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Muudatusettepanek 483
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisa välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 484
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Direktiivi 98/70/EÜ lisasid muudetakse 
järgmiselt.

Direktiivi 98/70/EÜ lisasid, mida on 
muudetud 23. aprilli 2009. aasta 
direktiiviga 2009/30/EÜ muudetakse 
järgmiselt.

Or. en

Selgitus

Selguse huvides.

Muudatusettepanek 485
Anne Delvaux, Romana Jordan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 1 – alapunkt -a (uus)
Direktiiv 98/70/EÜ
IV lisa – C osa – punkt 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a) punkt 1 asendatakse järgmisega:
„1. Transpordis kasutatavate kütuste,
biokütuste tootmisest ja kasutamisest 
tulenev kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähenemine arvutatakse järgmiselt:
E = eec + edl + eiluc+ ep + etd + eu – esca –
eccs – eccr – eee

kus:
E = kütuse kasutamisest tulenev 
koguheide;
eec = tooraine kaevandamisel või 
viljelusel tekkinud heitkogus;
edl = maakasutuse otsesest muudatusest 
tingitud süsinikuvaru muudatustest 
tulenev aastapõhine heitkogus;
eiluc = maakasutuse kaudsest muutusest 
tingitud süsinikuvaru muutustest tulenev 
aastapõhine heitkogus;
ep = töötlemisel tekkinud heitkogus;
etd = jaotamise ja transpordi käigus 
tekkinud heitkogus;
eu = kasutatavast kütusest tulenev 
heitkogus;
esca = põllumajanduse parema juhtimise 
abil süsiniku mulda kogunemisest 
tulenev heitkoguste vähenemine;
eccs = süsiniku kogumisest ja 
geoloogilisest säilitamisest tulenev 
heitkoguste vähenemine;
eccr = süsiniku kogumisest ja 
asendamisest tulenev heitkoguste 
vähenemine ning
eee = koostootmisel tekkinud elektri 
ülejäägi kasutamisest tulenev 
heitkoguste vähenemine.
Masinate ja seadmete tootmisel tekkinud 
heitkoguseid arvesse ei võeta.”
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Or. en

Selgitus

Maakasutuse kaudse muutuse teguri (eiluc) lisamine tagab, et maakasutuse kaudsest muutusest 
tingitud kasvuhoonegaaside heidet võetakse arvesse kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise kriteeriumidega vastavuse väljaselgitamisel.

Muudatusettepanek 486
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 1 – alapunkt -a (uus)
Direktiiv 98/70/EÜ
IV lisa – C osa – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a) punkt 1 asendatakse järgmisega:
„1. Transpordis kasutatavate kütuste, 
biokütuste tootmisest ja kasutamisest 
tulenev kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähenemine arvutatakse järgmiselt:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca –
eccs – eccr – eee

kus:
E = kütuse kasutamisest tulenev 
koguheide;
eec = tooraine kaevandamisel või 
viljelusel tekkinud heitkogus;
el = maakasutuse otsesest muudatusest 
tingitud süsinikuvaru muudatustest 
tulenev aastapõhine heitkogus;
eiluc = maakasutuse kaudsest muutusest 
tingitud süsinikuvaru muutustest tulenev 
aastapõhine heitkogus;
ep = töötlemisel tekkinud heitkogus;
etd = jaotamise ja transpordi käigus 
tekkinud heitkogus;
eu = kasutatavast kütusest tulenev 
heitkogus;
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esca = põllumajanduse parema juhtimise 
abil süsiniku mulda kogunemisest 
tulenev heitkoguste vähenemine;
eccs = süsiniku kogumisest ja 
geoloogilisest säilitamisest tulenev 
heitkoguste vähenemine;
eccr = süsiniku kogumisest ja 
asendamisest tulenev heitkoguste 
vähenemine ning
eee = koostootmisel tekkinud elektri 
ülejäägi kasutamisest tulenev 
heitkoguste vähenemine.
Masinate ja seadmete tootmisel tekkinud 
heitkoguseid arvesse ei võeta.”

Or. en

Muudatusettepanek 487
Bas Eickhout, Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 1 – alapunkt -a (uus)
Direktiiv 98/70/EÜ
IV lisa – C osa – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a) punkt 1 asendatakse järgmisega:
„1. Transpordis kasutatavate kütuste, 
biokütuste tootmisest ja kasutamisest 
tulenev kasvuhoonegaas ide heitkoguste 
vähenemine arvutatakse järgmiselt:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca –
eccs – eccr – eee

kus:
E = kütuse kasutamisest tulenev 
koguheide;
eec = tooraine kaevandamisel või 
viljelusel tekkinud heitkogus;
el = maakasutuse muudatusest tingitud 
süsinikuvaru muudatustest tulenev 
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aastapõhine heitkogus;
eiluc = maakasutuse kaudsest muutusest 
tingitud süsinikuvaru muutustest tulenev 
aastapõhine heitkogus;
ep = töötlemisel tekkinud heitkogus;
etd = jaotamise ja transpordi käigus 
tekkinud heitkogus;
eu = kasutatavast kütusest tulenev 
heitkogus;
esca = põllumajanduse parema juhtimise 
abil süsiniku mulda kogunemisest 
tulenev heitkoguste vähenemine;
eccs = süsiniku kogumisest ja 
geoloogilisest säilitamisest tulenev 
heitkoguste vähenemine;
eccr = süsiniku kogumisest ja 
asendamisest tulenev heitkoguste 
vähenemine ning
eee = koostootmisel tekkinud elektri 
ülejäägi kasutamisest tulenev 
heitkoguste vähenemine.
Masinate ja seadmete tootmisel tekkinud 
heitkoguseid arvesse ei võeta.”

Or. en

Muudatusettepanek 488
Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 1
Direktiiv 98/70/EÜ
IV lisa– C osa – punktid 7, 8, 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 489
Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 1
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Direktiiv 98/70/EÜ
IV lisa – C osa – punktid 7, 8, 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Muudatusettepanek 490
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 1
Direktiiv 98/70/EÜ
IV lisa– C osa – punktid 7, 8, 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1) IV lisa C osa muudetakse järgmiselt: 1) IV lisa C osa muudetakse järgmiselt:
a) punkt 7 asendatakse järgmisega: a) punkt 7 asendatakse järgmisega:

„7. Maakasutuse muutusest tuleneva 
süsinikuvaru muutusega seotud aastapõhise 
heitkoguse (el) arvutamiseks jagatakse 
koguheide võrdselt 20 aasta peale. 
Kõnealuse heite arvutamiseks kasutatakse 
järgmist valemit:

„7. Maakasutuse muutusest tuleneva 
süsinikuvaru muutusega seotud aastapõhise 
heitkoguse (el) arvutamiseks jagatakse 
koguheide võrdselt 20 aasta peale. 
Kõnealuse heite arvutamiseks kasutatakse 
järgmist valemit:

el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P, el = (CSR – CSA) × 0,1832/P – eB/2,
kus kus

el = maakasutuse muutusest tulenev 
süsinikuvaru muutusega seotud 
kasvuhoonegaaside aastapõhine heitkogus 
(mõõdetakse CO2-ekvivalentmassina 
(grammides) biokütuse energia ühiku 
(megadþaul) kohta);

el = maakasutuse muutusest tulenev 
süsinikuvaru muutusega seotud 
kasvuhoonegaaside aastapõhine heitkogus 
(mõõdetakse CO2-ekvivalentmassina 
(grammides) biokütuse energia ühiku 
(megadþaul) kohta);

CSR = süsinikuvaru (nii pinnases kui ka 
taimestikus) ühiku pindala kohta seoses 
maa võrdluskasutusega (mõõdetakse 
süsiniku massina (tonnides) ühiku pindala 
kohta). Maa võrdluskasutus on maakasutus 
2008. aasta jaanuaris või 20 aastat enne 
tooraine saamist, olenevalt sellest, kumb on 
hilisem;

CSR = süsinikuvaru (nii pinnases kui ka 
taimestikus) ühiku pindala kohta seoses 
maa võrdluskasutusega (mõõdetakse 
süsiniku massina (tonnides) ühiku pindala 
kohta). Maa võrdluskasutus on maakasutus
2008. aasta jaanuaris või 20 aastat enne 
tooraine saamist, olenevalt sellest, kumb on 
hilisem;

CSA = süsinikuvaru (nii pinnases kui ka 
taimestikus) ühiku pindala kohta seoses 
maa tegeliku kasutusega (mõõdetakse 
süsiniku massina (tonnides) ühiku pindala 
kohta). Juhul kui süsinikuvaru koguneb 
rohkem kui ühe aasta jooksul, võrdub CSA-

CSA = süsinikuvaru (nii pinnases kui ka 
taimestikus) ühiku pindala kohta seoses 
maa tegeliku kasutusega (mõõdetakse 
süsiniku massina (tonnides) ühiku pindala 
kohta). Juhul kui süsinikuvaru koguneb 
rohkem kui ühe aasta jooksul, võrdub CSA-



AM\937598ET.doc 11/99 PE513.035v01-00

ET

le antav väärtus hinnatava varuga 
pindalaühiku kohta kahekümne aasta pärast 
või kultuuri koristusküpseks saamisel 
olenevalt sellest, kumb on varasem; ning

le antav väärtus hinnatava varuga 
pindalaühiku kohta kahekümne aasta pärast 
või kultuuri koristusküpseks saamisel 
olenevalt sellest, kumb on varasem; 

P = põllukultuuri tootlikkus (mõõdetakse 
biokütuse või energiana maaühiku pindala 
kohta aastas).”

