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Muudatusettepanek 364
Britta Reimers

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) lisatakse punkt e: välja jäetud
Biokütuste panuse arvutamisel 
korrutatakse:

i) IX lisa A osas loetletud lähteainetest 
valmistatud biokütuste energiasisaldus 
neljaga;
ii) IX lisa B osas loetletud lähteainetest 
valmistatud biokütuste energiasisaldus 
kahega;
iii) muust kui bioloogilise päritoluga 
taastuvtoorainest valmistatud vedel- ja 
gaaskütuste energiasisaldus neljaga.

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. en

Muudatusettepanek 365
Christa Klaß

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Selgitus

Kahe- ja neljakordne arvestamine võib tähtsatel tooraineturgudel põhjustada moonutusi ning 
lähteainete jäätmete ringlussevõtu väljakujunenud meetodid võidakse turult tõrjuda. Selle 
tagajärjeks oleks rohkem jäätmeid ja ülemaailmne ELi suunaline jäätmeturism.

Muudatusettepanek 366
Erik Bánki

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Selgitus

Mitmekordne arvestus on statistiline kavalus, mis eksitaks avalikkust täiustatud biokütuste 
tõelise panuse osas ja ohustaks seega 2020. aasta kliimapoliitika eesmärke, seaks küsimuse 
alla direktiivide 98/70/EÜ ja 2009/28/EÜ eesmärgid, vähendaks transpordisektorile 
taastuvenergia allikate kättesaadavust, suurendaks Euroopa Liidu energiasõltuvust ja 
aeglustaks kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamist transpordisektoris. Täiustatud 
biokütused on veel väljatöötamisel ning FAO uuringuprojekti kohaselt ei muutu need 
praegusel kümnendil täiel määral kaubanduslikuks.

Muudatusettepanek 367
Horst Schnellhardt
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 2 – alapunkt c – alapunkt iii
Direktiiv 2009/28/EÜ
Artikkel 3 – lõige 4 – lõik 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Selgitus

Kehtiva õigusakti muudatustega ei tohi diskrimineerida teatavaid biokütuseid. Uusima 
põlvkonna biokütuste mitmekordne arvestamine nõrgendaks seetõttu 2020. aastaks seatud 10 
% eesmärki.

Muudatusettepanek 368
Anja Weisgerber
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 2 – alapunkt c – alapunkt iii
Direktiiv 2009/28/EÜ
Artikkel 3 – lõige 4 – lõik 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Selgitus

Mitmekordne arvestamine on statistiliselt keeruline, sest sellega tekitatakse „virtuaalsed“
kütusekogused ning seatakse kahtluse alla ELi 2020. aastaks kehtestatud kliimaeesmärgid. 
Komisjoni ettepanek eksitab avalikkust täiustatud biokütuste tegeliku panuse suhtes, sest need 
moodustavad vaid ühe neljandiku näidatud kogusest. Mitmekordne arvestamine põhjustab 
seetõttu fossiilkütuste kasutamise kasvu ELi transpordisektoris.

Muudatusettepanek 369
Sophie Auconie
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 2 – alapunkt c – alapunkt iii
Direktiiv 2009/28/EÜ
Artikkel 3 – lõige 4 – lõik 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Muudatusettepanek 370
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 2 – alapunkt c – alapunkt iii
Direktiiv 2009/28/EÜ
Artikkel 3 – lõige 4 – lõik 2 – punkt e – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Biokütuste panuse arvutamisel 
korrutatakse:

välja jäetud

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.

Or. sv

Muudatusettepanek 371
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 2 – alapunkt c – alapunkt iii
Direktiiv 2009/28/EÜ
Artikkel 3 – lõige 4 – lõik 2 – punkt e – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Biokütuste panuse arvutamisel 
korrutatakse:

välja jäetud

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.

Or. en

Selgitus

Mitmekordne arvestus ei ole tõhus vahend käesolevas direktiivis seatud eesmärkide 
saavutamiseks ja seetõttu tuleks sellest direktiivist välja jätta.
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Muudatusettepanek 372
Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 2 – alapunkt c – alapunkt iii
Direktiiv 2009/28/EÜ
Artikkel 3 – lõige 4 – lõik 2 – punkt e – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Biokütuste panuse arvutamisel 
korrutatakse:

välja jäetud

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.

Or. es

Muudatusettepanek 373
Paolo Bartolozzi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 2 – alapunkt c – alapunkt iii
Direktiiv 2009/28/EÜ
Artikkel 3 – lõige 4 – lõik 2 – punkt e – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Biokütuste panuse arvutamisel 
korrutatakse:

välja jäetud

i) IX lisa A osas loetletud lähteainetest 
valmistatud biokütuste energiasisaldus 
neljaga;
ii) IX lisa B osas loetletud lähteainetest 
valmistatud biokütuste energiasisaldus 



AM\937597ET.doc 11/85 PE513.034v01-00

ET

kahega;
iii) muust kui bioloogilise päritoluga 
taastuvtoorainest valmistatud vedel- ja 
gaaskütuste energiasisaldus neljaga.

Or. en

Muudatusettepanek 374
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 2 – alapunkt c – alapunkt iii
Direktiiv 2009/28/EÜ
Artikkel 3 – lõige 4 – lõik 2 – punkt e – lõik 1 – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) IX lisa A osas loetletud lähteainetest 
valmistatud biokütuste energiasisaldus 
neljaga;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 375
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 2 – alapunkt c – alapunkt iii
Direktiiv 2009/28/EÜ
Artikkel 3 – lõige 4 – lõik 2 – punkt e – lõik 1 – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) IX lisa A osas loetletud lähteainetest 
valmistatud biokütuste energiasisaldus 
neljaga;

i) IX lisa A osas loetletud lähteainetest 
valmistatud biokütuste energiasisaldus 
kahega;

Or. en
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Selgitus

Mitmekordse arvestuse juures tuleks rakendada vaid üht tasandit, sest kaks tasandit oleks 
tehnoloogia ja konkurentsi neutraalsust arvestades problemaatiline. Miks on mõni aines 
parem kui teine ja kes selle üle otsustab? Neljakordne arvestus tõrjub investeeringuid 
kahekordse arvestusega biokütustesse, ohustades piisava mahu puudumisel eesmärgi täitmist. 
Kaks tasandit tekitavad investorite ja finantseerijate seas ebakindlust, eriti kui turg on 
eesmärgile lähedal või seda ületanud. 

Muudatusettepanek 376
Kriton Arsenis, Nessa Childers, Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 2 – alapunkt c – alapunkt iii
Direktiiv 2009/28/EÜ
Artikkel 3 – lõige 4 – lõik 2 – punkt e – lõik 1 – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) IX lisa A osas loetletud lähteainetest
valmistatud biokütuste energiasisaldus 
neljaga;

i) IX lisa A osas loetletud jäätmetest ja 
jääkidest valmistatud biokütuste 
energiasisaldus neljaga;

Or. en

Muudatusettepanek 377
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 2 – alapunkt c – alapunkt iii
Direktiiv 2009/28/EÜ
Artikkel 3 – lõige 4 – lõik 2 – punkt e – lõik 1 – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) IX lisa B osas loetletud lähteainetest 
valmistatud biokütuste energiasisaldus 
kahega;

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Mitmekordse arvestuse juures tuleks rakendada vaid üht tasandit, sest kaks tasandit oleks 
tehnoloogia ja konkurentsi neutraalsust arvestades problemaatiline. Miks on mõni aines 
parem kui teine ja kes selle üle otsustab? Neljakordne arvestus tõrjub investeeringuid 
kahekordse arvestusega biokütustesse, ohustades turgu piisava mahu puudumisega. Kaks 
tasandit tekitavad investorite ja finantseerijate seas ebakindlust, eriti kui turg on eesmärgile 
lähedal või seda ületanud. 

Muudatusettepanek 378
Bas Eickhout, Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 2 – alapunkt c – alapunkt iii
Direktiiv 2009/28/EÜ
Artikkel 3 – lõige 4 – lõik 2 – punkt e – lõik 1 – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) IX lisa B osas loetletud lähteainetest 
valmistatud biokütuste energiasisaldus 
kahega;

ii) IX lisa B osas loetletud lähteainetest 
valmistatud biokütuste energiasisaldus 
ühega;

Or. en

Selgitus

IX lisa B osas loetletud lähteained ei tohiks olla allutatud korrutajale, mis on suunatud 
transpordi täiustatud energiaallikate 3 % eesmärgiks.

Muudatusettepanek 379
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 2 – alapunkt c – alapunkt iii
Direktiiv 2009/28/EÜ
Artikkel 3 – lõige 4 – lõik 2 – punkt e – lõik 1 – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) IX lisa B osas loetletud lähteainetest 
valmistatud biokütuste energiasisaldus 

ii) IX lisas loetletud lähteainetest 
valmistatud biokütuste energiasisaldus 
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kahega; kahega, välja arvatud kasutatud toiduõli 
ja loomsete rasvade puhul;

Or. en

Muudatusettepanek 380
Kriton Arsenis, Nessa Childers, Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 2 – alapunkt c – alapunkt iii
Direktiiv 2009/28/EÜ
Artikkel 3 – lõige 4 – lõik 2 – punkt e – lõik 1 – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) IX lisa B osas loetletud lähteainetest 
valmistatud biokütuste energiasisaldus 
kahega;

ii) IX lisa B osas loetletud jäätmetest ja 
jääkidest valmistatud biokütuste 
energiasisaldus kahega;

Or. en

Muudatusettepanek 381
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 2 – alapunkt c – alapunkt iii
Direktiiv 2009/28/EÜ
Artikkel 3 – lõige 4 – lõik 2 – punkt e – lõik 1 – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) muust kui bioloogilise päritoluga 
taastuvtoorainest valmistatud vedel- ja 
gaaskütuste energiasisaldus neljaga.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Taastuvenergia direktiivi artikkel 1 sätestab üldise raamistiku taastuvatest energiaallikatest 
toodetud energia kasutamise edendamiseks. Seetõttu ei ole ühtegi põhjust avada see direktiiv 
mittetaastuvate lähteainete põhjal toodetavale kütusele. 
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Muudatusettepanek 382
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 2 – alapunkt c – alapunkt iii
Direktiiv 2009/28/EÜ
Artikkel 3 – lõige 4 – lõik 2 – punkt e – lõik 1 – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) muust kui bioloogilise päritoluga 
taastuvtoorainest valmistatud vedel- ja 
gaaskütuste energiasisaldus neljaga.

iii) muust kui bioloogilise päritoluga 
taastuvtoorainest valmistatud vedel- ja 
gaaskütuste energiasisaldus kahega.

Or. en

Selgitus

Mõiste „taastuvad vedelikud ja mittebioloogilist päritolu gaaskütused” on liiga keeruline ja 
peaks olema selles direktiivis lahti seletatud, kuid käesoleva direktiivi tarbeks võiks neid 
mõista kui lihtsalt vesinikku ja hapnikku, mida toodetakse näiteks tuule- ja päikeseenergia 
abil. 

Muudatusettepanek 383
Bas Eickhout

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 2 – alapunkt c – alapunkt iii
Direktiiv 2009/28/EÜ
Artikkel 3 – lõige 4 – lõik 2 – punkt e – lõik 1 – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) muust kui bioloogilise päritoluga 
taastuvtoorainest valmistatud vedel- ja 
gaaskütuste energiasisaldus neljaga.

iii) kogutud ja transpordisektoris 
kasutatud süsinikdioksiidi energiasisaldus 
neljaga.

Or. en

Selgitus

Taastuvad vedelikud ja mittebioloogilist päritolu gaaskütused on viidud IX lisa A osasse ja 
peaks sellisena olema energiasisalduse põhjal korrutatud neljaga, olles suunatud transpordi 
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täiustatud energiaallikate 3 % eesmärgini. 

