
Julie Girling

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Esimeses lõigus osutatud eesmärgile 
vastavuse saavutamisel võib teraviljast ja 
muust tärkliserikkast toorainest, suhkru-
ja õlitaimedest valmistatud biokütuse või 
vedela biokütuse suurim ühendatud panus 
olla mitte suurem kui energiakogus, mis 
vastab artikli 3 lõike 4 punktis d osutatud 
suurimale panusele.

Esimeses lõigus osutatud eesmärgile 
vastavuse saavutamisel võib IX lisas 
loetletud lähteainetest valmistatud nii 
tavalise kui ka täiustatud biokütuse või 
vedela biokütuse suurim ühendatud panus 
olla mitte suurem kui energiakogus, mis 
vastab artikli 3 lõike 4 punktis d osutatud 
suurimale panusele.

Or. en
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Selgitus

Tuleks mõelda ühise sihteesmärgi seadmisest nii tavalistele kui ka täiustatud biokütustele.

Muudatusettepanek 328
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses lõigus osutatud eesmärgile 
vastavuse saavutamisel võib teraviljast ja 
muust tärkliserikkast toorainest, suhkru-
ja õlitaimedest valmistatud biokütuse või 
vedela biokütuse suurim ühendatud panus 
olla mitte suurem kui energiakogus, mis 
vastab artikli 3 lõike 4 punktis d osutatud 
suurimale panusele.

Esimeses lõigus osutatud eesmärgile 
vastavuse saavutamisel võib õlitaimedest 
valmistatud biokütuse või vedela biokütuse 
suurim ühendatud panus olla mitte suurem 
kui energiakogus, mis vastab artikli 3 lõike 
4 punktis d osutatud suurimale panusele.

Or. sv

Muudatusettepanek 329
Bas Eickhout, Sabine Wils

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses lõigus osutatud eesmärgile 
vastavuse saavutamisel võib teraviljast ja 
muust tärkliserikkast toorainest, suhkru- ja 
õlitaimedest valmistatud biokütuse või 
vedela biokütuse suurim ühendatud panus 
olla mitte suurem kui energiakogus, mis 
vastab artikli 3 lõike 4 punktis d osutatud 
suurimale panusele.

Esimeses lõigus osutatud eesmärgile 
vastavuse saavutamisel teraviljast ja muust 
tärkliserikkast toorainest, suhkru- ja 
õlitaimedest ning energiakultuuridest 
valmistatud biokütuse või vedela biokütuse 
suurim ühendatud panus sõltub
toormaterjalist, mida hangitakse aladelt, 
mida hallatakse maa üldist 
süsihappegaasi sidumise võimet 
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suurendaval ja mulla viljakust kaitsval 
viisil ning see ei või olla suurem kui 
energiakogus, mis vastab artikli 3 lõike 4 
punktis d osutatud suurimale panusele.

Or. en

Muudatusettepanek 330
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses lõigus osutatud eesmärgile 
vastavuse saavutamisel võib teraviljast ja 
muust tärkliserikkast toorainest, suhkru- ja 
õlitaimedest valmistatud biokütuse või 
vedela biokütuse suurim ühendatud panus 
olla mitte suurem kui energiakogus, mis 
vastab artikli 3 lõike 4 punktis d osutatud 
suurimale panusele.

Esimeses lõigus osutatud eesmärgile 
vastavuse saavutamisel võib teraviljast ja 
muust tärkliserikkast toorainest, suhkru- ja 
õlitaimedest või energiakultuuridest
valmistatud biokütuse või vedela biokütuse 
suurim ühendatud panus olla mitte suurem 
kui energiakogus, mis vastab artikli 3 lõike 
4 punktis d osutatud suurimale panusele.

Or. en

Muudatusettepanek 331
Paolo Bartolozzi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) Lõikesse 1 lisatakse järgmine lõik:
„Aastal 2020 peab täiustatud biokütustest 
saadav energia moodustama vähemalt 3% 
energia lõpptarbimisest 
transpordisektoris. Aastal 2025 peab see 
moodustama vähemalt 5% energia 
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lõpptarbimisest transpordisektoris.”