P = põllukultuuri tootlikkus (mõõdetakse 
biokütuse või energiana maaühiku pindala 
kohta aastas); ning
eB = toetus 29 g CO2eq/MJ biokütuse 
korral, kui biomass saadakse rikutud 
maalt, mis on taastatud punktis 8 
sätestatud tingimustel.”

b) punktid 8 ja 9 jäetakse välja.

Or. en

Selgitus

Rikutud maa ja eriti nõlvade kvaliteedi parandamine aitab vähendada selliste loodusohtude 
nagu maanihete riski ja samas kasutatakse maad otstarbekalt, näiteks energia tootmiseks 
kasutatava taimse materjali kaevandamiseks, sealhulgas biokütuse vormis. 
Süsinikdioksiidiheite vähendamist ei tuleks pidada eesmärgiks omaette, vaid vaadelda seda 
kõige elementaarsema julgeoleku kontekstis, milleks on tõsiste tagajärgedega loodusõnnetuste 
vähendatud risk.

Muudatusettepanek 491
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 1 – alapunkt b a (uus)
Direktiiv 98/70/EÜ
IV lisa – C osa – punkt 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) Lisatakse järgmine punkt:
„19 a. Kaevandamisel või viljelusel 
tekkinud (eec) ning maakasutuse otsesest 
(el) ja kaudsest (eiluc) muutusest tulenev 
heide omistatakse kaassaadustele nende 
energiasisalduse põhjal. Kaassaadustele 
omistatud heide lisandub põhisaadusele 
omistatud heitele.”
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Or. en

Muudatusettepanek 492
Anne Delvaux

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 1 – alapunkt b a (uus)
Direktiiv 98/70/EÜ
IV lisa – C osa – punkt 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) Lisatakse järgmine punkt:
„19 a. Maakasutuse kaudsest muutusest 
tulenevad heitkogused (eiluc) loetakse 
võrdseks nulliga kuni 31. detsembrini 
2017 ja arvutatakse alates 1. jaanuarist 
2018 kooskõlas V lisaga.”

Or. en

Selgitus

Kõnealuse teguri arvutamise metoodika tuleks seostada muu metoodikaga selguse huvides ja 
viitamise hõlbustamiseks ning selles tuleks viidata maakasutuse kaudsest muutusest tulenevate 
heitkoguste arvessevõtmisele alates 2018. aastast.

Muudatusettepanek 493
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 1 – alapunkt b a (uus)
Direktiiv 98/70/EÜ
IV lisa– C osa – punkt 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) Lisatakse järgmine punkt:
„19 a. Maakasutuse kaudsest muutusest 
tulenevad heitkogused (eiluc) arvutatakse 
kooskõlas V lisaga.”
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Or. en

Muudatusettepanek 494
Erik Bánki

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2) Lisatakse järgmine V lisa: välja jäetud
„V lisa
A osa. Biokütustega seotud maakasutuse 
kaudsest muutusest tulenev hinnanguline 
heide

Lähteainerühm Maakasutuse 
kaudsest 
muutusest 
tulenev 
hinnanguline 
heide 
(gCO2eq/MJ)

Teravili ja muud 
tärkliserikkad 
põllukultuurid

12

Suhkrukultuurid 13

Õlikultuurid 55

B osa. Biokütused, mille puhul 
maakasutuse kaudsest muutusest tulenev 
hinnanguline heide loetakse võrdseks 
nulliga
Järgmistest lähteainerühmadest 
valmistatud biokütuste puhul loetakse 
maakasutuse kaudsest muutusest tulenev 
hinnanguline heide võrdseks nulliga:
(a) lähteained, mida ei ole kantud 
käesoleva lisa A osasse;
(b) lähteained, mille tootmine on 
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põhjustanud maakasutuse otsese 
muutuse, see tähendab muutuse ühest 
valitsustevahelise kliimamuutuste rühma 
(IPCC) maakatte kategooriast teise: 
metsamaast, rohumaast, märgalast, asula 
või muust maast põllumaaks või 
pikaajalise taimekultuuri all olevaks 
maaks. Sellisel juhul tuleks „maakasutuse 
otsesest muutusest tingitud heite väärtus 
(el) arvutada vastavalt IV lisa C osa 
punktile 7.”

Or. en

Selgitus

Vt artikli 7 a lõike 6 ja artikli 7 b lõike 2 selgitust.

Muudatusettepanek 495
Pilar Ayuso

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2) Lisatakse järgmine V lisa: välja jäetud
„V lisa
A osa. Biokütuste ja vedelate biokütustega 
seotud hinnangulised maakasutuse 
kaudsest muutusest tingitud heited

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

Teravili ja muud 
tärkliserikkad 
põllukultuurid

12
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Suhkrukultuurid 13

Õlikultuurid 55

B osa. Biokütused ja vedelad biokütused, 
mille puhul hinnangulised maakasutuse 
kaudsest muutusest tingitud heited 
loetakse võrdseks nulliga
Järgmiste kategooriate lähteainetest 
valmistatud biokütuste ja vedelate 
biokütuste puhul loetakse hinnangulised 
maakasutuse kaudsest muutusest 
tulenevad heited võrdseks nulliga:
(a) lähteained, mida ei ole kantud 
käesoleva lisa A osasse;
(b) lähteained, mille tootmine on 
põhjustanud maakasutuse otsese 
muutuse, see tähendab muutuse ühest 
valitsustevahelise kliimamuutuste rühma 
(IPCC) maakatte kategooriast teise: 
metsamaast, rohumaast, märgalast, asula 
või muust maast põllumaaks või 
pikaajalise taimekultuuri all olevaks 
maaks. Sellisel juhul tuleks „maakasutuse 
otsesest muutusest tuleneva heite väärtus 
(el) arvutada vastavalt V lisa C osa 
punktile 7.”

Or. es

Muudatusettepanek 496
Christa Klaß

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

A osa. Biokütustega seotud maakasutuse 
kaudsest muutusest tulenev hinnanguline 
heide

A osa. Biokütustega seotud maakasutuse 
kaudsest muutusest tulenev hinnanguline 
heide

Lähteainerühm Maakasutuse Taimsete tärkliste, suhkrukultuuride 



PE513.035v01-00 16/99 AM\937598ET.doc

ET

kaudsest 
muutusest 
tulenev 
hinnanguline 
heide 
(gCO2eq/MJ)

ja/või rasvhapete viljelemise ja 
muundamise teel valmistatud biokütustele 
omistatakse hinnanguline maakasutuse
kaudsest muutusest tulenev heide, mille 
kehtestab komisjon iga seadusandliku 
aasta jaoks.

Teravili ja muud 
tärkliserikkad 
põllukultuurid

12 Maakasutuse kaudsest muutusest tingitud 
heite hindamisel kohaldatakse järgmisi 
valemeid:

Suhkrukultuurid 13 Maakasutuse kaudsest muutusest 
tuleneva süsinikuvaru muutusega seotud 
aastase koguheite (Egross iluc global) 
hindamisel kohaldatakse järgmist valemit:

Õlikultuurid 55 Egross iluc global = (LUCglobal - ∑ 
dLUC) x ((CSRW – CSAW) x 3,664)

kus
LUCglobal = maakasutuse üleilmne 
muutus biokütuse tootmise aastale 
(võrdlusaasta) eelnenud aastal 
(arvutatuna maaühikutes (ha));
∑ dLUCglobal = biokütuse tootmisest 
tulenev maakasutuse otsene üleilmselt 
kogunenud muutus eelnenud aastal 
(arvutatuna maaühikutes (ha));
CSRW = eelneva aasta süsinikuvaru (nii 
pinnases kui ka taimestikus, arvutatakse 
süsiniku massina (tonnides)) maailmas 
uutel haritud maa-aladel.
CSAW = eelneva aasta tegelik 
süsinikuvaru (nii pinnases kui ka 
taimestikus, arvutatakse süsiniku massina 
(tonnides)) maailmas uutel haritud maa-
aladel. Juhul kui süsinikuvaru koguneb 
rohkem kui ühe aasta jooksul, võrdub 
CSAW-le antav väärtus hinnatava varuga 
pindalaühiku kohta kahekümne aasta 
pärast või kultuuri koristusküpseks 
saamisel olenevalt sellest, kumb on 
varasem.
Maakasutuse kaudsest muutusest 
tuleneva süsinikuvaru muutusega seotud 
aastase netoheite (Enet iluc global) 
arvutamisel kohaldatakse järgmist 
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valemit:
Enet iluc global = Egross iluc global –
(20% x Egross iluc global)
kus
Enet iluc global = maakasutuse kaudsest 
muutusest tuleneva süsinikuvaru 
muutusega seotud kasvuhoonegaaside 
aastane heitkogus (mõõdetakse CO2-
ekvivalentmassina (tonnides), mida on 
vähendatud 20 % hinnangute ebatäpsuste
arvessevõtmiseks.
Maakasutuse kaudsest muutusest tingitud 
heite hindamisel biokütuse energia ühiku 
kohta kohaldatakse järgmist valemit:
eiluc = ((FSbiofuels x Enet iluc global) / 
Enbiofuel global) x 1000
kus
FSbiofuels = eelmisel aastal biokütusteks 
muundatud lähteainete (viljeldavad 
taimsed tärklised, suhkrukultuurid ja/või 
rasvhapped, mida arvutatakse massina 
(tonnides)) osakaal jagatud viljeldavate 
taimekultuuride üleilmse kogusega 
(arvutatakse massina (tonnides)), mis on 
toodetud võrdlusaastale eelnenud aastal;
Enbiofuels = eelnenud aasta üleilmse 
biokütuste tootmise energiasisaldus 
(arvutatakse energiasisaldusena 
(gigadžaulides), mille määratleb madalam 
kütteväärtus).
1000 = t/GJ ümberarvestuskoefitsient 
g/MJ-ks.