Muudatusettepanek 384
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 2 – alapunkt c – alapunkt iii
Direktiiv 2009/28/EÜ
Artikkel 3 – lõige 4 – lõik 2 – punkt e – lõik 1 – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) muust kui bioloogilise päritoluga 
taastuvtoorainest valmistatud vedel- ja 
gaaskütuste energiasisaldus neljaga.

iii) muust kui bioloogilise päritoluga 
taastuvtoorainest valmistatud vedel- ja 
gaaskütuste energiasisaldus neljaga vaid 
siis, kui nende tootmisel kasutatakse 
mittejoodavat vett ja/või vett, mida ei saa 
kasutada põldude niisutamisel.

Or. en

Selgitus

Joogivee ja niisutusveeallikate vähesus on juba praegu probleemiks ja nendest saavad 
lähemas tulevikus maailma kõige olulisemad probleemid. Seda ei tohiks raisata ebaküpsete ja 
väikese efektiivsusega elektri gaasiks ja vedelikuks muundamise tehnoloogiate juures.

Muudatusettepanek 385
Gaston Franco, Dominique Vlasto

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii a) lignotselluloosi materjalidest 
toodetud biokütuste osakaal peab aastaks 
2020 olema vähemalt 1 % energia 
lõpptarbimisest transpordisektoris;

Or. fr
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Muudatusettepanek 386
Gaston Franco, Dominique Vlasto

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii b) IX lisa A osas loetletud materjalidest 
toodetud biokütuste osakaal peab 2020. 
aastaks moodustama vähemalt 2 % 
energia lõpptarbimisest 
transpordisektoris.

Or. fr

Muudatusettepanek 387
Gilles Pargneaux

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lähteaineid, mida on kavatsuslikult 
muudetud, et neid käsitletaks jäätmetena, 
ei võeta kategooriate i–iii raames arvesse.

Or. fr

Muudatusettepanek 388
Sari Essayah

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

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Ühe tasandiga mitmekordse arvestuse puhul ei ole vajalik.

Muudatusettepanek 389
Pilar Ayuso

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Liikmesriigid tagavad, et tooraineid ei 
muudeta kavatsuslikult, et neid arvestataks 
jäätmeina, ning võtavad asjakohased 
meetmed pettuste vastu võitlemiseks.

Or. es

Muudatusettepanek 390
Julie Girling

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Liikmesriigid tagavad, et tooraineid ei 
muudeta kavatsuslikult.
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Or. en

Muudatusettepanek 391
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 392
Gilles Pargneaux

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Liikmesriigid tagavad, et pettuse 
tuvastamisel võetakse asjakohased 
meetmed.
Liikmesriigid ja komisjon tagavad 
ühtlustatud Euroopa 
registreerimissüsteemi kaudu, et
kategooriatega i–iii hõlmatud biokütuseid 
ei võeta käesolevas artiklis osutatud 
eesmärkide järgimiseks mitu korda 
arvesse.

Liikmesriigid ja komisjon tagavad 
kategooriatega i–iii hõlmatud biokütuste 
jälgitavuse direktiivis 2008/98/EÜ 
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kehtestatud jäätmekäitlussüsteemi kaudu. 
Sarnane süsteem töötatakse välja ka 
imporditud jäätmete ja jääkide jaoks.

Or. fr

Muudatusettepanek 393
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Liikmesriigid osutavad kõikide biokütuste 
päritolu ja jälgitavuse kinnitamiseks 
sõltumatule Euroopa-ülesele 
registreerimissüsteemile, eelkõige IX lisas 
loetletud täiustatud biokütuste või 
stiimulivälisena lubatud või eraldiseisvate
Euroopa Liidu või riikliku tasandi 
eesmärkide puhul: nimetatud register 
peaks koosnema ühtsest andmebaasist, 
mis kinnitaks kõik biokütuste mahud 
nende päritolust kuni lõpptarbimiseni. 
Registri eesmärgiks on vältida samale 
mahule antud ebausaldusväärseid 
mitmekordseid määratlusi kahe või 
enama riikliku või Euroopa süsteemi 
poolt, registreerida biokütuseid vastavalt 
nende päritolule ja tagada, et tooraineid 
muudetaks kavatsuslikult, et need mahuks 
kategooriate i-iii alla.

Or. en

Muudatusettepanek 394
Corinne Lepage

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Liikmesriigid loovad Euroopa tasandil 
sõltumatu registreerimissüsteemi, mille 
eesmärgiks on tagada kõikide täiustatud 
biokütuste päritolu ja jälgitavus, mis on 
loetletud IX lisas või mille suhtes kehtivad 
stiimulid. Nimetatud register sisaldab ühte 
andmebaasi, mis võimaldab tõendada 
täiustatud biokütuste mahtusid alates 
nende päritolust kuni lõpptarbimiseni. 
Registri eesmärgiks on eelkõige vältida 
samade mahtude mitmekordset 
pettuslikku deklareerimist kahes või 
enamas riiklikus või Euroopa süsteemis, 
tagada biokütuste jälgitavus nende 
päritolust alates ja tagada, et tooraineid ei 
muudeta kavatsuslikult, et need mahuks 
kategooriate i–iii alla.

Or. fr

Muudatusettepanek 395
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Nessa Childers

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Liikmesriigid tagavad, et tooraineid ei 
muudeta kavatsuslikult, et need mahuks 
kategooriate i–iii alla. Komisjon annab 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
hiljemalt 31. detsembriks 2017 aru 
punkti e täitmisest ning liikmesriikide 
poolt vastu võetud meetmetest, millega 
tagatakse, et kategooriate i-iii alla 
kuuluvaid tooraineid ei ole kavatsuslikult 
muudetud.
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Or. en

Muudatusettepanek 396
Julie Girling

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Artikkel 3 sisaldab direktiivi olulisi osi ega kuulu delegeeritud õigusaktide rakendusalasse.

Muudatusettepanek 397
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

IX lisas esitatud lähteainete loetelu 
võidakse kohandada teaduse ja tehnika 
arenguga, et tagada käesolevas direktiivis 
esitatud arvestamiseeskirjade korrektne 
rakendamine. Komisjonile antakse volitus 

IX lisas esitatud lähteainete loetelu 
võidakse kohandada teaduse ja tehnika 
arenguga, et tagada käesolevas direktiivis 
esitatud arvestamiseeskirjade korrektne 
rakendamine. Komisjonile antakse volitus 
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võtta vastavalt artikli 25 punktile b vastu
delegeeritud õigusakte, et muuta IX lisas 
esitatud lähteainete loetelu.”

võtta vastavalt artikli 25 punktile b vastu
rakendusakte, et muuta IX lisas esitatud 
lähteainete loetelu.”

Or. en

Muudatusettepanek 398
Gaston Franco, Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

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, tingimusel, et 
need soodustavad liikmesriikides 
uuenduslike tehnoloogiatega seotud 
teadus- ja arendustegevust ja võtavad 
arvesse vajadust suurendada diislikütuste 
varustuskindlust.

Or. fr

Muudatusettepanek 399
Sari Essayah

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Et edendada tehnoloogiaid ja protsesse, 
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mis aitavad ulatuslikult vähendada 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid, ilma et 
põhjustaks maakasutuse kaudset muutust, 
peaks energiasisaldus neil biokütustel ja 
vedelate biokütustel, mille 
kasvuhoonegaasi heitkoguste 
vähendamine ulatub vähemalt 75 %-ni ja 
kasutades neid lähteaineid, mille 
maakasutuse kaudsest muutusest 
tulenevad heite hinnangulised väärtused 
loetakse vastavalt V lisa B osale nulliks, 
olema riikliku panuse arvutamisel 
korrutatud kahega.

Or. en

Muudatusettepanek 400
Kriton Arsenis, Nessa Childers

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selle punkti täitmise alla ei peaks 
kuuluma konkreetsed IX lisas loetletud 
jäätmed, kuni Euroopa Liidu tasandil 
pole vastu võetud säästlikkuse 
kriteeriumit.

Or. en

Muudatusettepanek 401
Gilles Pargneaux

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

Euroopa Komisjon teeb Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule ettepaneku 
ühtlustatud lahenduste kohta seoses 
topeltarvestamise pettuse probleemiga, 
mis tuleneb punktis iii määratletud 
kriteeriumide mittenõuetekohasest 
rakendamisest.

Or. fr

Muudatusettepanek 402
Kriton Arsenis, Nessa Childers

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii a) lisatakse punkt e a:
„e a) vastavalt käesolevas paragrahvis 
osutatud eesmärgile võivad liikmesriigid 
täita oma biokütustest toodetava energia 
osa teraviljast ja muust tärkliserikkast 
toorainest, suhkru- ja õlitaimedest ning 
energiatootmiseks kasutatavatest 
maapinnal kasvatavatest kultuuridest, 
suurendades muude kui biomassist 
pärinevate taastuvenergiaallikate (tuule-, 
päikese-, geotermaal- ja loodete energia) 
osakaalu, kui need on artikli 4 lõige 2 
kohaselt märgitud täiendavate 
prognoosidena riiklikku taastuvenergia 
tegevuskavva.

Or. en

Muudatusettepanek 403
Eija-Riitta Korhola



PE513.034v01-00 26/85 AM\937597ET.doc

ET

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) Lisatakse järgmine lõige 4 a:
„4 a. Iga liikmesriik tagab, et taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia osakaal 
lennunduses on 2 % energia 
lennundussektori lõpptarbimisest 
hiljemalt 31. detsembriks 2020. Nimetatud 
vähendamine jaguneb: 
a) 0,5 % 31. detsembriks 2016.
b) 1 % 31. detsembriks 2018.”

Or. en

Selgitus

Eriti oluline on toetada säästvaid biokütuseid lennundussektoris, sest sel transpordisektoril 
puuduvad alternatiivid. Lennunduse biokütustele eraldi eesmärgi seadmine aitaks saavutada 
CO2 vähendamise eesmärke transpordivaldkonnas. Seda eesmärki peegeldab ka Euroopa 
komisjoni algatus „Flight Path Initiative”, mille sihiks on 2020. aastaks toota 
lennundussektorile 2 miljonit tonni biokütust. 

Muudatusettepanek 404
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) Lisatakse järgmine lõige 4 a:
„4 a. Et täita lõikes 4 seatud eesmärki, 
peavad liikmesriigid tagama, et 2020. 
aastaks moodustaks lennunduses 
taastuvenergia vähemalt 1 % kogu 
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transpordisektori energiatarbimisest.” 

Or. en

Selgitus

Biokütused on parim vahend, mille abil vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid 
lennundussektoris. Bio-lennukikütused tuleks lisada üleüldisesse energiatarbimise eesmärki, 
mis sätestab 10 % osakaalu taastuvenergia allikatest. Kvaliteetse biokütuse tootmiseks 
lennukitele on vaja täiustatud biokütuste tehnoloogiat. Praegu vajab sellist tüüpi tehnoloogia 
täiendavaid stiimuleid, et tagada laiem tööstuslik tootmine ja kasutuselevõtt.

Muudatusettepanek 405
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 406
Elisabetta Gardini

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile antakse volitus võtta 
kooskõlas artikli 25 punktiga b vastu 

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

delegeeritud õigusakte, et kohandada III 
lisas sätestatud transpordikütuste 
energiasisaldust teaduse ja tehnika 
arenguga. Usaldusväärsete teaduslike 
tõendite alusel tasub 
direktiivi 2009/28/EÜ III lisas arvesse 
võtta uusi energiasisalduse väärtusi, 
lisades tervele bioenergia panusele 
tootmisest kasutuseni madalama 
küttearvestuse, ja esitada väärtuseid 
ümardatult ühe kümnendkohani.

Or. en

Selgitus

Seeläbi peab iga biokütust hindama vastavalt selle väärtusele ja bioenergia jõudlusele, 
põhinedes usaldusväärsetel teaduslikel tõenditel. 