Or. en

Muudatusettepanek 332
Bas Eickhout, Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 2 – punkt c – alapunkt -i (uus)
Direktiiv 2009/28/EÜ
Artikkel 3 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-i) Esimene lõik asendatakse järgmisega:
„4. Liikmesriik tagab, et täiustatud 
transpordienergia allikatest toodetud 
energia osakaal kõikides 
transpordiliikides on 2020. aastal 
vähemalt 3 % energia lõpptarbimisest 
transpordisektoris selles liikmesriigis.”

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga asendatakse transpordisektoris biokütuste 10% osakaalu eesmärk 
teisega – saada 3% transpordis kasutatavast energiast täiustatud energiaallikatest, s.t 
täiustatud biokütustest ning süsiniku kogumisest ja kasutamisest (nt vältimatute tööstuse 
jääkgaaside kasutamine bakteriaalse kääritamise protsessis, mille käigus toodetakse vedelat 
või gaasilist kütust). Mitmekordse arvestuse põhjal annab see komisjoni ettepanekuga 
kvantitatiivselt võrdse eesmärgi ega nõua maapinda kasutavate kultuuride kasvatamist.

Muudatusettepanek 333
Sophie Auconie

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 2 – punkt c – alapunkt -i (uus)
Direktiiv 2009/28/EÜ
Artikkel 3 – lõige 4 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-i) Esimene lõik asendatakse järgmisega:
„4. Liikmesriik tagab, et taastuvenergia 
osakaal kõikides transpordiliikides on 
2020. aastal vähemalt 8% energia 
lõpptarbimisest transpordisektoris selles 
liikmesriigis.”

Or. fr

Muudatusettepanek 334
Anne Delvaux

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 2 – punkt c – alapunkt -i (uus)
Direktiiv 2009/28/EÜ
Artikkel 3 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-i) Esimene lõik asendatakse järgmisega:
„4. Liikmesriik tagab, et taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia 
osakaal kõikides transpordiliikides on 
2020. aastal vähemalt 10 % energia 
lõpptarbimisest transpordisektoris selles 
liikmesriigis. Liikmesriik võib jätta selle 
eesmärgi täitmata järgmistel tingimustel:
– ta on täitnud lõigetes 1 ja 2 sätestatud 
eesmärgid;
– energia kogutarbimine tema 
transpordisektoris ei ületa riiklikus 
taastuvenergia tegevuskavas prognoositud 
näitajat;
– liikmesriik suudab tõendada, et 
nimetatud kõrvalekalle võimaldab täita 
lõigetes 1 ja 2 kehtestatud eesmärgid 
väiksemate kuludega ja seetõttu kohustub 
püüdma neid eesmärke ületada.”

Or. fr
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Selgitus

Transpordisektoris 10% ulatuses taastuvenergia kasutamise eesmärgil võib olla negatiivne 
mõju, näiteks võib see stimuleerida toidukultuuridega konkureerivate energiakultuuride 
kasvatamist. Hea oleks anda liikmesriikidele eesmärkide täitmiseks alternatiivne võimalus.

Muudatusettepanek 335
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 2 – punkt c – alapunkt -i (uus)
Direktiiv 2009/28/EÜ
Artikkel 3 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-i) Esimene lõik asendatakse järgmisega:
„4. „Liikmesriik tagab, et taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia 
osakaal kõikides transpordiliikides on 
2020. aastal vähemalt 10 % energia 
lõpptarbimisest transpordisektoris selles 
liikmesriigis ning et taastuvatest 
energiaallikatest toodetud bensiinienergia 
osakaal moodustaks aastal 2020 vähemalt 
10 % liikmesriigi bensiinienergia 
lõpptarbimisest.”

Or. fr

Muudatusettepanek 336
Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 2 – punkt c – alapunkt -i (uus)
Direktiiv 2009/28/EÜ
Artikkel 3 – lõige 4 – lõigud 1 a ja 1 b (uued)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-i) Esimese lõigu järele lisatakse 
järgmised lõigud:
„Täiustatud biokütustest saadav energia 
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moodustab 2020. aastal vähemalt 2 % 
energia lõpptarbimisest 
transpordisektoris.
Aastal 2025 moodustab täiustatud 
biokütustest saadav energia vähemalt 4% 
energia lõpptarbimisest 
transpordisektoris.” 