Or. en

Selgitus

IV lisa C osa lõikes 7 esitatud metoodikale vastava metoodika lisamine, et hinnata 
maakasutuse kaudsest muutusest tulenevat heidet biokütuste tootmiseks kasutatavate 
lähteainete põhjal.
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Muudatusettepanek 497
Bas Eickhout, 

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 2
Direktiiv 98/70/EÜ
V lisa – A osa – tabel – rida 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toiduks mittekasutatavad 
energiakultuurid

15

Or. en

Muudatusettepanek 498
Christa Klaß

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) lähteained, mida ei ole kantud 
käesoleva lisa A osasse;

(a) lähteained, mida ei ole kantud 
käesoleva lisa A osasse, ning lähteained, 
mis on kantud käesoleva lisa A osasse ja 
mille puhul ei ole võrdlusaasta jaoks 
määratletud hinnangulist maakasutuse 
kaudsest muutusest tulenevat heidet.

Or. en

Selgitus

IV lisa C osa lõikes 7 esitatud metoodikale vastava metoodika lisamine, et hinnata 
maakasutuse kaudsest muutusest tulenevat heidet biokütuste tootmiseks kasutatavate 
lähteainete põhjal.

Muudatusettepanek 499
Jo Leinen
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 2
Direktiiv 98/70/EÜ
V lisa – B osa – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) lähteained, mida ei ole turule lastud 
ja mis on toodetud kohalikult peamiselt 
siseturu põllumajanduses kasutatavate 
maanteesõidukite või väljaspool teid 
kasutatavate liikurmasinate jaoks.

Or. en

Muudatusettepanek 500
Anne Delvaux, Romana Jordan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 1 – alapunkt -a (uus)
Direktiiv 2009/28/EÜ
V lisa – C osa – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a) punkt 1 asendatakse järgmisega:
„1. Biokütuste tootmisest ja 
kasutamisest tulenev kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähenemine arvutatakse 
järgmiselt:
E = eec + edl + eiluc+ ep + etd + eu – esca –
eccs – eccr – eee

kus
E = kütuse kasutamisest tulenev 
koguheide;
eec = tooraine kaevandamisel või 
viljelusel tekkinud heitkogus;
edl = maakasutuse otsesest muudatusest 
tingitud süsinikuvaru muudatustest 
tulenev aastapõhine heitkogus;
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eiluc = maakasutuse kaudsest muutusest 
tingitud süsinikuvaru muutustest tulenev 
aastapõhine heitkogus;
ep = töötlemisel tekkinud heitkogus;
etd = jaotamise ja transpordi käigus 
tekkinud heitkogus;
eu = kasutatavast kütusest tulenev 
heitkogus;
esca = põllumajanduse parema juhtimise 
abil süsiniku mulda kogunemisest 
tulenev heitkoguste vähenemine;
eccs = süsiniku kogumisest ja 
geoloogilisest säilitamisest tulenev 
heitkoguste vähenemine;
eccr = süsiniku kogumisest ja 
asendamisest tulenev heitkoguste 
vähenemine ning
eee = koostootmisel tekkinud elektri 
ülejäägi kasutamisest tulenev 
heitkoguste vähenemine.
Masinate ja seadmete tootmisel tekkinud 
heitkoguseid arvesse ei võeta.”

Or. en

Selgitus

Maakasutuse kaudse muutuse teguri (eiluc) lisamine tagab, et maakasutuse kaudsest muutusest 
tingitud kasvuhoonegaaside heidet võetakse arvesse kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise kriteeriumidega vastavuse väljaselgitamisel.

Muudatusettepanek 501
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 1 – alapunkt -a (uus)
Direktiiv 2009/28/EÜ
V lisa – C osa – punkt 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a) punkt 1 asendatakse järgmisega:
„1. Biokütuste tootmisest ja 
kasutamisest tulenev kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähenemine arvutatakse 
järgmiselt:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca –
eccs – eccr – eee

kus
E = kütuse kasutamisest tulenev 
koguheide;
eec = tooraine kaevandamisel või 
viljelusel tekkinud heitkogus;
el = maakasutuse otsesest muudatusest 
tingitud süsinikuvaru muudatustest 
tulenev aastapõhine heitkogus;
eiluc = maakasutuse kaudsest muutusest 
tingitud süsinikuvaru muutustest tulenev 
aastapõhine heitkogus;
ep = töötlemisel tekkinud heitkogus;
etd = jaotamise ja transpordi käigus 
tekkinud heitkogus;
eu = kasutatavast kütusest tulenev 
heitkogus;
esca = põllumajanduse parema juhtimise 
abil süsiniku mulda kogunemisest 
tulenev heitkoguste vähenemine;
eccs = süsiniku kogumisest ja 
geoloogilisest säilitamisest tulenev 
heitkoguste vähenemine;
eccr = süsiniku kogumisest ja 
asendamisest tulenev heitkoguste 
vähenemine and
eee = koostootmisel tekkinud elektri 
ülejäägi kasutamisest tulenev 
heitkoguste vähenemine.
Masinate ja seadmete tootmisel tekkinud 
heitkoguseid arvesse ei võeta.”
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Or. en

Muudatusettepanek 502
Bas Eickhout, Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 1 – alapunkt -a (uus)
Direktiiv 2009/28/EÜ
V lisa – C osa – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a) punkt 1 asendatakse järgmisega:
„1. Biokütuste tootmisest ja 
kasutamisest tulenev kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähenemine arvutatakse 
järgmiselt:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca –
eccs – eccr – eee

kus
E = kütuse kasutamisest tulenev 
koguheide;
eec = tooraine kaevandamisel või 
viljelusel tekkinud heitkogus;
el = maakasutuse muudatusest tingitud 
süsinikuvaru muudatustest tulenev 
aastapõhine heitkogus;
eiluc = maakasutuse kaudsest muutusest 
tingitud süsinikuvaru muutustest tulenev 
aastapõhine heitkogus;
ep = töötlemisel tekkinud heitkogus;
etd = jaotamise ja transpordi käigus 
tekkinud heitkogus;
eu = kasutatavast kütusest tulenev 
heitkogus;
esca = põllumajanduse parema juhtimise 
abil süsiniku mulda kogunemisest 
tulenev heitkoguste vähenemine;
eccs = süsiniku kogumisest ja 
geoloogilisest säilitamisest tulenev 
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heitkoguste vähenemine;
eccr = süsiniku kogumisest ja 
asendamisest tulenev heitkoguste 
vähenemine ning
eee = koostootmisel tekkinud elektri 
ülejäägi kasutamisest tulenev 
heitkoguste vähenemine.
Masinate ja seadmete tootmisel tekkinud 
heitkoguseid arvesse ei võeta.”

Or. en

Muudatusettepanek 503
Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 1
Direktiiv 98/70/EÜ
V lisa – C osa – punktid 7, 8, 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1) V lisa C osa muudetakse järgmiselt: välja jäetud
a) punkt 7 asendatakse järgmisega:
„7. Maakasutuse muutusest tingitud 
süsinikuvaru muutustest tuleneva 
aastapõhise heitkoguse (el) arvutamiseks 
jagatakse koguheide võrdselt 20 aasta 
peale. Kõnealuse heite arvutamiseks 
kasutatakse järgmist valemit:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,
kus
el = maakasutuse muutusest tingitud 
süsinikuvaru muutustest tulenevate 
kasvuhoonegaaside aastapõhised 
heitkogused (mõõdetakse CO2-
ekvivalentmassina (grammides) biokütuse 
energia ühiku (megadþaul) kohta);
CSR = nii pinnases kui ka taimestikus 
sisalduv süsinikuvaru ühiku pindala 
kohta seoses maa võrdluskasutusega 



PE513.035v01-00 24/99 AM\937598ET.doc

ET

(mõõdetakse süsiniku massina (tonnides) 
ühiku pindala kohta). Maa 
võrdluskasutus on maakasutus 2008. 
aasta jaanuaris või 20 aastat enne 
tooraine saamist, olenevalt sellest, kumb 
on hilisem;
CSA = nii pinnases kui ka taimestikus 
sisalduv süsinikuvaru ühiku pindala 
kohta seoses maa tegeliku kasutusega 
(mõõdetakse süsiniku massina (tonnides) 
ühiku pindala kohta). Juhul kui 
süsinikuvaru koguneb rohkem kui ühe 
aasta jooksul, võrdub CSA-le antav 
väärtus hinnatava varuga pindalaühiku 
kohta kahekümne aasta pärast või 
kultuuri koristusküpseks saamisel, 
olenevalt sellest, kumb on varasem; ning
P = põllukultuuri tootlikkus (mõõdetakse 
biokütuse või vedela biokütuse energiana 
maaühiku pindala kohta aastas).”
b) punktid 8 ja 9 jäetakse välja.