Muudatusettepanek 407
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Nessa Childers, Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 5 – alapunkt -a (uus)
Direktiiv 2009/28/EÜ
Artikkel 17 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a) lõike 1 esimese lõigu sissejuhatav osa 
asendatakse järgmisega:
„1. Sõltumata sellest, kas tooraine on 
viljeletud ühenduse territooriumil või 
väljaspool seda, võetakse biokütustest ja 
vedelatest biokütustest toodetud energiat 
arvesse punktides a, b ja c osutatud 
eesmärkidel üksnes siis, kui need 
vastavad lõigetes 2-6 sätestatud 
säästlikkuse kriteeriumidele ja ei ületa 
artikli 3 lõike 4 punktis d sätestatud 
panuseid:”

Or. en
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Muudatusettepanek 408
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 5 – alapunkt -a (uus)
Direktiiv 2009/28/EÜ
Artikkel 17 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a) artikli 17 lõike 1 teine lõik jäetakse 
välja;

Or. de

Selgitus

Kehtestamaks usaldusväärseid säästlikkussüsteeme on vaja rangemat ja ühtsemat 
kontrollimist, mida teostatakse kõikides liikmesriikides nii tavaliste kui ka täiustatud 
biokütuste suhtes. Erandite kehtestamise tõttu teatavate jäätmete ja jääkainete suhtes 
hakataks oluliselt edendama niisugustest lähteainetest pärinevat biokütust, mis 
säästlikkuskriteeriumidele ei vasta.

Muudatusettepanek 409
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 5 – alapunkt -a (uus)
Direktiiv 2009/28/EÜ
Artikkel 17 – lõige 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a) lõikesse 1 lisatakse järgmine lõik:
„X lisas on sätestatud osutav loetelu 
jäätmetest ja jääkidest, mida võib 
kasutada biokütuste tootmiseks. Komisjon 
kehtestab artikli 25 lõikes 3 osutatud 
nõuandemenetlusega kooskõlas vastu 
võetud rakendusakti abil [üks aasta pärast 
direktiivi jõustumise kuupäeva] aastaks 
jäätmekoodide nimekirja, mis vastab igale 
X lisas loetletud lähteainele. Need koodid 
vastavad komisjoni otsuse 2000/532/EÜ 
lisas sätestatud jäätmete ühtlustatud 
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nimekirjale.”

Or. en

Muudatusettepanek 410
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 5 – alapunkt -a (uus)
Direktiiv 2009/28/EÜ
Artikkel 17 – lõige 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a) lõikesse 1 lisatakse järgmine lõik:
„Teraviljast ja muust tärkliserikkast 
toorainest, suhkru- ja õlitaimedest või 
energiatootmiseks kasutatavatest 
kultuuridest valmistatud biokütuste ja 
vedelate biokütuste energia, mida on 
punktides a, b ja c osutatud eesmärkidel 
arvesse võetud, ei tohi ületada 5 % 
(hinnanguline osakaal 2011. aasta lõpus) 
transpordisektori energia lõpptarbimisest 
2020. aastal.”

Or. en

Muudatusettepanek 411
Erik Bánki

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 5 – alapunkt a
Direktiiv 2009/28/EÜ
Artikkel 17 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud eesmärkidel 
arvessevõetav kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamine tänu biokütuste 
ja vedelate biokütuste kasutamisele on 
vähemalt 60 % pärast 1. juulit 2014 tööd 

2. Lõikes 1 osutatud eesmärkidel 
arvessevõetav kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamine tänu biokütuste 
ja vedelate biokütuste kasutamisele on 
vähemalt 35 % (kuid mille juures 
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alustavates käitistes toodetavate 
biokütuste ja vedelate biokütuste puhul.
Käitis on alustanud tööd, kui selles on 
reaalselt toimunud biokütuse või vedela 
biokütuse tootmine.

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 
kliimapoliitika eesmärke 2020. aastaks. See säte kahjustaks ka õiguskindlust.

Muudatusettepanek 412
Gaston Franco, Dominique Vlasto

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 5 – alapunkt a
Direktiiv 2009/28/EÜ
Artikkel 17 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Selgitus

Kehtestatav 60 % miinimumlävend on liiga kõrge ja pärsib teadustegevust ja investeeringuid 
täiustatud biokütuste uuenduslike tootmisviiside valdkonnas, vähendab tööstuspotentsiaali ja 
seega piirab võimalusi leevendada kliimamuutust biokütuste kütustesse juurdesegamise teel.
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Muudatusettepanek 413
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 5 – alapunkt a
Direktiiv 2009/28/EÜ
Artikkel 17 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Lõikes 1 osutatud eesmärkidel 
arvessevõetav kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamine tänu biokütuste 
ja vedelate biokütuste kasutamisele on 
vähemalt 60 % tegutsevates käitistes 
toodetavate biokütuste ja vedelate 
biokütuste puhul. Käitis on tegutsev, kui 
selles on reaalselt toimunud biokütuse või 
vedela biokütuse tootmine.

Or. en

Muudatusettepanek 414
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 5 – alapunkt a
Direktiiv 2009/28/EÜ
Artikkel 17 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Selgitus

Et direktiiv jõustub kõige varem 2013. aasta lõpus, ei ole pool aastat piisavalt pikk aeg 
kohandada olemasolev tehnoloogia vastavaks direktiivi nõuetele. Pealegi ei ole tööstus 
valmis, kuna direktiiv 2009/28/EÜ nägi ette, et kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamine 
peab pärast 1. jaanuari 2017 tööd alustavates käitistes toodetud biokütuste puhul olema 
vähemalt 60 %. 

Muudatusettepanek 415
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 5 – alapunkt a
Direktiiv 2009/28/EÜ
Artikkel 17 – 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 ja vedelate 
biokütuste kasutamisega saavutatav 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamine vähemalt 35 % kuni 31. 
detsembrini 2017 ja vähemalt 50 % alates 
1. jaanuarist 2018.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 416
Erik Bánki

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

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

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 417
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 5 – alapunkt a
Direktiiv 2009/28/EÜ
Artikkel 17 – 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 ja vedelate 
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 ja vedelate 
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 direktiiv jõustub kõige varem 2013. aasta lõpus, ei ole pool aastat piisavalt pikk aeg 
kohandada olemasolev tehnoloogia vastavaks direktiivi nõuetele. Pealegi ei ole tööstus 
valmis, kuna direktiiv 2009/28/EÜ nägi ette, et kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamine 
peab pärast 1. jaanuari 2017 tööd alustavates käitistes toodetud biokütuste puhul olema 
vähemalt 60 %. 

Muudatusettepanek 418
Erik Bánki

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) lõikes 3 asendatakse teine lõik 
järgmisega:

välja jäetud

„Komisjonile antakse volitus vastavalt 
artikli 25 punktile b võtta vastu 
delegeeritud õigusakte, et kehtestada 
kriteeriumid ja geograafiline ulatus, et 
määrata kindlaks, milline rohumaa 
kuulub esimese lõigu punkti c alla.”

Or. en

Selgitus

Komisjon tahab volitusi, et vastu võtta delegeeritud õigusakte, mis puudutavad tervet 
biokütuste tööstust mõjutavaid küsimusi; need tuleks seetõttu jätta tavapärase seadusandliku 
protseduuri raamesse. 

Muudatusettepanek 419
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

b) lõikes 3 asendatakse teine lõik 
järgmisega:

välja jäetud

„Komisjonile antakse volitus vastavalt 
artikli 25 punktile b võtta vastu
delegeeritud õigusakte, et kehtestada 
kriteeriumid ja geograafiline ulatus, et 
määrata kindlaks, milline rohumaa 
kuulub esimese lõigu punkti c alla.”

Or. en

Muudatusettepanek 420
Jo Leinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 5 – alapunkt b a (uus)
Direktiiv 2009/28/EÜ
Artikkel 17 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) lõige 4 asendatakse järgmisega:
„4. „Lõike 1 punktides a, b ja c osutatud 
eesmärkidel arvesse võetud biokütuseid 
ja vedelaid biokütuseid ei valmistata 
toorainest, mis on saadud suure 
süsinikuvaruga maa-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) teised looduslikult tekkinud metsad;
c) istutatud metsad.”

Or. en
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Muudatusettepanek 421
Christa Klaß

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) lisatakse lõige 5 a:
„5 a. Arvestades lõike 1 punktides a, b ja c 
osutatud sätteid, ei tohi biokütuste 
tootmiseks kasutatavad lähteained 
juurdesegamise eesmärgi arvesse 
võtmiseks pärineda riikidest, mille lõigete 
4 ja 5 alla kuuluvaid põllumaasid on 
lähteaine tootmise aastal oluliselt 
muudetud."

Or. de

Selgitus

Rohkem kui 70 % biokütustest ja vedelatest biokütustest tekkinud kasvuhoonegaasidest 
pärinevad muudetud maakasutusega vihmametsadest ja soodest. Biokütuseid, mille tootmisel 
on kõnealust maakasutust muudetud, ei tohiks seega arvesse võtta. Niiviisi saab vähendada ka 
nii kõnealustes riikides tekkivat kasvuhoonegaaside heidet kui ka kasvuhoonegaaside heidet, 
mis tekib maakasutuse kaudse muutmise kaudu.

Muudatusettepanek 422
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) lisatakse järgmine lõige:
„5 a. Lõike 1 punktides a, b ja c osutatud 
eesmärkidel arvesse võetud biokütuste ja 
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vedelate biokütuste tooraine kasvatamisel 
peab prioriteediks olema söötis maa.”

Or. lt

Muudatusettepanek 423
Vladko Todorov Panayotov

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) Lisatakse järgmine lõige 5a:
„5 a. Lõikes 1 osutatud eesmärkidel 
arvesse võetud biokütuseid ja vedelaid 
biokütuseid ei valmistata toorainest, mis 
on saadud põllumajandus- või 
raiejääkidest, kui ei tõendata, et see ei 
põhjusta põllumajanduse ja ökosüsteemi 
toime halvenemist. Põllumajandusjääkide 
kogus, mis peab jääma maapinnale 
põllumajanduslikel ja ökoloogilistel 
põhjustel, on kehtestatud piirkondlike ja 
vajaduse korral allpiirkondlike 
ökoagrogeograafiliste iseärasuste põhjal, 
hõlmates mittepiiravalt mulla orgaanilist 
koostist, mulla viljakust, 
veekogumisvõimet ja süsiniku sidumist 
mullas. Toorained, mis on saadud 
väljaspool toiduainete või muude toodete 
kasvatamisel muundamise käigus 
toodetud põllumajandusjääkidest, on 
käesolevast lõikest välja jäetud.” Lõikes 1 
osutatud eesmärkidel arvesse võetud 
biokütuseid ja vedelaid biokütuseid ei 
valmistata toorainest, mis on saadud 
metsamajanduse jääkidest, kui ei 
tõendata, et see ei põhjusta ökosüsteemi 
toime halvenemist.”

Or. en
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Selgitus

Põllumajandus- ja raiejäägid on põllundustaimede toitaineallikaks ning kaitsevad 
mullaerosiooni ja bioloogilise mitmekesisuse kadumise eest. Põllumajandusjääkide liigne 
kõrvaldamine põllukultuuri koristamise käigus võib kahjustada ökoloogilisi funktsioone. 
Nende kättesaadavus biokütuste tootmiseks sõltub piirkondlikest tingimustest.

Muudatusettepanek 424
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) Lisatakse järgmine lõige 5a:
„5 a. Lõikes 1 osutatud eesmärgil 
biokütuste ja vedelate biokütuste tarbeks 
kasutatavad toorained tuleb toota 
säästliku maakorralduse teel, mis säilitaks 
ökosüsteemide süsinikevaru kasvu, 
kaitseks bioloogilist mitmekesisust, 
mullaviljakust ja orgaanilist 
pinnasesüsinikku, hoiaks ära 
mullaerosiooni ja edendaks vee kvaliteedi, 
toitainesisalduse ja mineraalide tasakaalu 
hoidmist.”