Or. es

Muudatusettepanek 337
Sophie Auconie

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 2 – punkt c – alapunkt -i (uus)
Direktiiv 2009/28/EÜ
Artikkel 3 – lõige 4 – lõigud 1 a ja 1 b (uued)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-i) Esimese lõigu järele lisatakse 
järgmised lõigud:
„Täiustatud biokütustest saadav energia 
moodustab 2020. aastal vähemalt 2 % 
energia lõpptarbimisest 
transpordisektoris.
Aastal 2025 moodustab täiustatud 
biokütustest saadav energia vähemalt 4% 
energia lõpptarbimisest 
transpordisektoris.”

Or. fr

Muudatusettepanek 338
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

c) lõiget 4 muudetakse järgmiselt: välja jäetud
i) punkti b lisatakse järgmine lause:
„Käesoleva taande kohaldamine ei piira 
artikli 17 lõike 1 punkti a ega artikli 3 
lõike 4 punkti d kohaldamist;”
ii) lisatakse alapunkt d:
„d) biokütuste arvutamisel võib lugejas 
teraviljast ja muust tärkliserikkast 
toorainest, suhkru- ja õlitaimedest 
valmistatud biokütuse või vedela 
biokütuse suurim ühendatud panus olla 
mitte suurem kui 5 % (hinnanguline osa 
2011. aasta lõpul) energia lõpptarbimisest 
transpordisektoris aastal 2020.”
iii) lisatakse punkt e:
Biokütuste panuse arvutamisel 
korrutatakse:
i) IX lisa A osas loetletud lähteainetest 
valmistatud biokütuste energiasisaldus 
neljaga; 
ii) IX lisa B osas loetletud lähteainetest 
valmistatud biokütuste energiasisaldus 
kahega; 
iii) muust kui bioloogilise päritoluga 
taastuvtoorainest valmistatud vedel- ja 
gaaskütuste energiasisaldus neljaga.
Liikmesriigid tagavad, et tooraineid ei 
muudeta kavatsuslikult, et see mahuks 
kategooriate i–iii alla. 
IX lisas esitatud lähteainete loetelu 
võidakse kohandada teaduse ja tehnika 
arenguga, et tagada käesolevas direktiivis 
esitatud arvestamiseeskirjade korrektne 
rakendamine. Komisjonile antakse volitus 
võtta vastavalt artikli 25 punktile b vastu 
delegeeritud õigusakte, et muuta IX lisas 
esitatud lähteainete loetelu.”

Or. it
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Selgitus

Põhiprobleemi, biokütuste säästlikkuse probleemi lahendamiseks tuleb kaotada probleemi 
põhjus – tühistada direktiivis 2009/28/EÜ kehtestatud kohustuslik 10% eesmärk. Pealegi on 
transpordisektori kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks olemas teostatavad ja 
vähem probleemsed alternatiivid, näiteks sõidukite kütusetarbimise tõhustamine ja 
ühistranspordi, eriti raudteetranspordi edendamine.

Muudatusettepanek 339
Pilar Ayuso

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. es

Muudatusettepanek 340
Bas Eickhout

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

„b) numeraatori, see tähendab esimese 
lõigu kohaldamisel transpordisektoris 
tarbitud taastuvatest energiaallikatest 
toodetud energia koguse arvutamiseks 
võetakse arvesse transpordi eesmärgil 
tarbitud IX lisas määratletud lähteainetest 
toodetud igat liiki täiustatud taastuvat 
energiat, taastuvat elektrienergiat ning 
süsiniku kogumisel ja kasutamisel saadud 
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energiat. Käesoleva taande kohaldamine ei 
piira artikli 17 lõike 1 punkti a ega artikli 3 
lõike 4 punkti d kohaldamist;”

Or. en

Selgitus

Eesmärgi (saada 3% transpordis kasutatavast energiast täiustatud transpordienergia 
allikatest) täitmisel võetaks arvesse täiustatud biokütuseid, taastuvatest allikatest toodetud 
elektrienergiat ning süsiniku kogumist ja kasutamist transpordi eesmärgil (nt vältimatute 
tööstuse heitgaaside kasutamine bakteriaalse kääritamise protsessis vedela või gaasilise 
kütuse tootmiseks).

Muudatusettepanek 341
Anne Delvaux

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i a) punkti c teine lause asendatakse 
järgmisega:
„Taastuvatest energiaallikatest toodetud 
ja elektriliste maantee- ja muude 
sõidukite tarbitud elektrienergia 
arvutamiseks arvestatakse seda 
tarbimist 5 korda suuremana 
taastuvatest energiaallikatest toodetud 
elektrienergia sisendkogusest.”