Or. en

Muudatusettepanek 504
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 1
Direktiiv 98/70/EÜ
V lisa – C osa – punktid 7, 8, 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. es

Muudatusettepanek 505
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 1
Direktiiv 98/70/EÜ
V lisa – C osa – punktid 7, 8, 9
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Muudatusettepanek 506
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 1
Direktiiv 98/70/EÜ
V lisa – C osa – punktid 7, 8, 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1) V lisa C osa muudetakse järgmiselt: 1) V lisa C osa muudetakse järgmiselt:
a) punkt 7 asendatakse järgmisega: a) punkt 7 asendatakse järgmisega:

„7. Maakasutuse muutusest tingitud 
süsinikuvaru muutustest tuleneva 
aastapõhise heitkoguse (el) arvutamiseks 
jagatakse koguheide võrdselt 20 aasta 
peale. Kõnealuse heite arvutamiseks 
kasutatakse järgmist valemit:

„7. Maakasutuse muutusest tingitud 
süsinikuvaru muutustest tuleneva 
aastapõhise heitkoguse (el) arvutamiseks 
jagatakse koguheide võrdselt 20 aasta 
peale. Kõnealuse heite arvutamiseks 
kasutatakse järgmist valemit:

el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P, el = (CSR – CSA) × 0,1832/P – eB/2,
kus kus

el = maakasutuse muutusest tingitud 
süsinikuvaru muutustest tulenevate 
kasvuhoonegaaside aastapõhised 
heitkogused (mõõdetakse CO2-
ekvivalentmassina (grammides) biokütuse 
energia ühiku (megadþaul) kohta);

el = maakasutuse muutusest tingitud 
süsinikuvaru muutustest tulenevate 
kasvuhoonegaaside aastapõhised 
heitkogused (mõõdetakse CO2-
ekvivalentmassina (grammides) biokütuse 
energia ühiku (megadþaul) kohta);

CSR = nii pinnases kui ka taimestikus 
sisalduv süsinikuvaru ühiku pindala kohta 
seoses maa võrdluskasutusega (mõõdetakse 
süsiniku massina (tonnides) ühiku pindala 
kohta). Maa võrdluskasutus on maakasutus 
2008. aasta jaanuaris või 20 aastat enne 
tooraine saamist, olenevalt sellest, kumb on 
hilisem;

CSR = nii pinnases kui ka taimestikus 
sisalduv süsinikuvaru ühiku pindala kohta 
seoses maa võrdluskasutusega (mõõdetakse 
süsiniku massina (tonnides) ühiku pindala 
kohta). Maa võrdluskasutus on maakasutus 
2008. aasta jaanuaris või 20 aastat enne 
tooraine saamist, olenevalt sellest, kumb on 
hilisem;

CSA = nii pinnases kui ka taimestikus 
sisalduv süsinikuvaru ühiku pindala kohta 
seoses maa tegeliku kasutusega 
(mõõdetakse süsiniku massina (tonnides) 
ühiku pindala kohta). Juhul kui 
süsinikuvaru koguneb rohkem kui ühe 

CSA = nii pinnases kui ka taimestikus 
sisalduv süsinikuvaru ühiku pindala kohta 
seoses maa tegeliku kasutusega 
(mõõdetakse süsiniku massina (tonnides) 
ühiku pindala kohta). Juhul kui 
süsinikuvaru koguneb rohkem kui ühe 
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aasta jooksul, võrdub CSA-le antav väärtus 
hinnatava varuga pindalaühiku kohta 
kahekümne aasta pärast või kultuuri 
koristusküpseks saamisel, olenevalt sellest, 
kumb on varasem; ning

aasta jooksul, võrdub CSA-le antav väärtus 
hinnatava varuga pindalaühiku kohta 
kahekümne aasta pärast või kultuuri 
koristusküpseks saamisel, olenevalt sellest, 
kumb on varasem; 

P = põllukultuuri tootlikkus (mõõdetakse 
biokütuse või vedela biokütuse energiana 
maaühiku pindala kohta aastas).”

P = põllukultuuri tootlikkus (mõõdetakse 
biokütuse või vedela biokütuse energiana 
maaühiku pindala kohta aastas) ning

eB = toetus 29 g CO2eq/MJ biokütuse 
korral, kui biomass saadakse rikutud 
maalt, mis on taastatud punktis 8 
sätestatud tingimustel.”

b) punktid 8 ja 9 jäetakse välja.

Or. en

Selgitus

Rikutud maa ja eriti nõlvade kvaliteedi parandamine aitab vähendada selliste loodusohtude 
nagu maanihete riski ja samas kasutatakse maad otstarbekalt, näiteks energia tootmiseks 
kasutatava taimse materjali kaevandamiseks, sealhulgas biokütuse vormis. 
Süsinikdioksiidiheite vähendamist ei tuleks pidada eesmärgiks omaette, vaid vaadelda seda 
kõige elementaarsema julgeoleku kontekstis, milleks on tõsiste tagajärgedega loodusõnnetuste 
vähendatud risk.

Muudatusettepanek 507
Riikka Pakarinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 1 – alapunkt b a (uus)
Direktiiv 2009/28/EÜ
V lisa – C osa – punkt 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) punktile 11 lisatakse järgmine lõik:
„Kui mujal toodetud taastuvelektrit, millel 
on artiklis 15 osutatud päritolutagatis, 
kasutatakse kütuse tootmise käitises, 
loetakse elektri kasvuhoonegaaside 
heitkoguste tase võrdseks nulliga. Samuti 
loetakse nulliga võrdseks tootmiskäitises 
toodetud taastuvelektri 
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kasvuhoonegaaside heitkoguste tase.”

Or. en

Selgitus

Kui tootmiskäitis kasutab mujal toodetud energiat, on soovitav ergutada käitist kasutama 
taastuvelektrit kui energiaallikat. See oleks kasulik ka piirkonna taastuvenergiakäitistele, 
suurendades nõudlust taastuvelektri järele.

Muudatusettepanek 508
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 1 – alapunkt b a (uus)
Direktiiv 2009/28/EÜ
V lisa – C osa – punkt 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) punkt 16 asendatakse järgmisega:
16. Koostootmisel tekkinud elektri või
soojuse ülejäägi kasutamisest tulenevat 
heitkoguste vähenemist võetakse arvesse 
seoses elektri või soojuse ülejäägiga, 
mille puhul elekter on toodetud 
koostootmist kasutavate kütuse tootmise 
süsteemidega, välja arvatud juhul, kui 
koostootmiseks kasutatav kütus on muu 
kaassaadus kui põllumajanduskultuuri 
jääk. Kõnealuse elektri või soojuse 
ülejäägi arvessevõtmisel eeldatakse, et 
koostootmisüksuse suurus on väikseim, 
mis on koostootmisüksuse jaoks vajalik, 
et tekitada kütuse tootmiseks vajalik 
kogus soojust või elektrit. Kõnealuse 
elektri või soojuse ülejäägiga seotud 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähenemist käsitatakse võrdsena 
kasvuhoonegaaside kogusega, mis oleks 
eraldunud, kui sama kogus elektrit või 
soojust oleks toodetud elektrijaamas, 
milles kasutatakse sama kütust kui 
koostootmisüksuses.
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Or. en

Selgitus

Direktiivi 2004/8/EÜ eesmärk on vähendada nõudlust primaarenergia järele, edendades 
elektri ja soojuse koostootmisjaamu seal, kus on nõudlus kasuliku soojuse ülejäägi järele. 
Põhja-Euroopas on olemas selge nõudlus soojusenergia ülejäägi järele. Direktiivi kohaselt 
tuleks tõhusaid koostootmisjaamu pidada biokütuste tootmise osaks. Seetõttu tuleks 
jaotusmeetodit laiendada, et hõlmata ka kasuliku soojuse ülejääki ELi taastuvenergia 
direktiivi heite arvutuskriteeriumide raames.

Muudatusettepanek 509
Anne Delvaux

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 1 – alapunkt b a (uus)
Direktiiv 2009/28/EÜ
V lisa – C osa – punkt 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) lisatakse järgmine punkt:
„19 a. Maakasutuse kaudsest muutusest 
tulenevad heitkogused (eiluc) loetakse 
võrdseks nulliga kuni 31. detsembrini 
2017 ja arvutatakse alates 1. jaanuarist 
2018 kooskõlas VIII lisaga.”

Or. en

Selgitus

Kõnealuse teguri arvutamise metoodika tuleks seostada muu metoodikaga selguse huvides ja 
viitamise hõlbustamiseks ning selles tuleks viidata maakasutuse kaudsest muutusest tulenevate 
heitkoguste arvessevõtmisele alates 2018. aastast.

Muudatusettepanek 510
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 1 – alapunkt b a (uus)
Direktiiv 2009/28/EÜ
V lisa – C osa – punkt 19 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) lisatakse järgmine punkt:
„19 a. Maakasutuse kaudsest muutusest 
tulenevad heitkogused (eiluc) arvutatakse 
kooskõlas VIII lisaga.”

Or. en

Muudatusettepanek 511
Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 2
Direktiiv 2009/28/EÜ
VIII lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2) Lisatakse järgmine VIII lisa: välja jäetud
„VIII lisa
A osa. Biokütuste ja vedelate biokütustega 
seotud hinnangulised maakasutuse 
kaudsest muutusest tingitud heited

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

Teravili ja muud 
tärkliserikkad 
põllukultuurid

12

Suhkrukultuurid 13

Õlikultuurid 55

B osa. Biokütused ja vedelad biokütused, 
mille puhul hinnangulised maakasutuse 
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kaudsest muutusest tingitud heited 
loetakse võrdseks nulliga
Järgmiste kategooriate lähteainetest 
valmistatud biokütuste ja vedelate 
biokütuste puhul loetakse hinnangulised 
maakasutuse kaudsest muutusest 
tulenevad heited võrdseks nulliga:
(a) lähteained, mida ei ole kantud 
käesoleva lisa A osasse;
(b) lähteained, mille tootmine on 
põhjustanud maakasutuse otsese 
muutuse, see tähendab muutuse ühest 
valitsustevahelise kliimamuutuste rühma 
(IPCC) maakatte kategooriast teise: 
metsamaast, rohumaast, märgalast, asula 
või muust maast põllumaaks või 
pikaajalise taimekultuuri all olevaks 
maaks. Sellisel juhul tuleks „maakasutuse 
otsesest muutusest tuleneva heite väärtus 
(el) arvutada vastavalt V lisa C osa 
punktile 7.”

Or. en

Selgitus

Kuni teadus maakasutuse muutuse ja kaudsete tagajärgede valdkonnas on vähearenenud 
(nagu on viidatud artiklis 3), ei ole järjepidev kohaldada arvutamisel maakasutuse kaudse 
muutuse tegureid.