Or. en

Muudatusettepanek 425
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

b a) lõige 6 asendatakse järgmisega:
"6. Lõike 1 punktides a, b ja c osutatud 
eesmärkidel arvesse võetud biokütused ja 
vedelad biokütused, mis on valmistatud
ühenduses kasvatatud 
põllumajanduslikest toormaterjalidest, 
mis on hangitud kooskõlas ühisel 
põllumajanduspoliitikal põhinevate 
põllumajandusettevõtete otsetoetuskavade 
ühtsetes eeskirjades osutatud sätete 
kohaste nõuete ja standarditega, millega 
kehtestatakse teatud toetuskavad 
põllumajandusettevõtjate jaoks ning mis 
on kooskõlas nõukogu 19. jaanuari 2009. 
aasta määruse (EÜ) nr 73/2009 kohaselt 
määratletud hea põllumajandusliku ja 
keskkondliku seisundi 
miinimumnõuetega, on vastavuses artikli 
17 lõigetes 3–5 sätestatud säästlikkuse 
kriteeriumidega.”

Or. en

Muudatusettepanek 426
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 5 – alapunkt b a (uus)
Direktiiv 2009/28/EÜ
Artikkel 17 – lõige 6 – lõigud 1 a (uus), 1 b (uus) ja 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) lõikesse 6 lisatakse järgmised lõigud:
„Lõike 1 punktides a, b ja c osutatud 
eesmärkidel arvesse võetud biokütuseid ja 
vedelaid biokütuseid ei valmistata 
jäätmetest ja jääkidest, sest sel puhul 
kahjustataks Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu jäätmete ning teatud direktiivide 
tühistamise kohta vastu võetud 
direktiivi 2008/98/EÜ rakendamist ja 
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eesmärke. 
Eriti ei valmistata lõike 1 punktides a, b ja 
c osutatud eesmärkidel arvesse võetud 
biokütuseid ja vedelaid biokütuseid 
jäätmetest ja jääkidest, mis on allutatud 
direktiivi 2008/98/EÜ artikli 11 lõikes 2 
osutatud taaskasutuse ja ümbertöötlemise 
eesmärkidele või liikmesriikide poolt vastu 
võetud biojäätmetega seotud meetmetele, 
mis on kooskõlas selle direktiivi artikliga 
22.
Liikmesriikide poolt kooskõlas direktiivi 
2008/98/EÜ V peatükis osutatud sätetega 
kehtestatud jäätmekavad ja jäätmetekke 
ennetamise programmid võtavad arvesse 
jäätmete ja jääkide kasutuse biokütuste ja 
vedelate biokütuste tootmiseks.” 

Or. en

Muudatusettepanek 427
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 5 a (uus)
Direktiiv 2009/28/EÜ
Artikkel 18 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Artiklisse 18 lisatakse järgmine lõige 
2a:
„2 a. Eurostat kogub ja avaldab 
üksikasjaliku kaubandusega seotud teabe 
põllukultuuridest (näiteks teraviljast ja 
muust tärkliserikkast toorainest, suhkru-
ja õlitaimedest) toodetud biokütuste kohta. 
Eristatakse etanooli ja biodiisli kohta 
saadud kaubandusandmed, sest 
praegustes koondkujul avaldatud 
andmetes on etanooli ja biodiisli import ja 
eksport paigutatud ühe biokütustena 
märgistatud andmekogumi alla. Impordi-
ja ekspordiandmed tuvastavad Euroopa 
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Liidu liikmesriikide imporditud ja tarbitud 
biokütuste tüübid ja mahud. Andmed 
sisaldavad ka päritolumaad või riiki, kust 
neid tooteid ELi eksporditakse. Eurostat 
täiendab bioloogiliste lähteainete või 
pooleldi töödeldud toodete kohta impordi-
ja ekspordiandmeid, kogudes ja avaldades 
teavet lähteainete impordist või ekspordist, 
tüübist ja päritolumaast, sealhulgas 
sisemiselt vahendatud lähteainetest või 
pooleldi vahendatud lähteainetest.”

Or. en

Muudatusettepanek 428
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 5 b (uus)
Direktiiv 2009/28/EÜ
Artikkel 18 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 b. artiklisse 18 lisatakse lõige 2b:
„2 b. Eurostat kogub ja avaldab 
üksikasjalikke tööhõiveandmeid (arv, 
kestus, palgad) otsestest, kaudsetest ja 
loodud töökohtadest ELi biokütuste 
tööstuses. Euroopa Komisjon peaks välja 
arendama töökohtade mõõtmiseks 
kooskõlastatud metoodika, mille abil 
süsteemselt hinnata ja jälgida tööhõive 
taset nii liikmesriikides kui ka ELi 
tasandil. Tööhõive arvandmed tuleks 
eristada vastavalt etanooli ja biodiisli 
sektoriteks ning tuvastada töökoha 
asetsemine biokütuste tarneahelas. 
Praegusel hetkel ei ole biokütuste 
tööhõiveandmed lisatud ametlikku 
statistikasse ja seetõttu erinevad 
poliitikakujundajatele kättesaadavad 
hinnangud vastavalt määratlusele, 
erinevates uuringutes kasutatud 
metoodikale, töökohtade loendamise 
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kasutatud lähenemisele ja piirile, milleni 
vastavad uuringud sidusid 
põllumajandusliku tegevuse biokütuste 
tööstusega. Toetada tuleb ametlikku 
tööhõiveandmeid nõudvat protsessi 
vastavalt alusandmetele ja läbipaistvatele 
eeldustele, mis parandaks teabe 
kättesaadavust.” 

Or. en

Muudatusettepanek 429
Erik Bánki

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib otsustada, et vabatahtlikud 
riiklikud või rahvusvahelised kavad, 
millega kehtestatakse standardid biomassist 
toodete tootmisele, sisaldavad täpseid 
andmeid artikli 17 lõike 2 kohaldamise 
eesmärgil või et kõnealuste kavadega 
tõendatakse, et biokütuste või vedelate 
biokütuste saadetised vastavad artikli 17 
lõigetes 3 kuni 5 sätestatud säästlikkuse 
kriteeriumidele. Komisjon võib otsustada, 
et nimetatud kavad sisaldavad täpseid 
andmeid, mis annavad teavet selliste 
meetmete kohta, mida on võetud kriitilistes
olukordades peamisi ökosüsteemi 
teenuseid pakkuvate alade säilitamiseks 
(näiteks valgalade kaitse ja kaitse erosiooni 
eest), pinnase, vee ja õhu kaitseks, rikutud 
maa taastamiseks ning veepuuduse all 
kannatavates piirkondades liigse 
veetarbimise ärahoidmiseks ning artikli 17 
lõike 7 teises lõigus osutatud küsimuste 
kohta. Samuti võib komisjon haruldaste, 
ohustatud või väljasuremisohus 
ökosüsteemide või liikide kaitsmiseks 

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

ökosüsteemide või liikide kaitsmiseks 
tunnustada artikli 17 lõike 3 punkti b 
alapunktis ii nimetatud eesmärkidel maa-
alasid, mida on tunnustatud 
rahvusvahelistes lepingutes või mis on 
kantud valitsusvaheliste organisatsioonide 
või Rahvusvahelise Loodusvarade ja 
Looduskaitse Ühingu poolt koostatud 
loeteludesse.

Or. en

Muudatusettepanek 430
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 6 a (uus)
Direktiiv 2009/28/EÜ
Artikkel 18 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Artikli 18 lõige 5 asendatakse 
järgmisega:
„5. Komisjon võtab lõike 4 kohaseid 
otsuseid vastu üksnes siis, kui asjaomane 
leping või kava vastab asjakohastele 
usaldusväärsuse, läbipaistvuse ja 
sõltumatu auditi standarditele ja kaitseb 
piisavalt kolmandate osapoolte õigusi.
Kolmandaks osapooleks on kohalikud ja 
põliskogukonnad või muud isikud, keda 
tegevus mõjutab, kuivõrd neil on omandi-
või maakasutusõigus maale, millest 
pärinevaid toorained kasutatakse 
biokütuste või vedelate biokütuste 
tootmiseks. 
Kokkulepet või kava ei arvestata esimeses 
lõigus osutatud standarditele vastavaks, 
kui pole täidetud järgmised nõudmised: 
a) Kolmandate osapoolte õiguste kaitse
i) Enne, kui tööde alustamiseks on 
kokkuleppe või kava poolt antud luba, 



AM\937597ET.doc 45/85 PE513.034v01-00

ET

tuleb uurida kolmandate osapoolte õigusi. 
Uuring on dokumenteeritud.
ii) Enne tööde algust saadakse nendelt 
osapooltelt vaba, eelnev ja teavitatud 
nõusolek.
iii) Kolmandate osapoolte õiguseid 
austatakse.
iv) Kolmandatele osapooltele, kelle õigusi 
on tegevus ebasoodsalt mõjutanud, 
pakutakse piisavaid hüvitisi. 
b) Minimaalsed usaldusnormid ja 
sõltumatu audit
v) Audiitorid on akrediteeritud vastavalt 
nõuetekohastele rahvusvahelistele 
standarditele.
vi) Huvide konfliktid audiitorite ja 
majandustegevuses osalejate vahel 
tuvastatakse, käsitletakse ja lahendatakse 
selge ja tõhusa menetluse teel.
vii) Väliauditeid teostatakse vähemalt igal 
aastal kooskõlas selgete, dokumenteeritud 
ja avaldatud toimingutega. Auditid 
dokumenteeritakse.
viii) Kolmandate osapooltega peetakse 
auditite käigus nõu. Nõupidamised 
dokumenteeritakse.
ix) Täitmatajätmise juhtumid 
tuvastatakse, käsitletakse ja lahendatakse 
selge ja tõhusa menetluse teel. Need 
toimingud sisaldavad täitmise tähtaegu ja 
aitavad välistada kokkuleppest või kavast 
üksikud toimingud või biokütuste või 
vedelate biokütuste saadetised, juhul kui 
tähtajaks ei kokkuleppe täitmist 
saavutatud.
c) Läbipaistvuse miinimumnõuded
x) Kokkulepe või kava avaldatakse 
veebisaidil. Kõik kokkuleppe või kava 
koostisosad järjestatakse ühte dokumenti.
xi) Kokkuleppes või kavas toodud 
ettevõtete nimekiri avaldatakse samal 
veebilehel koos vastavate tunnistuste 
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koopiatega.
xii) Komisjoni poolt lõike 4 alusel vastu 
võetud otsused avaldatakse samal 
veebilehel.
Kõikide punktides x ja xii osutatud 
dokumentide tõlge tehakse kättesaadavaks 
(eriti kolmandatele osapooltele) tooraine 
päritolumaa ametlikus keeles või keeltes. 
Kõikides i-iii ja viii punktides osutatud 
tegevustes võivad kolmandaid osapooli 
abistada nende esindajad. 
Punktides i, vii ja viii osutatud dokumente 
hoitakse vähemalt viis aastat ja need on 
komisjonile taotluse teel kättesaadavad. 
Kokkulepe või kava sisaldab sätteid, mis 
annavad komisjonile artikli 19 lõike 6d 
esimeses lõigus osutatud volitused. 
Kavu, mis mõõdavad kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamist, võib kooskõlla 
viia ka lisas V välja toodud metoodiliste 
nõuetega. Artikli 17 lõike 3 punkti b 
alapunktis ii osutatud kõrge bioloogilise 
mitmekesisusega alade nimekiri peab 
objektiivselt vastama asjakohastele 
standarditele, mis oleksid seotud 
rahvusvaheliselt tunnustatud 
standarditega ja pakkuma sobivaid 
edasikaebamisvõimalusi.” 