Or. fr

Muudatusettepanek 342
Dan Jørgensen, Britta Thomsen

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

i a) punkti c teine lause asendatakse 
järgmisega:
„Taastuvatest energiaallikatest toodetud 
ja elektriliste maanteesõidukite tarbitud
elektrienergia arvutamiseks 
arvestatakse seda tarbimist 5 korda
suuremana taastuvatest energiaallikatest 
toodetud elektrienergia sisendkogusest.”

Or. en

Muudatusettepanek 343
Bas Eickhout

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i a) punkti c teine lause asendatakse 
järgmisega:
„Taastuvatest energiaallikatest toodetud 
ja elektriliste maanteesõidukite tarbitud 
elektrienergia arvutamiseks 
arvestatakse seda tarbimist 4 korda
suuremana taastuvatest energiaallikatest 
toodetud elektrienergia sisendkogusest.”

Or. en

Muudatusettepanek 344
Kriton Arsenis, Nessa Childers

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

i a) punkti c teine lause asendatakse 
järgmisega:
„Taastuvatest energiaallikatest toodetud 
ja elektriliste maantee- ja 
raudteesõidukite tarbitud elektrienergia 
arvutamiseks arvestatakse seda 
tarbimist 2,5 korda suuremana 
taastuvatest energiaallikatest toodetud 
elektrienergia sisendkogusest.”

Or. en

Muudatusettepanek 345
Pilar Ayuso

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. es

Muudatusettepanek 346
Christa Klaß

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

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

d) biokütuste arvutamisel peab lugejas

i) artikli 21 lõikes 2 loetletud toorainetest 
toodetavatest biokütustest saadava energia 
osakaal olema vähemalt 2 % energia 
lõpptarbimisest transpordisektoris aastal 
2020 ja
ii) toidukultuuridest toodetavatest 
biokütustest saadava energia osakaal 
olema vähemalt 8 % energia 
lõpptarbimisest.

Or. de

Selgitus

Kahe- ja neljakordne arvestus moonutaks elutähtsaid tooraineturge ning praegused tooraine 
jääkide ringlussevõtu meetodid tõrjutaks välja. Tulemuseks oleks jäätmekoguste kasv ja 
ülemaailmne jäätmeturism Euroopa Liitu.

Muudatusettepanek 347
Britta Reimers

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

d) biokütuste arvutamisel peab lugejas
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transpordisektoris aastal 2020. 

i) IX lisas loetletud lähteainetest 
toodetavatest biokütustest saadava energia 
osakaal olema vähemalt 2% energia 
lõpptarbimisest transpordisektoris aastal 
2020 ja
ii) toidukultuuridest toodetavatest 
biokütustest saadava energia osakaal 
olema vähemalt 8% [10%] energia 
lõpptarbimisest.

Or. en

Muudatusettepanek 348
Anja Weisgerber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

d) biokütuste arvutamisel peab lugejas

i) IX lisas loetletud toorainetest 
toodetavatest biokütustest saadava energia 
osakaal olema vähemalt 2% energia 
lõpptarbimisest transpordisektoris aastal 
2020 ja
ii) toidukultuuridest toodetavatest 
biokütustest saadava energia osakaal 
olema vähemalt 8% energia 
lõpptarbimisest.

Or. de
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Selgitus

Esimese põlvkonna biokütustele 5% piiri kehtestamine kätkeb endas ohtu, et ei saavutata 
direktiivis 2009/28/EÜ sätestatud eesmärki, mille kohaselt peaks taastuvatest allikatest 
toodetava energia osakaal transpordisektoris olema 2020. aastaks vähemalt 10% energia 
lõpptarbimisest. Täiustatud biokütused on alles arendusjärgus ja ei saavuta sellel kümnendil 
turuküpsust. Seetõttu on vaja osakaal 2% sätestada eraldi eesmärgina.