Muudatusettepanek 512
Erik Bánki

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 2
Direktiiv 2009/28/EÜ
VIII lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2) Lisatakse järgmine VIII lisa: välja jäetud
„VIII lisa
A osa. Biokütuste ja vedelate biokütustega 
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seotud hinnangulised maakasutuse
kaudsest muutusest tingitud heited

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

Teravili ja muud 
tärkliserikkad 
põllukultuurid

12

Suhkrukultuurid 13

Õlikultuurid 55

B osa. Biokütused ja vedelad biokütused, 
mille puhul hinnangulised maakasutuse 
kaudsest muutusest tingitud heited 
loetakse võrdseks nulliga
Järgmiste kategooriate lähteainetest 
valmistatud biokütuste ja vedelate 
biokütuste puhul loetakse hinnangulised 
maakasutuse kaudsest muutusest 
tulenevad heited võrdseks nulliga:
(a) lähteained, mida ei ole kantud 
käesoleva lisa A osasse;
(b) lähteained, mille tootmine on 
põhjustanud maakasutuse otsese 
muutuse, see tähendab muutuse ühest 
valitsustevahelise kliimamuutuste rühma 
(IPCC) maakatte kategooriast teise: 
metsamaast, rohumaast, märgalast, asula 
või muust maast põllumaaks või 
pikaajalise taimekultuuri all olevaks 
maaks. Sellisel juhul tuleks „maakasutuse 
otsesest muutusest tuleneva heite väärtus 
(el) arvutada vastavalt V lisa C osa 
punktile 7.”

Or. en
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Muudatusettepanek 513
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 2
Direktiiv 2009/28/EÜ
VIII lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2) Lisatakse järgmine VIII lisa: välja jäetud
„VIII lisa
A osa. Biokütuste ja vedelate biokütustega 
seotud hinnangulised maakasutuse 
kaudsest muutusest tingitud heited

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

Teravili ja muud 
tärkliserikkad 
põllukultuurid

12

Suhkrukultuurid 13

Õlikultuurid 55

B osa. Biokütused ja vedelad biokütused, 
mille puhul hinnangulised maakasutuse 
kaudsest muutusest tingitud heited 
loetakse võrdseks nulliga
Järgmiste kategooriate lähteainetest 
valmistatud biokütuste ja vedelate 
biokütuste puhul loetakse hinnangulised 
maakasutuse kaudsest muutusest 
tulenevad heited võrdseks nulliga:
(a) lähteained, mida ei ole kantud 
käesoleva lisa A osasse;
(b) lähteained, mille tootmine on 
põhjustanud maakasutuse otsese 
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muutuse, see tähendab muutuse ühest 
valitsustevahelise kliimamuutuste rühma 
(IPCC) maakatte kategooriast teise: 
metsamaast, rohumaast, märgalast, asula 
või muust maast põllumaaks või 
pikaajalise taimekultuuri all olevaks 
maaks. Sellisel juhul tuleks „maakasutuse 
otsesest muutusest tuleneva heite väärtus 
(el) arvutada vastavalt V lisa C osa 
punktile 7.”

Or. en

Muudatusettepanek 514
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 2
Direktiiv 2009/28/EÜ
VIII lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2) Lisatakse järgmine VIII lisa: välja jäetud
„VIII lisa
A osa. Biokütuste ja vedelate biokütustega 
seotud hinnangulised maakasutuse 
kaudsest muutusest tingitud heited

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

Teravili ja muud 
tärkliserikkad 
põllukultuurid

12

Suhkrukultuurid 13

Õlikultuurid 55

B osa. Biokütused ja vedelad biokütused, 
mille puhul hinnangulised maakasutuse 



PE513.035v01-00 36/99 AM\937598ET.doc

ET

kaudsest muutusest tingitud heited 
loetakse võrdseks nulliga
Järgmiste kategooriate lähteainetest 
valmistatud biokütuste ja vedelate 
biokütuste puhul loetakse hinnangulised 
maakasutuse kaudsest muutusest 
tulenevad heited võrdseks nulliga:
(a) lähteained, mida ei ole kantud 
käesoleva lisa A osasse;
(b) lähteained, mille tootmine on 
põhjustanud maakasutuse otsese 
muutuse, see tähendab muutuse ühest 
valitsustevahelise kliimamuutuste rühma 
(IPCC) maakatte kategooriast teise: 
metsamaast, rohumaast, märgalast, asula 
või muust maast põllumaaks või 
pikaajalise taimekultuuri all olevaks 
maaks. Sellisel juhul tuleks „maakasutuse 
otsesest muutusest tuleneva heite väärtus 
(el) arvutada vastavalt V lisa C osa 
punktile 7.”

Or. es

Muudatusettepanek 515
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 2
Direktiiv 98/70/EÜ
VIII lisa – A osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Lähteainerühm Hinnanguline 
maakasutuse 
kaudsest 
muutusest 
tingitud 
keskmine 

Taimsete tärkliste, suhkrukultuuride 
ja/või rasvhapete viljelemise ja 
muundamise teel valmistatud biokütustele 
omistatakse hinnangulised maakasutuse 
kaudsest muutusest tulenevad heited, 
mille kehtestab komisjon iga 
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heitkogus 
(gCO2eq/MJ)

seadusandliku aasta jaoks.

Teravili ja muud 
tärkliserikkad 
põllukultuurid

12 Maakasutuse kaudsest muutusest tingitud 
heidete hindamisel kohaldatakse järgmisi 
valemeid:

Suhkrukultuurid 13 Maakasutuse kaudsest muutusest 
tuleneva süsinikuvaru muutusega seotud 
aastase koguheite (Egross iluc global) 
hindamisel kohaldatakse järgmist valemit:

Õlikultuurid 55 Egross iluc global = (LUCglobal - ∑ 
dLUC) x ((CSRW – CSAW) x 3,664)

kus
LUCglobal = maakasutuse üleilmne 
muutus biokütuse tootmise aastale 
(võrdlusaasta) eelnenud aastal 
(arvutatuna maaühikutes (ha));
∑ dLUCglobal = biokütuse tootmisest 
tulenev maakasutuse otsene üleilmselt 
kogunenud muutus eelnenud aastal 
(arvutatuna maaühikutes (ha));
CSRW = eelneva aasta süsinikuvaru (nii 
pinnases kui ka taimestikus, arvutatakse 
süsiniku massina (tonnides)) maailmas 
uutel haritud maa-aladel.
CSAW = eelneva aasta tegelik 
süsinikuvaru (nii pinnases kui ka 
taimestikus, arvutatakse süsiniku massina 
(tonnides)) maailmas uutel haritud maa-
aladel. Juhul kui süsinikuvaru koguneb 
rohkem kui ühe aasta jooksul, võrdub 
CSAW-le antav väärtus hinnatava varuga 
pindalaühiku kohta kahekümne aasta 
pärast või kultuuri koristusküpseks 
saamisel olenevalt sellest, kumb on 
varasem.
Maakasutuse kaudsest muutusest 
tuleneva süsinikuvaru muutusega seotud 
aastase netoheite (Enet iluc global) 
arvutamisel kohaldatakse järgmist 
valemit:
Enet iluc global = Egross iluc global –
(20% x Egross iluc global)
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kus
Enet iluc global = maakasutuse kaudsest 
muutusest tuleneva süsinikuvaru 
muutusega seotud kasvuhoonegaaside 
aastane heitkogus (mõõdetakse CO2-
ekvivalentmassina (tonnides), mida on 
vähendatud 20 % hinnangute ebatäpsuste 
arvessevõtmiseks.
Maakasutuse kaudsest muutusest tingitud 
heidete hindamisel biokütuse energia 
ühiku kohta kohaldatakse järgmist
valemit:
eiluc = ((FSbiofuels x Enet iluc global) / 
Enbiofuel global) x 1000
kus
FSbiofuels = eelmisel aastal biokütusteks 
muundatud lähteainete (viljeldavad 
taimsed tärklised, suhkrukultuurid ja/või 
rasvhapped, mida arvutatakse massina 
(tonnides)) osakaal jagatud viljeldavate 
taimekultuuride üleilmse kogusega 
(arvutatakse massina (tonnides)), mis on 
toodetud võrdlusaastale eelnenud aastal;
Enbiofuels = eelnenud aasta üleilmse 
biokütuste tootmise energiasisaldus 
(arvutatakse energisisaldusena 
(gigadžaulides), mille määratleb madalam 
kütteväärtus).
1000 = t/GJ ümberarvestuskoefitsient 
g/MJ-ks.

Or. en

Selgitus

V lisa lõikes 7 esitatud metoodikale vastava metoodika lisamine, et hinnata maakasutuse 
kaudsest muutusest tulenevat heidet biokütuste tootmiseks kasutatavate lähteainete põhjal.

Muudatusettepanek 516
Bas Eickhout

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 2
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Direktiiv 2009/28/EÜ
VIII lisa – A osa – tabel – rida 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toiduks mittekasutatavad 
energiakultuurid

15

Or. en

Muudatusettepanek 517
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 2
Direktiiv 2009/28/EÜ
VIII lisa – B osa – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) lähteained, mida ei ole kantud 
käesoleva lisa A osasse;

(a) lähteained, mida ei ole kantud 
käesoleva lisa A osasse, ning lähteained, 
mis on kantud käesoleva lisa A osasse ja 
mille puhul ei ole võrdlusaasta jaoks 
määratletud hinnangulist maakasutuse 
kaudsest muutusest tulenevat heidet.

Or. en

Selgitus

V lisa lõikes 7 esitatud metoodikale vastava metoodika lisamine, et hinnata maakasutuse 
kaudsest muutusest tulenevat heidet biokütuste tootmiseks kasutatavate lähteainete põhjal.