Or. en

Muudatusettepanek 431
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 6 b (uus)
Direktiiv 2009/28/EÜ
Artikkel 18 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 b. Artikli 18 lõige 6 asendatakse 
järgmisega:
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„6. Vastavalt lõikele 6a võetakse lõike 4 
kohased otsused vastu vastavalt artikli 
25 lõikes 3 osutatud 
nõuandemenetlusele, võttes arvesse lõike 
6a kohaselt avalikkuselt saadud 
tähelepanekuid. Ilma lõike 6d 
kohaldamist piiramata ei ole sellised 
otsused kehtivad rohkem kui viis aastat.
Kui komisjon näeb ette, et saab vastu 
võtta otsuse lõike 4 alusel, siis avaldab ta 
artiklis 24 osutatud läbipaistvusplatvormi 
kohta kokkuleppe või kava. Kõik 
kokkuleppe või kava osad järjestatakse 
ühte dokumenti. Komisjon avaldab teate, 
millega kutsub avalikkust üles esitama 
kokkuleppe või kavaga seotud 
tähelepanekuid. Tähelepanekute esitamise 
periood ei tohi alates väljakuulutamise 
hetkest olla lühem kui kaks kuud.
Komisjon avaldab läbipaistvusplatvormi 
kokkuleppe või kava kohta aruande. 
Aruande ettevalmistamisel võib komisjon 
tugineda kolmandate osapoolte 
eksperdihinnangutele. Iga huvide konflikt 
mis tahes aruande koostamisel osalevate 
isikute vahel tuvastatakse ja lahendatakse. 
Pärast lõike 4 alusel vastu võetud otsust 
avaldatakse läbipaistvusplatvormi kohta 
kokkulepe või kava. Kõik kokkuleppe või 
kava osad järjestatakse ühte dokumenti.
Lõike 4 alusel vastu võetud otsused 
osutavad, et iga füüsiline või juriidiline 
isik võib komisjonile kokkuleppe või 
kavaga seotud tegevuste kohta esitada 
põhjendatud küsimusi. Komisjon vastab 
kahe kuu jooksul, märkides, kas kavatseb 
kasutusele võtta täiendavaid meetmeid. 
Kui kättesaadav teave tekitab kahtlusi, kas 
kokkulepe või kava täidab jätkuvalt pärast 
lõike 4 alusel vastu võetud otsust lõike 5 
nõudeid, hindab komisjon kokkuleppes 
või kavas sätestatud praktilist tegevust. Sel 
eesmärgil peavad komisjonil olema 
volitused ligi pääseda igale vajalikule 
kokkuleppe või kava tarbeks toodetud 
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dokumendile.
Kui esialgsed andmed tõsiste 
puudujääkide kohta kokkuleppes või 
kavas sätestatud tööde osas on 
põhjendatud, peatab komisjon kohe lõike 
4 alusel vastu võetud otsuse rakendusakti 
abil, mis on kooskõlas artiklis 25b 
osutatud nõuandemenetlusega. Peatamine 
tunnistatakse kehtetuks samal viisil, kui 
komisjoni hinnangul on probleem 
lahendatud.” 

Or. en

Muudatusettepanek 432
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 6 c (uus)
Direktiiv 2009/28/EÜ
Artikkel 18 – lõige 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 c. Artiklile 18 lisatakse järgmine lõige 
9a:
„9 a. Komisjon esitab Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule [üks aasta 
alates käesoleva direktiivi jõustumisest] 
aastal aruande, milles vaadatakse üle 
kokkulepete või vabatahtlike kavade 
toimimine (milleks on lõike 4 alusel vastu 
võetud otsus) ja tuvastatakse parimad 
tavad. Aruanne põhineb parimal 
kättesaadaval teabel, sisaldades 
nõupidamisi sidusrühmadega ja 
praktilistel kogemustel kokkulepete või 
kavade rakendamiseks. Aruanne arvestab 
asjakohaseid rahvusvaheliselt 
tunnustatud standardeid ja suuniseid, 
nende hulgas Rahvusvahelise 
Standardiorganisatsiooni ja ISEAL 
Alliance’i poolt välja töötatud standardeid 
ja suuniseid. Aruanne analüüsib iga 
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kokkuleppe või kava puhul muu hulgas:
- auditite sõltumatust, modaalsust ja 
sagedust;
- täitmatajätmiste tuvastamise ja nendega 
tegelemise meetodite rakendamise 
kättesaadavust ja kogemusi;
- eelkõige kava kättesaadavusega 
seonduvat läbipaistvust, lähteaine 
päritolumaade ja piirkondade ametlike 
keelte tõlgete kättesaadavust, 
sertifitseeritud ettevõtete nimekirjade ja 
nende sertifikaatide kättesaadavust, 
audiitori aruannete kättesaadavust; 
- sidusrühmade osalust, mis eelkõige 
puudutab nõupidamisi kohalike ja 
põliskogukondadega kava koostamisel ja 
läbivaatamisel ning auditite käigus;
- üleüldist kava stabiilsust, eriti arvestades 
akrediteerimise ning audiitorite ja kava 
asjakohaste organite kvalifikatsiooni ja 
sõltumatuse eeskirju;
- kava turu ajakohastamist.

Kui kooskõlas aruandega tundub sobilik, 
esitab komisjon parimate tavade 
edendamiseks Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule ettepaneku direktiivi sätete 
muutmiseks küsimustes, mis puudutavad 
vabatahtlikke kavu.”

Or. en

Muudatusettepanek 433
Jo Leinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 6 a (uus)
Direktiiv 2009/28/EÜ
Artikkel 18 – lõige 9 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Artiklile 18 lisatakse järgmine lõige 
9a:
„9 a. Vastavalt artikli 25 punktile b 
volitatakse komisjoni vastu võtma 
delegeeritud õigusakte, et ära hoida 
toorainete võltsmääratlusi jäätmetena, 
kuigi ei vasta direktiivi 2008/98/EÜ 
artikli 4 sätetele või võrreldavale 
jäätmetekke ennetamisele ja 
haldusprogrammile. Need delegeeritud 
õigusaktid võetakse vastu 31. detsembriks 
2015, kuniks on otsustatud, milliseid 
tooraineid käesoleva direktiivi eesmärgil 
jäätmetena käsitletakse.”

Or. en

Muudatusettepanek 434
Bas Eickhout

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 7 – alapunkt -a (uus)
Direktiiv 2009/28/EÜ
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a) Lõige 1 asendatakse järgmisega:
„1. Artikli 17 lõike 2 kohaldamisel 
arvutatakse biokütuste ja vedelate 
biokütuste kasutamisest tulenevat 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähenemist järgmiselt:
a) kus V lisa osas A või B on kehtestatud 
kasvuhoonegaaside heitkoguse 
vähendamise vaikeväärtus tooteviisi 
jaoks ning kus nende biokütuste või 
vedelate biokütuste V lisa C osa punkti 7 
kohaselt arvutatav el väärtus on võrdne 
nulliga või nullist väiksem ning kus 
maakasutuse kaudse muutusega seotud 
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heite hinnanguline väärtus on vastavalt 
VIII lisa osale B null, kasutades seda
vaikeväärtust;
b) kasutades tegelikku väärtust, mis on 
arvutatud V lisa C osas sätestatud 
meetoditega, lisades VIII lisas sätestatud 
maakasutuse kaudse muutusega seotud 
heite hinnangulised väärtused;
c) kasutades väärtust, mis on arvutatud 
V lisa C osa punktis 1 esitatud valemi 
tegurite summana, milles mõne teguri 
puhul võib kasutada V lisa D või E osa 
summeerimata vaikeväärtusi, ning kõigi 
teiste tegurite jaoks V lisa C osas 
sätestatud metoodika kohaselt arvutatud 
tegelikke väärtusi, lisades VIII lisas 
sätestatud maakasutuse kaudsest 
muutusest tingitud heite hinnangulised 
väärtused.”

Or. en

Muudatusettepanek 435
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Nessa Childers

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 7 – alapunkt -a (uus)
Direktiiv 2009/28/EÜ
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a) Lõige 1 asendatakse järgmisega:
„1. Artikli 17 lõike 2 kohaldamisel 
arvutatakse biokütuste ja vedelate 
biokütuste kasutamisest tulenevat 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähenemist järgmiselt:
a) kui tootmisviisidest tuleneva 
kasvuhoonegaaside heitkoguse 
vähenemise vaikeväärtus on sätestatud 
V lisa A või B osas, sealhulgas VIII lisas 
nimetatud maakasutuse kaudse 
muutusega seotud väärtused, ja kui 
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kõnealuste biokütuste või vedelate 
biokütuste V lisa C osa punkti 7 kohaselt 
arvutatav el väärtus on võrdne nulliga 
või nullist väiksem, kasutades seda 
vaikeväärtust; või
b) kasutades V lisa C osas sätestatud 
metoodika kohaselt arvutatud tegelikku 
väärtust või

c) kasutades väärtust, mis on arvutatud 
V lisa C osa punktis 1 esitatud valemi 
tegurite summana, milles mõne teguri 
puhul võib kasutada V lisa D või E osa 
summeerimata vaikeväärtusi, ning kõigi 
teiste tegurite jaoks V lisa C osas 
sätestatud metoodika kohaselt arvutatud 
tegelikke väärtusi, välja arvatud eiluc
väärtus, mille puhul tuleb kasutada 
VIII lisas nimetatud väärtusi.“

Or. en

Muudatusettepanek 436
Anne Delvaux

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 7 – alapunkt -a (uus)
Direktiiv 2009/28/EÜ
Artikkel 19 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a) Lõike 1 punkt a asendatakse 
järgmisega:
„a) kui V lisa A või B osas ja kui 
kõnealuste biokütuste või vedelate
biokütuste V lisa C osa punkti 7 kohaselt 
arvutatav el väärtus on võrdne nulliga 
või nullist väiksem, kasutades seda 
vaikeväärtust, millele lisanduvad 
maakasutuse kaudsest muutusest 
tulenevad heitkogused, nagu sätestatud V 
lisa C osa punktis 19a;” 

Or. en
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Selgitus

Maakasutuse kaudse muutuse heitkoguste lisamine biokütustest tulenevate kasvuhoonegaaside 
heitkoguste arvutustesse alates 2018. aastast. 

Muudatusettepanek 437
Anne Delvaux, Romana Jordan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 7 – alapunkt -a (uus)
Direktiiv 2009/28/EÜ
Artikkel 19 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 438
Anne Delvaux, Romana Jordan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 7 – alapunkt -aa (uus)
Direktiiv 2009/28/EÜ
Artikkel 19 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-aa) lõikesse 1 lisatakse järgmine lõik:
„Liikmesriigid tagavad, et punktides a, b 
ja c osutatud arvutused sisaldavad 
heitkoguseid maakasutuse kaudsest 
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muutusest vastavalt VIII lisale, kui 
ületatakse artikli 3 lõike 4 punktis d 
sätestatud maksimaalset panust.” 

Or. en

Selgitus

Viide maakasutuse kaudse muutuse lisamisele heitkogustele üle piiri olevatest biokütustest 
tulenevate kasvuhoonegaaside heitkoguste arvutustesse. 

Muudatusettepanek 439
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) lõike 5 viimane lause asendatakse 
järgmisega:

välja jäetud

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

Or. en

Muudatusettepanek 440
Erik Bánki

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

VIII lisas määratletud maakasutuse kaudse muutuse tegurid ei ole kindel teaduslik alus ning 
tuleks seepärast välja jätta.

Muudatusettepanek 441
Gaston Franco

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. fr

Muudatusettepanek 442
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 443
Julie Girling

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

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

Or. en

Selgitus

Artikli 19 lõige 5 sisaldab direktiivi olulisi osi ega kuulu delegeeritud õigusaktide 
rakendusalasse.

Muudatusettepanek 444
Pilar Ayuso

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) lõige 6 asendatakse järgmisega: c) lõige 6 jäetakse välja.