Muudatusettepanek 349
Gaston Franco, Dominique Vlasto

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

d) biokütuste arvutamisel peab lugejas i) 
IX lisa A ja B osas loetletud lähteainetest 
toodetud energia osakaal olema vähemalt 
2% energia lõpptarbimisest 
transpordisektoris aastal 2020 ning 
ii) teraviljast ja muust tärkliserikkast 
toorainest ning suhkrutest toodetud 
energia osakaal olema vähemalt 8% 
bensiinienergia lõpptarbimisest aastal 
2020.

Or. fr

Selgitus

Teadus- ja arendustegevust tuleb soodustada kõigis tugeva potentsiaaliga valdkondades, kas 
kütteväärtuse süsteemiga või kütuste kokkusegamise alleesmärkide kehtestamisega, tagades 
investoritele asjaomaste valdkondade valmidusest sõltuvalt nähtavuse ja tasuvuse.

Muudatusettepanek 350
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

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

d) biokütuste arvutamisel peab lugejas 
täiustatud biokütustest saadud energia 
osakaal olema vähemalt 2% energia 
lõpptarbimisest transpordisektoris aastal 
2020.

Or. en

Muudatusettepanek 351
Erik Bánki

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

d) biokütuste arvutamisel peab lugejas 
täiustatud biokütustest saadud energia 
osakaal olema vähemalt 2% energia 
lõpptarbimisest transpordisektoris aastal 
2020.

Or. en

Selgitus

Esimese põlvkonna biokütustele 5 % suuruse ülemmäära kehtestamine seaks ohtu direktiivis 
2009/28/EÜ sätestatud eesmärgi, mille kohaselt peavad liikmesriigid tagama, et taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia osakaal kõigis transpordiliikides moodustab 2020. aastal 
vähemalt 10 % energia lõpptarbimisest nimetatud sektoris. Täiustatud biokütused on alles 
väljatöötamisel ning ühe FAO uuringuprojekti kohaselt ei muutu need praegusel kümnendil 
veel täiel määral kaubanduslikuks. Neile turulepääsu võimaldamiseks tuleb kehtestada eraldi 
2% osakaalu kohustus.



AM\937596ET.doc 87/93 PE513.033v01-00

ET

Muudatusettepanek 352
Paolo Bartolozzi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

d) biokütuste arvutamisel peab lugejas IX 
lisa A osas loetletud lähteainetest 
valmistatud biokütustest (täiustatud 
biokütused) saadud energia osakaal 
olema vähemalt 3% energia 
lõpptarbimisest transpordisektoris aastal 
2020. IX lisa B osas loetletud lähteainetest 
valmistatud biokütuste energiasisaldus 
loetakse tegelikust kaks korda suuremaks.

Or. en

Muudatusettepanek 353
Julie Girling

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

d) biokütuste arvutamisel võib lugejas nii 
tavalistest kui ka täiustatud biokütustest 
saadud energia osakaal olla mitte suurem 
kui 8% (hinnanguline osa 2011. aasta 
lõpul) energia lõpptarbimisest 
transpordisektoris aastal 2020.

Or. en

Selgitus

Tuleks mõelda ühise sihteesmärgi seadmisest nii tavalistele kui ka täiustatud biokütustele.
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Muudatusettepanek 354
Bas Eickhout, Sabine Wils

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

d) teraviljast ja muust tärkliserikkast 
toorainest, suhkru- ja õlitaimedest ja 
energiakultuuridest valmistatud 
biokütustest saadud energia osakaal ei või 
olla suurem kui 3% (hinnanguline osa 
2011. aasta lõpul) energia lõpptarbimisest 
transpordisektoris aastal 2020.

Or. en

Muudatusettepanek 355
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

d) biokütuste arvutamisel ei või lugejas 
õlitaimedest valmistatud biokütustest 
saadud energia osakaal olla suurem kui 
4% (hinnanguline osa 2011. aasta lõpul) 
energia lõpptarbimisest transpordisektoris 
aastal 2020.

Or. sv
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Muudatusettepanek 356
Dan Jørgensen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

d) biokütuste arvutamisel ei või lugejas 
teraviljast ja muust tärkliserikkast 
toorainest, suhkru- ja õlitaimedest ja 
muudest maapinda kasutavatest 
energiakultuuridest valmistatud 
biokütustest saadud energia osakaal olla
suurem kui 4% (hinnanguline osa 2011. 
aasta lõpul) energia lõpptarbimisest 
transpordisektoris aastal 2020.