Muudatusettepanek 518
Jo Leinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 2
Direktiiv 2009/28/EÜ
VIII lisa – B osa – punkt b a (uus)



PE513.035v01-00 40/99 AM\937598ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) lähteained, mida ei ole turule lastud 
ja mis on toodetud kohalikult peamiselt 
siseturu põllumajanduses kasutatavate 
maanteesõidukite või väljaspool teid 
kasutatavate liikurmasinate jaoks.

Or. en

Muudatusettepanek 519
Erik Bánki

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a) lisatakse järgmine VIII a lisa:
„A. Heakskiidetud riiklikus kavas on 
komisjoni tunnustatud menetluste 
üksikasjade kohaselt biomass, millega ei 
kaasne maakasutuse kaudset muutust, 
järgmine:
1. teise üheaastase põllukultuurina 
viljeldav biomass maa-alal, mida ei 
kasutatud eelnevalt teise üheaastase 
põllukultuuri kasvatamiseks;
2. saagikuse kasvust tulenev biomass, 
mida ei tekiks biokütusetööstuse poolse 
nõudluse puudumisel, nagu on 
kirjeldatud käesoleva lisa B osas.
B. Saagi tõhustamise analüüsid
1. Riiklik kava võib sertifitseerida 
biomassi biomassina, millega ei kaasne 
maakasutuse kaudset muutust, iga 
viljeldud põllukultuuri liigi puhul, mille 
jaoks kasutati 1 % või rohkem asjaomase 
liikmesriigi põllumaad (või muu sellise 
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kolmanda riigi põllumaad, kes soovib 
esitada riikliku kava), kuni koguses, mille 
võrra B osa punktis 4 määratletud 
põllukultuuri tonnaaž ületab sellise B osa 
punktis 3 määratletud tonnaaži.
2. Iga viljeldud põllukultuuri liigi puhul, 
mille jaoks kasutati 2008. aastal 1 % või 
rohkem asjaomase liikmesriigi põllumaad 
(või muu sellise kolmanda riigi 
põllumaad, kes soovib esitada riikliku 
kava), arvutab riik tema territooriumil 
kasvava saagi saagikuse aastase kasvu, 
arvutades koondsaagikuse ja kasutades 
selleks võrdlusaluseks võetud kolme aasta 
libisevat keskmist ja lõplikku kolme aasta 
libisevat keskmist.
a) Võrdlusaluseks võetud kolme aasta 
libisev keskmine on selle põllukultuuri 
1997., 1998. ja 1999. aasta keskmine 
tonnides hektari kohta.
b)Lõplik kolme aasta libisev keskmine on 
selle põllukultuuri 2006., 2007. ja 
2008. aasta keskmine tonnides hektari 
kohta.
c) Eeldatav aastane saagikus on 
saagikuse kasv (protsentides), mis 
tuleneks saagikuse suurendamisest 
üheksa aasta jooksul võrdlusaluseks 
võetud kolme aasta libisevast keskmisest 
lõpliku kolme aasta libiseva keskmiseni. 
Kui arvutuse tulemus on null või 
negatiivne arv, on selle põllukultuuri 
eeldatav aastane saagikus null.
3. Iga liikmesriik (või muu kolmas riik, 
kes soovib esitada riikliku kava) koostab
tabeli iga viljeldud põllukultuuri liigi 
kohta, mille jaoks kasutati 2008. aastal 
1 % või rohkem selle riigi põllumaad, kus 
kõnealuse põllukultuuri 2007. aasta 
saagikuseks loetakse lõplik kolme aasta 
libisev keskmine, ning seejärel 
arvutatakse selle põllukultuuri eeldatav 
saagikus iga aasta kohta alates 
2008. aastast kuni aastani 2020, 
suurendades saagikust igal aastal selle 
põllukultuuri eeldatava aastase saagikuse 
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võrra. Kasutades vastava aasta 
hinnangulist saagikust, korrutavad 
liikmesriigid (või muud riigid, kes 
soovivad esitada riikliku kava) 
hinnangulise saagikuse selle 
põllukultuuri põllumaa tegeliku 
kasvupinnaga kõnealusel aastal.
4. Iga aasta tegelik saagikus on 
liikmesriigi lõplik otsus (või muu sellise 
riigi lõplik otsus, kes soovib esitada 
riikliku kava) tema territooriumil kasvava 
põllukultuuri keskmisest saagikusest 
hektari kohta. Kasutades vastava aasta 
tegelikku saagikust, korrutab riik tegeliku 
saagikuse selle põllukultuuri põllumaa 
tegeliku kasvupinnaga kõnealusel aastal.”

Or. en

Selgitus

Vt põhjenduse 4 ja põhjenduse 4 a selgitusi.

Muudatusettepanek 520
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a) Lisatakse järgmine lisa:
„VIII lisa
Täiustatud biokütustena käsitletakse 
järgmisi biokütuseid:
bioloogiline materjal, mille asjakohane 
alternatiivne kasutus on seotud ulatusliku 
metaani või naerugaasi heitega, ilma et 
sellest saaks kasulikku energiat.”

Or. sv
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Muudatusettepanek 521
Anja Weisgerber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Lisatakse järgmine IX lisa: välja jäetud
„IX lisa
A osa. Lähteained, mille artikli 3 lõikes 4 
osutatud eesmärgi saavutamisse antud 
panuse arvutamisel korrutatakse nende 
energiasisaldus neljaga
(a) Vetikad.
(b) Biomassi osa segaolmejäätmetes, kuid 
mitte eraldi kogutud 
majapidamisjäätmetes, mis on kogutud 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 19. novembri 2008. aasta 
direktiivi 2008/98/EÜ (mis käsitleb 
jäätmeid ja millega tunnistatakse 
kehtetuks teatud direktiivid) artikli 11 
lõike 2 punktile a.
(c) Tööstusjäätmete biomassi osa.
(d) Õled.
(e) Loomasõnnik ja reoveesete.
(f) Palmiõli tootmiskäitise heitvesi ja 
tühjad palmiviljade kobarad.
(g) Tallõli pigi.
(h) Toorglütserool.
(i) Suhkruroo pressimise jäätmed.
(j) Viinamarjade pressimisjäägid ja 
veinisete.
(k) Pähklikoored.
(l) Teravilja kestad.
(m) Maisitõlvikud.
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(n) Puukoor, oksad, lehed, saepuru ja 
puitlaastud.
B osa. Lähteained, mille artikli 3 lõikes 4 
osutatud eesmärgi saavutamisse antud 
panuse arvutamisel korrutatakse nende 
energiasisaldus kahega
(a) Kasutatud toiduõli.
(b) Vastavalt määrusele (EÜ) nr 
1774/2002, milles sätestatakse muuks 
otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud 
loomsete kõrvalsaaduste 
sanitaareeskirjad, I või II kategooriasse 
klassifitseeritud loomarasv.
(c) Toiduks mittekasutatav 
tselluloosmaterjal.
(d) Lignotselluloosmaterjal, välja arvatud 
saepalgid ja vineeripakud.”

Or. de

Selgitus

IX lisa (uus) määratletakse uuesti eraldiseisvas muudatusettepanekus.

Muudatusettepanek 522
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Lisatakse järgmine IX lisa: välja jäetud
„IX lisa
A osa. Lähteained, mille artikli 3 lõikes 4 
osutatud eesmärgi saavutamisse antud 
panuse arvutamisel korrutatakse nende 
energiasisaldus neljaga
(a) Vetikad
(b) Biomassi osa segaolmejäätmetes, kuid 
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mitte eraldi kogutud 
majapidamisjäätmetes, mis on kogutud 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 19. novembri 2008. aasta 
direktiivi 2008/98/EÜ (mis käsitleb 
jäätmeid ja millega tunnistatakse 
kehtetuks teatud direktiivid) artikli 11 
lõike 2 punktile a.
(c) Tööstusjäätmete biomassi osa.
(d) Õled.
(e) Loomasõnnik ja reoveesete.
(f) Palmiõli tootmiskäitise heitvesi ja 
tühjad palmiviljade kobarad.
(g) Tallõli pigi.
(h) Toorglütserool.
(i) Suhkruroo pressimise jäätmed.
(j) Viinamarjade pressimisjäägid ja 
veinisete.
(k) Pähklikoored.
(l) Teravilja kestad.
(m) Maisitõlvikud.
(n) Puukoor, oksad, lehed, saepuru ja 
puitlaastud.
B osa. Lähteained, mille artikli 3 lõikes 4 
osutatud eesmärgi saavutamisse antud 
panuse arvutamisel korrutatakse nende 
energiasisaldus kahega
(o) Kasutatud toiduõli.
(p) Vastavalt määrusele (EÜ) nr 
1774/2002, milles sätestatakse muuks 
otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud 
loomsete kõrvalsaaduste 
sanitaareeskirjad, I või II kategooriasse 
klassifitseeritud loomarasv.
(q) Toiduks mittekasutatav 
tselluloosmaterjal.
(r) Lignotselluloosmaterjal, välja arvatud 
saepalgid ja vineeripakud.”