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

Or. es

Muudatusettepanek 445
Christa Klaß

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

6. Komisjonile antakse volitus võtta 
kooskõlas artikli 25 punktiga b vastu 
delegeeritud õigusakte, et kohandada VIII 
lisa teaduse ja tehnika arenguga, 
rakendada maakasutuse kaudsest 
muutusest tulenev väärtus igal 
kalendriaastal vastavalt VIII lisale; lisada 
uusi väärtusi üksikasjalikuma kirjeldamise 
tasanditel (see tähendab lähteaine tasandil); 
lisada vajaduse korral täiendavaid väärtusi 
biokütuste uute lähteainete turule 
tulemisel; ja töötada välja tegurid toiduks 
mittekasutatavate tselluloosmaterjalide ja 
lignotselluloosi kui toorainete jaoks.

Or. en

Selgitus

Iga-aastane maakasutuse kaudsest muutusest tulenevate väärtuste rakendamine.
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Muudatusettepanek 446
Kriton Arsenis, Nessa Childers

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) Lisatakse järgmine lõige:
„6 a. Et kaitsta juba tehtud 
investeeringuid, mis puudutavad 1. juulil 
2014 ja varem (enne maakasutuse kaudse 
muutuse heitkogustele osutamist 
käesoleva direktiivi VIII lisas) tegutsenud 
käitiseid, ei arvestata neid lõike 1 alusel 
tehtavatel arvutustel üleüldise teraviljast 
ja muust tärkliserikkast toorainest, 
suhkru- ja õlitaimedest ning 
energiatootmiseks kasutatavatest 
maapinnal kasvavatest kultuuridest 
tuleneva tarbimise osana kuni 31. 
detsembrini 2017.”

Or. en

Muudatusettepanek 447
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 7 – alapunkt d
Direktiiv 2009/28/EÜ
Artikkel 19 – lõige 7 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) lõike 7 esimene lõik asendatakse 
järgmisega:

välja jäetud

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

Or. fr

Muudatusettepanek 448
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 7 – alapunkt d
Direktiiv 2009/28/EÜ
Artikkel 19 – lõige 7– lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) lõike 7 esimene lõik asendatakse 
järgmisega:

välja jäetud

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

Or. en

Muudatusettepanek 449
Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 7 – alapunkt e a (uus)
Direktiiv 2009/28/EÜ
Artikkel 19 – lõige 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) lisatakse järgmine lõige:
„8 a. Komisjonile antakse volitused võtta 
kooskõlas artikli 25 punktiga b vastu 
delegeeritud õigusakte selleks, et 
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kehtestada V lisa C osa punktis 9 
sätestatud kategooriate puhul nõutavad 
üksikasjalikud määratlused, sealhulgas 
tehnilised kirjeldused.”

Or. es

Muudatusettepanek 450
Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 7 – alapunkt e b (uus)
Direktiiv 2009/28/EÜ
Artikkel 19 – lõige 8 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. es

Muudatusettepanek 451
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 452
Erik Bánki

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

Nagu komisjon on tunnistanud, ei ole tavalised biokütused koguseni, mis ELis tegelikult 
toodetakse, seotud maakasutuse kaudse muutusega. Kõik tavalise biokütuse täiendavad 
kogused tuleks aga toota biomassist, mille puhul VIII lisas määratletu kohaselt puuduvad 
maakasutuse kaudse muutusega seotud mõjud.

Muudatusettepanek 453
Britta Reimers

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Artikli 22 lõige 2 asendatakse 
järgmisega:

välja jäetud

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

Or. en
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Muudatusettepanek 454
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Artikli 22 lõige 2 asendatakse 
järgmisega:

välja jäetud

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

Or. es

Muudatusettepanek 455
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Artikli 22 lõige 2 asendatakse 
järgmisega:

9. Artikli 22 lõige 2 jäetakse välja.

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

Or. en

Muudatusettepanek 456
Gaston Franco

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11. Lisatakse järgmine artikkel 25b: välja jäetud
„Artikkel 25b
Delegeeritud volituste rakendamine
1. Komisjonile antakse volitus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis 
sätestatud tingimustel.
2. Artikli 3 lõike 4 punktis d, artikli 5 
lõikes 5, artikli 17 lõike 3 punkti c 
kolmandas lõigus, artikli 19 lõigetes 5, 6 
ja 7 osutatud volitus antakse komisjonile 
määramata ajaks alates [käesoleva 
direktiivi jõustumise kuupäev].
3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artikli 3 lõike 4 punktis d, artikli 5 
lõikes 5, artikli 17 lõike 3 punkti c 
kolmandas lõigus, artikli 19 lõigetes 5, 6 
ja 7 osutatud 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.
4. Niipea kui komisjon on delegeeritud 
õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal 
ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.



PE513.034v01-00 66/85 AM\937597ET.doc

ET

5. Artikli 3 lõike 4 punkti d, artikli 5 
lõike 5, artikli 17 lõike 3 punkti c 
kolmanda lõigu, artikli 19 lõigete 5, 6 ja 7 
alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt 
jõustub üksnes juhul, kui Euroopa 
Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu 
jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
esitanud selle suhtes vastuväiteid või kui 
Euroopa Parlament ja nõukogu on enne 
selle tähtaja möödumist komisjonile 
teatanud, et nad ei esita vastuväiteid. 
Euroopa Parlamendi või nõukogu 
algatusel kõnealust ajavahemikku kahe 
kuu võrra.”

Or. fr

Muudatusettepanek 457
Julie Girling

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Artikli 5 lõikes 5, artikli 17 lõike 3 
punkti c kolmandas lõigus, artikli 19 
lõigetes 6 ja 7 osutatud volitus antakse 
komisjonile viieks aastaks alates [Euroopa 
Liidu Väljaannete Talitus lisab käesoleva
muutmisakti jõustumise kuupäeva].
Komisjon esitab delegeeritud volituste 
kohta aruande hiljemalt üheksa kuud 
enne viieaastase tähtaja möödumist. 
Volituste delegeerimine pikeneb vaikimisi 
samadeks ajavahemikeks, välja arvatud 
juhul, kui Euroopa Parlament või 
nõukogu avaldab pikendamisele 
vastuseisu vähemalt kolm kuud enne iga 
ajavahemiku lõppu.

Or. en
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Selgitus

Kooskõlas Euroopa Parlamendi delegeeritud õigusaktide standardsõnastusega.

Muudatusettepanek 458
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Artikli 3 lõike 4 punktis d ja artikli 5 
lõikes 5 osutatud volitus antakse 
komisjonile viieks aastaks alates 
[käesoleva direktiivi jõustumise kuupäev],
võimalusega seda perioodi pikendada.

Or. en

Muudatusettepanek 459
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. it
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Muudatusettepanek 460
Pilar Ayuso

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Artikli 2 punktis o a, artikli 5 lõikes 5, 
artikli 17 lõike 3 punkti c kolmandas 
lõigus, artikli 19 lõigetes 5, 7 ja 8 osutatud 
volitus antakse komisjonile määramata 
ajaks alates [käesoleva direktiivi 
jõustumise kuupäev].

Or. es

Muudatusettepanek 461
Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 11
Direktiiv 2009/28/EÜ
Artikkel 25b – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artikli 3 lõike 4 punktis d, artikli 5 lõikes 
5, artikli 17 lõike 3 punkti c kolmandas 
lõigus, artikli 19 lõigetes 5, 6 ja 7 osutatud 
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 2 punktis o a, artikli 5 lõikes 5, 
artikli 17 lõike 3 punkti c kolmandas 
lõigus, artikli 19 lõigetes 5, 7 ja 8 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 märgitud hilisemal kuupäeval. See 
ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud 
õigusaktide kehtivust.

Or. es
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Muudatusettepanek 462
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 11
Direktiiv 2009/28/EÜ
Artikkel 25b – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artikli 3 lõike 4 punktis d, artikli 5 lõikes 5,
artikli 17 lõike 3 punkti c kolmandas 
lõigus, artikli 19 lõigetes 5, 6 ja 7 osutatud 
volituste delegeerimise igal ajal tagasi 
võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 
otsuses nimetatud volituse 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 või nõukogu võivad 
artikli 3 lõike 4 punktis d ja artikli 5 lõikes 
5 osutatud volituste delegeerimise igal ajal 
tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega 
lõpetatakse otsuses nimetatud volituse 
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 463
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 11
Direktiiv 2009/28/EÜ
Artikkel 25b – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artikli 3 lõike 4 punktis d, artikli 5 lõikes 
5, artikli 17 lõike 3 punkti c kolmandas 
lõigus, artikli 19 lõigetes 5, 6 ja 7 osutatud 
volituste delegeerimise igal ajal tagasi 
võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 
otsuses nimetatud volituse delegeerimine. 

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artikli 5 lõikes 5, artikli 17 lõike 3 punkti c 
kolmandas lõigus, artikli 19 lõigetes 6 ja 7
osutatud volituste delegeerimise igal ajal 
tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega 
lõpetatakse otsuses nimetatud volituse 
delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel 
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Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 
otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See 
ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud 
õigusaktide kehtivust.

päeval pärast selle avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas või otsuses nimetatud 
hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba 
jõustunud delegeeritud õigusaktide 
kehtivust.

Or. en

Muudatusettepanek 464
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 11
Direktiiv 2009/28/EÜ
Artikkel 25b – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artikli 3 lõike 4 punktis d, artikli 5 lõikes 
5, artikli 17 lõike 3 punkti c kolmandas 
lõigus, artikli 19 lõigetes 5, 6 ja 7 osutatud 
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 5 lõikes 5, artikli 17 lõike 3 punkti c 
kolmandas lõigus, artikli 19 lõigetes 5, 6 ja 
7 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. it

Muudatusettepanek 465
Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 11
Direktiiv 2009/28/EÜ
Artikkel 25b – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Artikli 3 lõike 4 punkti d, artikli 5 lõike 5. Artikli 2 punkti o a, artikli 5 lõike 5, 
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5, artikli 17 lõike 3 punkti c kolmanda 
lõigu, artikli 19 lõigete 5, 6 ja 7 alusel 
vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub 
üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast 
õigusakti teatavakstegemist Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule esitanud selle 
suhtes vastuväiteid või kui Euroopa 
Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja 
möödumist komisjonile teatanud, et nad ei 
esita vastuväiteid. Euroopa Parlamendi või 
nõukogu algatusel pikendatakse kõnealust 
ajavahemikku kahe kuu võrra.

artikli 17 lõike 3 punkti c kolmanda lõigu, 
artikli 19 lõigete 5, 7 ja 8 alusel vastu 
võetud delegeeritud õigusakt jõustub 
üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast 
õigusakti teatavakstegemist Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule esitanud selle 
suhtes vastuväiteid või kui Euroopa 
Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja 
möödumist komisjonile teatanud, et nad ei 
esita vastuväiteid. Euroopa Parlamendi või
nõukogu algatusel pikendatakse kõnealust 
ajavahemikku kahe kuu võrra.

Or. es

Muudatusettepanek 466
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 11
Direktiiv 2009/28/EÜ
Artikkel 25b – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Artikli 3 lõike 4 punkti d, artikli 5 lõike 
5, artikli 17 lõike 3 punkti c kolmanda 
lõigu, artikli 19 lõigete 5, 6 ja 7 alusel 
vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub 
üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast 
õigusakti teatavakstegemist Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule esitanud selle 
suhtes vastuväiteid või kui Euroopa 
Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja 
möödumist komisjonile teatanud, et nad ei 
esita vastuväiteid. Euroopa Parlamendi või 
nõukogu algatusel pikendatakse kõnealust 
ajavahemikku kahe kuu võrra.

5. Artikli 3 lõike 4 punkti d ja artikli 5 
lõike 5 alusel vastu võetud delegeeritud 
õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa 
Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu 
jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
esitanud selle suhtes vastuväiteid või kui 
Euroopa Parlament ja nõukogu on enne 
selle tähtaja möödumist komisjonile 
teatanud, et nad ei esita vastuväiteid. 
Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel 
pikendatakse kõnealust ajavahemikku kahe 
kuu võrra.