Or. en

Muudatusettepanek 357
Vladko Todorov Panayotov

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

d) biokütuste arvutamisel ei või lugejas 
teraviljast ja muust tärkliserikkast 
toorainest, õlitaimedest ja muudest VIII 
lisa A osas nimetatud energiakultuuridest 
valmistatud biokütustest saadud energia 
osakaal olla suurem kui 7 % (hinnanguline 
osa 2011. aasta lõpul) energia 
lõpptarbimisest transpordisektoris aastal
2020.

Or. en
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Selgitus

Ühe probleemi lahendamine ei tohiks tekitada teist probleemi. Nn täiustatud biokütuste jaoks 
pakutavad korduskoefitsiendid võivad plahvatuslikult suurendada nende tootmist, kusjuures 
praegu ei tunta hästi selle tagajärgi metsa- jm ökosüsteemidele ja mullaviljakusele.

Muudatusettepanek 358
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

d) biokütuste arvutamisel ei või lugejas 
toidukultuuridest ja spetsiaalsetest 
energiakultuuridest toodetud biokütustest 
saadud energia osakaal olla suurem kui 
5 % (hinnanguline osa 2011. aasta lõpul) 
energia lõpptarbimisest transpordisektoris 
aastal 2020.

Or. en

Muudatusettepanek 359
Christofer Fjellner

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

d) biokütuste arvutamisel ei või lugejas 
õlitaimedest valmistatud biokütustest 
saadud energia osakaal olla suurem kui 
5% (hinnanguline osa 2011. aasta lõpul) 
energia lõpptarbimisest transpordisektoris 
aastal 2020.
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transpordisektoris aastal 2020.

Or. en

Selgitus

Käesolevale ettepanekule lisatud mõjuhinnangus tunnistatakse, kui raske on täpselt hinnata 
maakasutuse kaudsest muutusest tingitud heitkoguste (MKM-heitkogused) mahtu. Sellise 
ebakindluse tõttu on mõistlik olla ettevaatlik. Kuid üks järeldus näib olevat üsna kindel: 
MKM-heitkogused on bioetanooli ja biodiisli puhul selgelt erinevad. Bioetanooliga seotud 
otsesed ja MKM-heitkogused on hulga väiksemad, seega vähendab bioetanooli kasutamine 
oluliselt transpordisektori heitkoguseid. Seda erinevust tuleks praegusel direktiivide 
läbivaatamisel arvestada.

Muudatusettepanek 360
Jo Leinen, Judith A. Merkies

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

d) biokütuste arvutamisel ei või lugejas 
teraviljast ja muust tärkliserikkast 
toorainest, suhkru- ja õlitaimedest 
valmistatud biokütustest saadud energia 
osakaal olla suurem kui 5% (hinnanguline 
osa 2011. aasta lõpul), ning maantee- ja 
raudteetranspordis kasutatava 
taastuvatest energiaallikatest toodetud 
elektrienergia või mittebioloogilise 
päritoluga taastuvkütuste osakaal peab 
olema vähemalt 2,5% energia 
lõpptarbimisest transpordisektoris aastal 
2020.

Or. en

Muudatusettepanek 361
Erik Bánki
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 2 – punkt c – punkt ii a (uus)
Direktiiv 2009/28/EÜ
Artikkel 3 – lõige 4 – lõik 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii a) lisatakse järgmine punkt d a:
„d a) taastuvatest energiaallikatest 
toodetud energia osakaalu peavad 
liikmesriigid 2020. aastale järgnevatel 
aastatel hoidma vähemalt esimeses lõigus 
sätestatud tasemel.”

Or. en

Selgitus

ELi kliimapoliitika eesmärke tuleks laiendada 2020. aastale järgnevale ajale. Samas nõuavad 
vanad ja uued investeeringud stabiilset õigusraamistikku ja investorite õigustatud ootuste 
kaitset.

Muudatusettepanek 362
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii a) lisatakse järgmine punkt:
„d a) aastal 2020 peavad täiustatud 
biokütused andma vähemalt 3% energia 
lõpptarbimisest transpordisektoris.”

Or. sv

Muudatusettepanek 363
Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Dan Jørgensen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii a) lisatakse järgmine punkt d a:
„d a) aastal 2020 peavad täiustatud 
biokütused andma vähemalt 3% energia 
lõpptarbimisest transpordisektoris.”

Or. en