Or. it
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Muudatusettepanek 523
Erik Bánki

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3) Lisatakse järgmine IX lisa: välja jäetud
„IX lisa
A osa. Lähteained, mille artikli 3 lõikes 4 
osutatud eesmärgi saavutamisse antud 
panuse arvutamisel korrutatakse nende 
energiasisaldus neljaga
(a) Vetikad
(b) Biomassi osa segaolmejäätmetes, kuid 
mitte eraldi kogutud 
majapidamisjäätmetes, mis on kogutud 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 19. novembri 2008. aasta 
direktiivi 2008/98/EÜ (mis käsitleb 
jäätmeid ja millega tunnistatakse 
kehtetuks teatud direktiivid) artikli 11 
lõike 2 punktile a.
(c) Tööstusjäätmete biomassi osa.
(d) Õled.
(e) Loomasõnnik ja reoveesete.
(f) Palmiõli tootmiskäitise heitvesi ja 
tühjad palmiviljade kobarad.
(g) Tallõli pigi.
(h) Toorglütserool.
(i) Suhkruroo pressimise jäätmed.
(j) Viinamarjade pressimisjäägid ja 
veinisete.
(k) Pähklikoored.
(l) Teravilja kestad.
(m) Maisitõlvikud.
(n) Puukoor, oksad, lehed, saepuru ja 
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puitlaastud.
B osa. Lähteained, mille artikli 3 lõikes 4 
osutatud eesmärgi saavutamisse antud 
panuse arvutamisel korrutatakse nende 
energiasisaldus kahega
(a) Kasutatud toiduõli.
(b) Vastavalt määrusele (EÜ) nr 
1774/2002, milles sätestatakse muuks 
otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud 
loomsete kõrvalsaaduste 
sanitaareeskirjad, I või II kategooriasse 
klassifitseeritud loomarasv.
(c) Toiduks mittekasutatav 
tselluloosmaterjal.
(d) Lignotselluloosmaterjal, välja arvatud 
saepalgid ja vineeripakud.”

Or. en

Selgitus

Vt põhjenduse 19 ja artikli 7 a lõike 6 selgitusi.

Muudatusettepanek 524
Sophie Auconie

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3) Lisatakse järgmine IX lisa: välja jäetud
„IX lisa
A osa. Lähteained, mille artikli 3 lõikes 4 
osutatud eesmärgi saavutamisse antud 
panuse arvutamisel korrutatakse nende 
energiasisaldus neljaga
(a) Vetikad
(b) Biomassi osa segaolmejäätmetes, kuid 
mitte eraldi kogutud 
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majapidamisjäätmetes, mis on kogutud 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 19. novembri 2008. aasta 
direktiivi 2008/98/EÜ (mis käsitleb 
jäätmeid ja millega tunnistatakse 
kehtetuks teatud direktiivid) artikli 11 
lõike 2 punktile a.
(c) Tööstusjäätmete biomassi osa.
(d) Õled.
(e) Loomasõnnik ja reoveesete.
(f) Palmiõli tootmiskäitise heitvesi ja 
tühjad palmiviljade kobarad.
(g) Tallõli pigi.
(h) Toorglütserool.
(i) Suhkruroo pressimise jäätmed.
(j) Viinamarjade pressimisjäägid ja 
veinisete.
(k) Pähklikoored.
(l) Teravilja kestad.
(m) Maisitõlvikud.
(n) Puukoor, oksad, lehed, saepuru ja 
puitlaastud.
B osa. Lähteained, mille artikli 3 lõikes 4 
osutatud eesmärgi saavutamisse antud 
panuse arvutamisel korrutatakse nende 
energiasisaldus kahega
(a) Kasutatud toiduõli.
(b) Vastavalt määrusele (EÜ) 
nr 1774/2002, milles sätestatakse muuks 
otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud 
loomsete kõrvalsaaduste 
sanitaareeskirjad, I või II kategooriasse 
klassifitseeritud loomarasv.
(c) Toiduks mittekasutatav 
tselluloosmaterjal.
(d) Lignotselluloosmaterjal, välja arvatud 
saepalgid ja vineeripakud.”

Or. fr
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Muudatusettepanek 525
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3) Lisatakse järgmine IX lisa: välja jäetud
„IX lisa
A osa. Lähteained, mille artikli 3 lõikes 4 
osutatud eesmärgi saavutamisse antud 
panuse arvutamisel korrutatakse nende 
energiasisaldus neljaga
(a) Vetikad 
(b) Biomassi osa segaolmejäätmetes, kuid 
mitte eraldi kogutud 
majapidamisjäätmetes, mis on kogutud 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 19. novembri 2008. aasta 
direktiivi 2008/98/EÜ (mis käsitleb 
jäätmeid ja millega tunnistatakse 
kehtetuks teatud direktiivid) artikli 11 
lõike 2 punktile a.
(c) Tööstusjäätmete biomassi osa.
(d) Õled.
(e) Loomasõnnik ja reoveesete.
(f) Palmiõli tootmiskäitise heitvesi ja 
tühjad palmiviljade kobarad.
(g) Tallõli pigi.
(h) Toorglütserool.
(i) Suhkruroo pressimise jäätmed.
(j) Viinamarjade pressimisjäägid ja 
veinisete.
(k) Pähklikoored.
(l) Teravilja kestad.
(m) Maisitõlvikud.
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(n) Puukoor, oksad, lehed, saepuru ja 
puitlaastud.
B osa. Lähteained, mille artikli 3 lõikes 4 
osutatud eesmärgi saavutamisse antud 
panuse arvutamisel korrutatakse nende 
energiasisaldus kahega
(a) Kasutatud toiduõli.
(b) Vastavalt määrusele (EÜ) nr 
1774/2002, milles sätestatakse muuks 
otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud 
loomsete kõrvalsaaduste 
sanitaareeskirjad, I või II kategooriasse 
klassifitseeritud loomarasv.
(c) Toiduks mittekasutatav 
tselluloosmaterjal.
(d) Lignotselluloosmaterjal, välja arvatud 
saepalgid ja vineeripakud.”

Or. sv

Muudatusettepanek 526
Bas Eickhout, Sabine Wils

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3) Lisatakse järgmine IX lisa: välja jäetud
„IX lisa
A osa. Lähteained, mille artikli 3 lõikes 4 
osutatud eesmärgi saavutamisse antud 
panuse arvutamisel korrutatakse nende 
energiasisaldus neljaga
(a) Vetikad
(b) Biomassi osa segaolmejäätmetes, kuid 
mitte eraldi kogutud 
majapidamisjäätmetes, mis on kogutud 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 19. novembri 2008. aasta 
direktiivi 2008/98/EÜ (mis käsitleb 
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jäätmeid ja millega tunnistatakse 
kehtetuks teatud direktiivid) artikli 11 
lõike 2 punktile a.
(c) Tööstusjäätmete biomassi osa.
(d) Õled.
(e) Loomasõnnik ja reoveesete.
(f) Palmiõli tootmiskäitise heitvesi ja 
tühjad palmiviljade kobarad.
(g) Tallõli pigi.
(h) Toorglütserool.
(i) Suhkruroo pressimise jäätmed.
(j) Viinamarjade pressimisjäägid ja 
veinisete.
(k) Pähklikoored.
(l) Teravilja kestad.
(m) Maisitõlvikud.
(n) Puukoor, oksad, lehed, saepuru ja 
puitlaastud.
B osa. Lähteained, mille artikli 3 lõikes 4 
osutatud eesmärgi saavutamisse antud 
panuse arvutamisel korrutatakse nende 
energiasisaldus kahega
(a) Kasutatud toiduõli.
(b) Vastavalt määrusele (EÜ) nr 
1774/2002, milles sätestatakse muuks 
otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud 
loomsete kõrvalsaaduste 
sanitaareeskirjad, I või II kategooriasse 
klassifitseeritud loomarasv. 
(c) Toiduks mittekasutatav 
tselluloosmaterjal.
(d) Lignotselluloosmaterjal, välja arvatud 
saepalgid ja vineeripakud.”

Or. en

Selgitus

Asendatud lisaga täiustatud taastuvate energiaallikate kohta transpordis.
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Muudatusettepanek 527
Anja Weisgerber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

IX lisa IX lisa

A osa. Lähteained, mille artikli 3 lõikes 4 
osutatud eesmärgi saavutamisse antud 
panuse arvutamisel korrutatakse nende 
energiasisaldus neljaga

A osa. Lähteained, mis aitavad kaasa 
direktiivi 2009/28/EÜ artikli 3 lõike 4 
punkti d alapunktis i nimetatud 2 % 
eesmärgi saavutamisele:

(a) Vetikad. (a) Vetikad.
(b) Biomassi osa segaolmejäätmetes, kuid 
mitte eraldi kogutud 
majapidamisjäätmetes, mis on kogutud 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
19. novembri 2008. aasta direktiivi 
2008/98/EÜ (mis käsitleb jäätmeid ja 
millega tunnistatakse kehtetuks teatud 
direktiivid) artikli 11 lõike 2 punktile a.

(b) Biomass segaolmejäätmetest, mis on 
kogutud vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 19. novembri 2008. aasta 
direktiivi 2008/98/EÜ (mis käsitleb 
jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks 
teatud direktiivid) artikli 11 lõike 2 
punktile a.

(c) Tööstusjäätmete biomassi osa. (c) Tööstusjäätmete biomassi osa.

(d) Õled. (d) Õled.
(e) Loomasõnnik ja reoveesete. (e) Loomasõnnik ja reoveesete.

(f) Palmiõli tootmiskäitise heitvesi ja 
tühjad palmiviljade kobarad.

(g) Tallõli pigi. (g) Tallõli pigi.
(h) Toorglütserool. (h) Toorglütserool.

(i) Suhkruroo pressimise jäätmed. (i) Suhkruroo pressimise jäätmed.
(j) Viinamarjade pressimisjäägid ja 
veinisete.

(j) Viinamarjade pressimisjäägid ja 
veinisete.

(k) Pähklikoored. (k) Pähklikoored.

(l) Teravilja kestad. (l) Teravilja kestad.
(m) Maisitõlvikud. (m) Maisitõlvikud.

(n) Puukoor, oksad, lehed, saepuru ja 
puitlaastud.