Or. en
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Muudatusettepanek 467
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 11
Direktiiv 2009/28/EÜ
Artikkel 25b – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Artikli 3 lõike 4 punkti d, artikli 5 lõike 
5, artikli 17 lõike 3 punkti c kolmanda 
lõigu, artikli 19 lõigete 5, 6 ja 7 alusel 
vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub 
üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast 
õigusakti teatavakstegemist Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule esitanud selle 
suhtes vastuväiteid või kui Euroopa 
Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja 
möödumist komisjonile teatanud, et nad ei 
esita vastuväiteid. Euroopa Parlamendi või 
nõukogu algatusel pikendatakse kõnealust 
ajavahemikku kahe kuu võrra.

5. Artikli 5 lõike 5, artikli 17 lõike 3 punkti 
c kolmanda lõigu, artikli 19 lõigete 5, 6 ja 
7 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt 
jõustub üksnes juhul, kui Euroopa 
Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu 
jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
esitanud selle suhtes vastuväiteid või kui 
Euroopa Parlament ja nõukogu on enne 
selle tähtaja möödumist komisjonile 
teatanud, et nad ei esita vastuväiteid. 
Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel 
pikendatakse kõnealust ajavahemikku kahe 
kuu võrra.

Or. it

Muudatusettepanek 468
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule hiljemalt 31. detsembriks 2017
aruande, milles vaatab parimate ja
uusimate teaduslike tõendite alusel läbi
käesoleva direktiiviga ettenähtud 
meetmete tõhususe biokütuste ja vedelate 
biokütuste tootmisega seotud maakasutuse 
kaudsest muutusest tuleneva
kasvuhoonegaaside heite piiramisel. 
Vajaduse korral lisatakse aruandele
parimatel olemasolevatel teaduslikel 

Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule [üks aasta pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist] aruande, milles 
vaadatakse läbi tavaliste ja täiustatud 
biokütuste ja vedelate biokütuste 
tootmisega seotud positiivsed ja 
negatiivsed keskkonna-, sotsiaalsed ja 
majanduslikud mõjud. Aruanne põhineb 
parimatel kättesaadavatel teaduslikel 
tõenditel.
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tõenditel põhinev õigusakti eelnõu, 
millega lisatakse sobivatele 
säästlikkuskriteeriumidele maakasutuse 
kaudsest muutusest tingitud hinnangulist 
heidet arvestavad tegurid, mida hakatakse 
kohaldama alates 1. jaanuarist 2021, ning 
ülevaade selliste stiimulite tõhususe 
kohta, mida vastavalt direktiivi 
2009/28/EÜ artikli 3 lõike 4 punktile d 
kohaldatakse biokütuste tootmisele 
muudest kui maakasutusega seotud 
toorainetest ja muudest kui toiduks 
kasutatavatest põllukultuuridest.

Aruandes vaadatakse üle biokütuste ja 
vedelate biokütuste tootmisega seotud 
keskkonnamõjud, muu hulgas
kasvuhoonegaaside heitkogused,
bioloogiline mitmekesisus, mullad ja 
kasutus.

Hinnates biokütuste ja vedelate biokütuste 
majanduslikke mõjusid, võtab aruanne 
arvesse kulud, mida kannavad otseselt ja 
kaudselt Euroopa tarbijad ja 
maksumaksjad ja mis otseselt tulenevad 
toetuskavadest ja kütusehindadest ja 
biokütuste ja vedelate biokütuste 
tööstusesse loodud tööhõivest.
Ülevaade biokütuste ja vedelate 
biokütuste sotsiaalsetest mõjudest käsitleb 
kasude ja riskide jagamist kolmandate 
osapooltega piirkondadest, kust toorained 
pärinevad, eriti kohalikest ja 
põliskogukondadest. Samuti vaadatakse 
üle kehtestatud reeglite rakendamine ja 
mõju sotsiaalsele jätkusuutlikkusele, mis
muu hulgas on sätestatud tunnustatud 
vabatahtlikkuse kavades.
Hinnates biokütuste ja vedelate biokütuste 
keskkonna-, sotsiaalseid ja majanduslikke 
mõjusid, arvestab aruanne säästlike 
toorainete tehnilist ja majanduslikku 
kättesaadavust ja etteteatavat kasu nende 
suunamisest teistesse valdkondadesse, 
näiteks toidu ja sööda tootmisse 
(toidukaubad ja looduslikud väetised). 
Arvestama peab tavalise ja täiustatud 
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biokütuste ja vedelate biokütuste kogu 
olelusringi. Analüüsitakse fossiilkütuste 
kasutamist igal olelusringi etapil (eriti 
väetiste tootmise puhul), töötlemist ja 
transpordienergiat, pöörates tähelepanu 
energiasaaduste hindamisele võrdluses 
sellesse investeeritud energiaga nii 
tavaliste kui ka täiustatud biokütuste ja 
vedelate biokütuste puhul ning 
kontrollitakse biokütuste ja vedelate 
biokütuste mõju energiajulgeolekule.
Vastavalt aruandest tulenevatele 
vajadustele teeb komisjon ettepanekuid 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Or. en

Muudatusettepanek 469
Bas Eickhout, Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule hiljemalt 31. detsembriks 2015
aruande, milles vaatab üle madala 
riskitasemega maakasutusega seotud 
kaudse muutuse alusel toodetavad 
biokütuste ja vedelate biokütuste 
lähteainete sertifikaatide kava arendamise 
edenemise ja selle tõhususe, eesmärgiga 
kehtestada maakasutuse kaudsest 
muutusest tulenevaks heitkoguseks 
hinnanguliselt null, arvutades olelusringi 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid vastavalt 
direktiividele 2009/30/EÜ ja 2009/28/EÜ. 
Vajaduse korral lisatakse aruandele 
õigusakti eelnõu ja ülevaade selliste 
stiimulite tõhususe kohta, mida vastavalt 
direktiivi 2009/28/EÜ artikli 3 lõike 4 
punktile d kohaldatakse biokütuste 
tootmisele muudest kui maakasutusega 
seotud toorainetest ja muudest kui toiduks 
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biokütuste tootmisele muudest kui 
maakasutusega seotud toorainetest ja 
muudest kui toiduks kasutatavatest 
põllukultuuridest.

kasutatavatest põllukultuuridest.

Or. en

Muudatusettepanek 470
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule hiljemalt 31. detsembriks 2017 
aruande, milles vaatab parimate ja 
uusimate teaduslike tõendite alusel läbi 
käesoleva direktiiviga ettenähtud meetmete 
tõhususe biokütuste ja vedelate biokütuste 
tootmisega seotud maakasutuse kaudsest 
muutusest tuleneva kasvuhoonegaaside 
heite piiramisel. Vajaduse korral lisatakse 
aruandele parimatel olemasolevatel 
teaduslikel tõenditel põhinev õigusakti 
eelnõu, mis on seotud sobivate 
säästlikkuskriteeriumide rakendamisega, 
mida vastavalt direktiivi 2009/28/EÜ 
artikli 3 lõike 4 punktile d kohaldatakse 
biokütuste tootmisele muudest kui 
maakasutusega seotud toorainetest ja 
muudest kui toiduks kasutatavatest 
põllukultuuridest.

Or. en

Muudatusettepanek 471
Pilar Ayuso
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule hiljemalt 31. detsembriks 2018 
aruande, milles vaatab parimate ja 
uusimate teaduslike tõendite alusel läbi 
käesoleva direktiiviga ettenähtud meetmete 
tõhususe biokütuste ja vedelate biokütuste 
tootmisega seotud maakasutuse kaudsest 
muutusest tuleneva kasvuhoonegaaside 
heite piiramisel.

Or. es

Muudatusettepanek 472
Sophie Auconie

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule hiljemalt 31. detsembriks 2017 
aruande, milles vaatab parimate ja 
uusimate teaduslike tõendite alusel läbi 
käesoleva direktiiviga ettenähtud meetmete 
tõhususe biokütuste ja vedelate biokütuste 
tootmisega seotud maakasutuse kaudsest 
muutusest tuleneva kasvuhoonegaaside 

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

heite piiramisel. Vajaduse korral lisatakse 
aruandele parimatel olemasolevatel 
teaduslikel tõenditel põhinev õigusakti
eelnõu, millega lisatakse sobivatele 
säästlikkuskriteeriumidele maakasutuse 
kaudsest muutusest tingitud hinnangulist 
heidet arvestavad tegurid, mida hakatakse 
kohaldama alates 1. jaanuarist 2021.

Or. fr

Muudatusettepanek 473
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule hiljemalt 31. detsembriks 2017 
aruande, milles vaatab parimate ja 
uusimate teaduslike tõendite alusel läbi
käesoleva direktiiviga ettenähtud meetmete 
tõhususe biokütuste ja vedelate biokütuste 
tootmisega seotud maakasutuse kaudsest 
muutusest tuleneva kasvuhoonegaaside 
heite piiramisel. Aruanne sisaldab 
analüüsi, mis hindab biokütuste tootmise 
mõju metsatööstusele ja puidu 
kättesaadavusele. Vajaduse korral 
lisatakse aruandele parimatel 
olemasolevatel teaduslikel tõenditel 
põhinev õigusakti eelnõu, millega lisatakse
säästlikkuskriteeriumid, mida vastavalt 
direktiivi 2009/28/EÜ artikli 3 lõike 4 
punktile d kohaldatakse muudest kui 
maakasutusega seotud toorainetest 
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muudest kui maakasutusega seotud 
toorainetest ja muudest kui toiduks 
kasutatavatest põllukultuuridest.

biokütuste tootmise stimuleerimiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 474
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Vastavalt artikli 25 lõikes 2 osutatud 
nõuandemenetlusele uurib komisjon 
hiljemalt 31. detsembriks 2017 välja 
parimad teaduslikud tõendid biokütuste ja 
vedelate biokütuste tootmisega seotud 
maakasutuse kaudsest muutusest tuleneva 
kasvuhoonegaaside heite kohta.

2. Põhinedes parimatele kättesaadavatele 
teaduslikele tõenditele esitab komisjon 
hiljemalt 31. detsembriks 2018 Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande,
millele on lisatud muude kui 
maakasutusest pärinevate lähteainete ja 
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muudeks kui toiduks kasutatavatest 
põllukultuuridest pärinevate kulutõhusate 
biokütuste kättesaadavuse hinnang 
aastaks 2020 ja kaudse muutusega seotud 
kasvuhoonegaaside heitkoguste seose 
hinnang biokütuste ja vedelate biokütuste 
tootmisele. Vajaduse korral lisatakse 
aruandele parimatel olemasolevatel 
teaduslikel tõenditel põhinev õigusakti 
eelnõu, millega lisatakse sobivatele 
säästlikkuskriteeriumidele maakasutuse 
kaudsest muutusest tingitud hinnangulist 
heidet arvestavad tegurid, mida hakatakse 
kohaldama alates 1. jaanuarist 2021, ning 
ülevaade selliste stiimulite tõhususe kohta, 
mida vastavalt direktiivi 2009/28/EÜ 
artikli 3 lõike 4 punktile d ja e
kohaldatakse biokütuste tootmisele 
muudest kui maakasutusega seotud 
toorainetest ja muudest kui toiduks 
kasutatavatest põllukultuuridest.

Or. en

Muudatusettepanek 475
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule hiljemalt 31. detsembriks 2017
aruande, milles vaatab parimate ja 
uusimate teaduslike tõendite alusel läbi 
käesoleva direktiiviga ettenähtud meetmete 
tõhususe biokütuste ja vedelate biokütuste 
tootmisega seotud maakasutuse kaudsest 
muutusest tuleneva kasvuhoonegaaside 
heite piiramisel. Vajaduse korral lisatakse 
aruandele parimatel olemasolevatel 
teaduslikel tõenditel põhinev õigusakti 
eelnõu, millega lisatakse sobivatele 
säästlikkuskriteeriumidele maakasutuse 
kaudsest muutusest tingitud hinnangulist 

Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule hiljemalt 31. detsembriks 2020
aruande, milles vaatab parimate tõendite 
alusel, mis on kooskõlas teaduslike 
meetoditega, läbi käesoleva direktiiviga 
ettenähtud meetmete tõhususe biokütuste ja 
vedelate biokütuste tootmisega seotud 
maakasutuse kaudsest muutusest tuleneva 
kasvuhoonegaaside heite piiramisel. 
Vajaduse korral lisatakse aruandele 
parimatel tõenditel põhinev ja teaduslikele 
meetoditele vastav õigusakti eelnõu, 
millega lisatakse sobivatele 
säästlikkuskriteeriumidele maakasutuse 
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heidet arvestavad tegurid, mida hakatakse 
kohaldama alates 1. jaanuarist 2021, ning 
ülevaade selliste stiimulite tõhususe kohta, 
mida vastavalt direktiivi 2009/28/EÜ 
artikli 3 lõike 4 punktile d kohaldatakse 
biokütuste tootmisele muudest kui 
maakasutusega seotud toorainetest ja 
muudest kui toiduks kasutatavatest 
põllukultuuridest.

kaudsest muutusest tingitud hinnangulist 
heidet arvestavad tegurid, mida hakatakse 
kohaldama alates 1. jaanuarist 2021, ning 
ülevaade selliste stiimulite tõhususe kohta, 
mida vastavalt direktiivi 2009/28/EÜ 
artikli 3 lõike 4 punktile d kohaldatakse 
biokütuste tootmisele muudest kui 
maakasutusega seotud toorainetest ja 
muudest kui toiduks kasutatavatest 
põllukultuuridest. Esimestes lõigetes 
nimetatud maakasutuse kaudsest 
muutusest tingitud hinnangulist heidet 
arvestavate tegurite kasutamine 
biokütuseid tootvate käitiste suhtes, mis 
alustasid tööd enne 2017. aastat, ei tohi 
põhjustada olukorda, kus nimetatud 
käitistes toodetud biokütuseid liigitatakse 
nii, et need ei vasta enam 
säästlikkuskriteeriumidele. Tuleb siiski 
tagada, et kõnealuste biokütustega 
saavutatakse heitkoguste vähendamine 
vähemalt 45 %. 2017. aasta lõpuks peab 
see kava kehtima kõikidele biokütuseid 
tootvatele käitistele.

Or. de

Selgitus

Õigusakti aluseks olevad teaduslikud tõendid peavad olema kooskõlas teaduslike 
meetoditega. Eksperdihinnangud on seetõttu hädavajalikud. Et maakasutuse kaudset muutust 
käsitlevaid tegureid saaks lisada säästlikkuskriteeriumidele, tuleb kõigepealt tõestada nende 
sobivust turu jaoks. Sellisel juhul tuleb õigusaktis sätestada asjakohased varasemate õiguste 
kaitse klauslid.

Muudatusettepanek 476
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule hiljemalt 31. detsembriks 2017
aruande, milles vaatab parimate ja 
uusimate teaduslike tõendite alusel läbi 
käesoleva direktiiviga ettenähtud meetmete 

Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule hiljemalt 31. detsembriks 2018
aruande, milles vaatab parimate ja 
uusimate teaduslike tõendite alusel läbi 
käesoleva direktiiviga ettenähtud meetmete 
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tõhususe biokütuste ja vedelate biokütuste 
tootmisega seotud maakasutuse kaudsest 
muutusest tuleneva kasvuhoonegaaside 
heite piiramisel. Vajaduse korral lisatakse 
aruandele parimatel olemasolevatel 
teaduslikel tõenditel põhinev õigusakti 
eelnõu, millega lisatakse sobivatele 
säästlikkuskriteeriumidele maakasutuse 
kaudsest muutusest tingitud hinnangulist 
heidet arvestavad tegurid, mida hakatakse 
kohaldama alates 1. jaanuarist 2021, ning 
ülevaade selliste stiimulite tõhususe kohta, 
mida vastavalt direktiivi 2009/28/EÜ 
artikli 3 lõike 4 punktile d kohaldatakse 
biokütuste tootmisele muudest kui 
maakasutusega seotud toorainetest ja 
muudest kui toiduks kasutatavatest 
põllukultuuridest.

tõhususe biokütuste ja vedelate biokütuste 
tootmisega seotud maakasutuse kaudsest 
muutusest tuleneva kasvuhoonegaaside 
heite piiramisel. Vajaduse korral lisatakse 
aruandele parimatel olemasolevatel 
teaduslikel tõenditel põhinev õigusakti 
eelnõu, millega lisatakse sobivatele 
säästlikkuskriteeriumidele maakasutuse 
kaudsest muutusest tingitud hinnangulist 
heidet arvestavad tegurid, mida hakatakse 
kohaldama alates 1. jaanuarist 2021, ning 
ülevaade selliste stiimulite tõhususe kohta, 
mida vastavalt direktiivi 2009/28/EÜ 
artikli 3 lõike 4 punktile d kohaldatakse 
biokütuste tootmisele muudest kui 
maakasutusega seotud toorainetest ja 
muudest kui toiduks kasutatavatest 
põllukultuuridest.

Or. en

Muudatusettepanek 477
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule hiljemalt 31. detsembriks 2017 
aruande, milles vaatab parimate ja 
uusimate teaduslike tõendite alusel läbi 
käesoleva direktiiviga ettenähtud meetmete 
tõhususe biokütuste ja vedelate biokütuste 
tootmisega seotud maakasutuse kaudsest 
muutusest tuleneva kasvuhoonegaaside 
heite piiramisel. Vajaduse korral lisatakse 
aruandele parimatel olemasolevatel 
teaduslikel tõenditel põhinev õigusakti 
eelnõu, millega lisatakse sobivatele 
säästlikkuskriteeriumidele maakasutuse 
kaudsest muutusest tingitud hinnangulist 
heidet arvestavad tegurid, mida hakatakse 
kohaldama alates 1. jaanuarist 2021, ning 
ülevaade selliste stiimulite tõhususe kohta, 

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

mida kohaldatakse biokütuste tootmisele 
muudest kui maakasutusega seotud 
toorainetest ja muudest kui toiduks 
kasutatavatest põllukultuuridest.

Or. it

Muudatusettepanek 478
Gaston Franco, Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule hiljemalt 31. detsembriks 2017 
aruande, milles vaatab parimate ja 
uusimate teaduslike tõendite alusel läbi 
käesoleva direktiiviga ettenähtud meetmete 
tõhususe:

- biokütuste ja vedelate biokütuste 
tootmisega seotud maakasutuse kaudsest 
muutusest tuleneva kasvuhoonegaaside 
heite piiramisel;
- liikmesriikides uuenduslike 
tehnoloogiatega seotud teadus- ja 
arendustegevuse soodustamisel ja 



AM\937597ET.doc 83/85 PE513.034v01-00

ET

diislikütuste varustuskindluse 
suurendamise vajaduse arvesse võtmisel.
Vajaduse korral lisatakse aruandele 
parimatel olemasolevatel teaduslikel 
tõenditel põhinev õigusakti eelnõu, millega 
lisatakse sobivatele 
säästlikkuskriteeriumidele maakasutuse 
kaudsest muutusest tingitud hinnangulist 
heidet arvestavad tegurid, mida hakatakse 
kohaldama alates 1. jaanuarist 2021, ning 
ülevaade selliste stiimulite tõhususe kohta, 
mida vastavalt direktiivi 2009/28/EÜ 
artikli 3 lõike 4 punktile d kohaldatakse 
biokütuste tootmisele muudest kui 
maakasutusega seotud toorainetest ja 
muudest kui toiduks kasutatavatest 
põllukultuuridest.

Or. fr

Selgitus

Selle läbivaatamise raamistikus on üks kolmest eesmärgist soodustada täiustatud biokütuste 
jõulist turule sisenemist: seetõttu oleks normaalne ja kasulik, et raportis, mille Euroopa 
Komisjon esitab meetmete tõhususe kohta, oleks hõlmatud ka see läbivaatamise põhiaspekt.

Muudatusettepanek 479
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule hiljemalt 31. detsembriks 2017 
aruande, milles vaatab parimate ja 
uusimate teaduslike tõendite alusel läbi 
käesoleva direktiiviga ettenähtud meetmete 
tõhususe biokütuste ja vedelate biokütuste 
tootmisega seotud maakasutuse kaudsest 
muutusest tuleneva kasvuhoonegaaside 
heite piiramisel. Vajaduse korral lisatakse 
aruandele parimatel olemasolevatel 
teaduslikel tõenditel põhinev õigusakti 
eelnõu, millega lisatakse sobivatele 

Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule hiljemalt 31. detsembriks 2017 
aruande, milles vaatab parimate ja 
uusimate teaduslike tõendite alusel läbi 
käesoleva direktiiviga ettenähtud meetmete 
tõhususe biokütuste ja vedelate biokütuste 
tootmisega seotud maakasutuse kaudsest 
muutusest tuleneva kasvuhoonegaaside 
heite piiramisel. Nimetatud aruanne 
sisaldab analüüsi, mis hindab biokütuste 
tootmisega kaasnevat mõju 
puidutööstusele, puiduressursi 
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säästlikkuskriteeriumidele maakasutuse 
kaudsest muutusest tingitud hinnangulist 
heidet arvestavad tegurid, mida hakatakse 
kohaldama alates 1. jaanuarist 2021, ning 
ülevaade selliste stiimulite tõhususe kohta, 
mida vastavalt direktiivi 2009/28/EÜ 
artikli 3 lõike 4 punktile d kohaldatakse 
biokütuste tootmisele muudest kui 
maakasutusega seotud toorainetest ja 
muudest kui toiduks kasutatavatest 
põllukultuuridest.

kättesaadavusele ja biomassi kasutavatele 
sektoritele. Vajaduse korral lisatakse 
aruandele parimatel olemasolevatel 
teaduslikel tõenditel põhinev õigusakti 
eelnõu, millega lisatakse sobivatele 
säästlikkuskriteeriumidele maakasutuse 
kaudsest muutusest tingitud hinnangulist 
heidet arvestavad tegurid, mida hakatakse 
kohaldama alates 1. jaanuarist 2021, ning 
ülevaade selliste stiimulite tõhususe kohta, 
mida vastavalt direktiivi 2009/28/EÜ 
artikli 3 lõike 4 punktile d kohaldatakse 
biokütuste tootmisele muudest kui 
maakasutusega seotud toorainetest ja 
muudest kui toiduks kasutatavatest 
põllukultuuridest.

Or. fr

Muudatusettepanek 480
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Nessa Childers, Mario Pirillo, Britta 
Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Investorid peavad arvestama, et 
biokütuste tootmise tehnoloogiad on alles 
arengujärgus ja edasised meetmed 
ebasoodsate mõjude leevendamiseks 
võetakse vastu alles hilisemates etappides.

Or. en

Muudatusettepanek 481
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi järgimiseks vajalikud 
õigusnormid hiljemalt [12 kuu jooksul 
pärast vastuvõtmise kuupäeva]. Nad 
edastavad nimetatud normide teksti 
viivitamata komisjonile.

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi järgimiseks vajalikud 
õigusnormid hiljemalt [2 aasta jooksul
pärast vastuvõtmise kuupäeva]. Nad 
edastavad nimetatud normide teksti 
viivitamata komisjonile.

Or. en

Muudatusettepanek 482
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal 
päeval pärast selle avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas.

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal 
päeval pärast selle avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas. See on konsolideeritult 
kättesaadav kolme kuu jooksul alates selle 
jõustumisest.

Or. fr