(n) Puukoor, oksad, lehed, saepuru ja 
puitlaastud.

B osa. Lähteained, mille artikli 3 lõikes 4 
osutatud eesmärgi saavutamisse antud 
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panuse arvutamisel korrutatakse nende 
energiasisaldus kahega

(n a) Palmiõli tootmiskäitise heitvesi ja 
tühjad palmiviljade kobarad.

(a) Kasutatud toiduõli. (n b) Kasutatud toiduõli.
(b) Vastavalt määrusele (EÜ) nr 
1774/2002, milles sätestatakse muuks 
otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud 
loomsete kõrvalsaaduste sanitaareeskirjad, 
I või II kategooriasse klassifitseeritud 
loomarasv.

(n c) Vastavalt määrusele (EÜ) nr 
1774/2002, milles sätestatakse muuks 
otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud 
loomsete kõrvalsaaduste sanitaareeskirjad, 
I või II kategooriasse klassifitseeritud 
loomarasv.

(c) Toiduks mittekasutatav 
tselluloosmaterjal.

(n d) Toiduks mittekasutatav 
tselluloosmaterjal.

(d) Lignotselluloosmaterjal, välja arvatud 
saepalgid ja vineeripakud.

(n e) Lignotselluloosmaterjal, välja arvatud 
saepalgid ja vineeripakud.

Or. de

Selgitus

Mitmekordne arvestamine on statistiliselt keerukas, kuna sellega tekitatakse nn virtuaalsed 
biokütused ja muudetakse küsitavaks ELi 2020. aasta kliimaalased eesmärgid. Komisjoni 
ettepanek eksitab üldsust täiustatud biokütuste tegeliku panuse suhtes, mis on tegelikult 
neljandik näilisest mahust. Mitmekordne arvestamine suurendaks seega fossiilsete kütuste 
kasutamist ELi transpordisektoris.

Muudatusettepanek 528
Christa Klaß

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

IX lisa IX lisa
A osa. Lähteained, mille artikli 3 lõikes 4 
osutatud eesmärgi saavutamisse antud 
panuse arvutamisel korrutatakse nende 
energiasisaldus neljaga

A osa. Lähteained, mis aitavad kaasa 
artikli 3 punkti d punktis i osutatud 2 % 
eesmärgi saavutamisse

(a) Vetikad. (a) Vetikad (autotroofsed).
(b) Biomassi osa segaolmejäätmetes, kuid (b) Biomassi osa kogutud olmejäätmetes, 
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mitte eraldi kogutud 
majapidamisjäätmetes, mis on kogutud 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
19. novembri 2008. aasta direktiivi 
2008/98/EÜ (mis käsitleb jäätmeid ja 
millega tunnistatakse kehtetuks teatud 
direktiivid) artikli 11 lõike 2 punktile a.

mis on kogutud vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. 
aasta direktiivi 2008/98/EÜ (mis käsitleb 
jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks 
teatud direktiivid) artikli 11 lõike 2 
punktile a.

(c) Tööstusjäätmete biomassi osa. (c) Tööstusjäätmete biomassi osa.

(d) Õled. (d) Õled.
(e) Loomasõnnik ja reoveesete. (e) Loomasõnnik ja reoveesete.

(f) Palmiõli tootmiskäitise heitvesi ja 
tühjad palmiviljade kobarad.

(f) Palmiõli (POME) tootmisel tekkinud 
vabad rasvhapped ja tühjad palmiviljade 
kobarad.

(g) Tallõli pigi. (g) Tallõli pigi.

(h) Toorglütserool. (h) Toorglütserool.
(i) Suhkruroo pressimise jäätmed. (i) Suhkruroo pressimise jäätmed.

(j) Viinamarjade pressimisjäägid ja 
veinisete.

(j) Viinamarjade pressimisjäägid ja 
veinisete.

(k) Pähklikoored. (k) Pähklikoored.
(l) Teravilja kestad. (l) Teravilja kestad.

(m) Maisitõlvikud. (m) Maisitõlvikud.
(n) Puukoor, oksad, lehed, saepuru ja 
puitlaastud.

(n) Puukoor, oksad, lehed, saepuru ja 
puitlaastud.

B osa. Lähteained, mille artikli 3 lõikes 4 
osutatud eesmärgi saavutamisse antud 
panuse arvutamisel korrutatakse nende 
energiasisaldus kahega
(a) Kasutatud toiduõli. (n a) Kasutatud toiduõli.

(b) Vastavalt määrusele (EÜ) nr 
1774/2002, milles sätestatakse muuks 
otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud 
loomsete kõrvalsaaduste sanitaareeskirjad, 
I või II kategooriasse klassifitseeritud 
loomarasv.

(n b) Vastavalt määrusele (EÜ) nr 
1774/2002, milles sätestatakse muuks 
otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud 
loomsete kõrvalsaaduste sanitaareeskirjad, 
I või II kategooriasse klassifitseeritud 
loomarasv.

(c) Toiduks mittekasutatav 
tselluloosmaterjal.

(n c) Toiduks mittekasutatav 
tselluloosmaterjal.

(d) Lignotselluloosmaterjal, välja arvatud 
saepalgid ja vineeripakud.

(n d) Lignotselluloosmaterjal, välja arvatud 
saepalgid ja vineeripakud.

Or. de
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Selgitus

Mitmekordne arvestamine on statistiliselt küsitav, kuna selle käigus tekivad virtuaalsed 
biokütused ja luuakse mulje, nagu oleksid kliimapoliitilised eesmärgid saavutatud.

Muudatusettepanek 529
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 3
Direktiiv 2009/28/EÜ
IX lisa – lõik -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Komisjon arvestab asjaoluga, et 
IX lisa raames määratletud koefitsientide 
väärtused ei sobi kõikidele toodetele ning 
et õiguskindlusetuse ennetamiseks tuleb 
neid põhjalikumalt kaaluda.

Or. fr

Muudatusettepanek 530
Christofer Fjellner

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

A osa. Lähteained, mille artikli 3 lõikes 4 
osutatud eesmärgi saavutamisse antud 
panuse arvutamisel korrutatakse nende 
energiasisaldus neljaga

A osa. Lähteained, mille artikli 3 lõikes 4 
osutatud eesmärgi saavutamisse antud 
panuse arvutamisel korrutatakse nende 
energiasisaldus neljaga

(a) Vetikad (a) Vetikad.
(b) Biomassi osa segaolmejäätmetes, kuid 
mitte eraldi kogutud 
majapidamisjäätmetes, mis on kogutud 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
19. novembri 2008. aasta direktiivi 
2008/98/EÜ (mis käsitleb jäätmeid ja 
millega tunnistatakse kehtetuks teatud 

(b) Biomassi osa segaolmejäätmetes, kuid 
mitte eraldi kogutud 
majapidamisjäätmetes, mis on kogutud 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
19. novembri 2008. aasta direktiivi 
2008/98/EÜ (mis käsitleb jäätmeid ja 
millega tunnistatakse kehtetuks teatud 
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direktiivid) artikli 11 lõike 2 punktile a. direktiivid) artikli 11 lõike 2 punktile a.
(c) Tööstusjäätmete biomassi osa. (c) Tööstusjäätmete ja jääkainete biomassi 

osa, välja arvatud jäätmed, mis on 
kogutud vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 19. novembri 2008. aasta 
direktiivi 2008/98/EÜ (mis käsitleb 
jäätmeid ja millega tunnistatakse 
kehtetuks teatud direktiivid) artikli 11 
lõikele 1.

(d) Õled. (d) Põllumajanduse ja põllumajandusega 
seotud tööstusharude jäätmete ja 
jääkainete biomassi osa, nagu suhkruroo 
pressimise jäätmed, koored, teravilja 
kestad, viinamarjade pressimisjäägid, 
veinisete ja maisitõlvikud.

(e) Loomasõnnik ja reoveesete. (e) Metsanduse ja metsandusega seotud 
tööstusharude jäätmete ja jääkainete 
biomassi osa, nagu puukoor, lehed, okkad, 
oksad, puuladvad, saepuru, puitlaastud, 
must leelis, pruun leelis, ligniin ja tallõli.

(f) Palmiõli tootmiskäitise heitvesi ja 
tühjad palmiviljade kobarad.

(g) Tallõli pigi.

(h)Toorglütserool.

(i)Suhkruroo pressimise jäätmed.

(j)Viinamarjade pressimisjäägid ja 
veinisete.
(k)Pähklikoored.
(l)Teravilja kestad.
(m)Maisitõlvikud.
(n)Puukoor, oksad, lehed, saepuru ja
puitlaastud.

Or. en
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Selgitus

Ükski positiivne üksikasjalik loetelu ei ole täielik, sest ei hõlma lähteaineid, mida saaks 
kasutada teise põlvkonna biokütuste jaoks, kuna need on selliste protsesside jäägid, millest 
me ei ole praegu veel teadlikud. Seetõttu vajame üldisemaid määratlusi, mis hõlmavad 
suuremat hulka lähteaineid, selleks et stimuleerida innovatsiooni uute täiustatud biokütuste 
valdkonnas. Metsanduse puhul ei ole vaja teha käesolevas direktiivis vahet puu eri osadel, 
sest see tuleks jätta turu jaoks.

Muudatusettepanek 531
Gaston Franco, Dominique Vlasto

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

A. osa. Lähteained, mille artikli 3 lõikes 4 
osutatud eesmärgi saavutamisse antud 
panuse arvutamisel korrutatakse nende 
energiasisaldus neljaga

A. Lähteained, mille artikli 3 lõikes 4 
osutatud eesmärgi saavutamisse antud 
panuse arvutamisel korrutatakse nende 
energiasisaldus neljaga

(a) Vetikad (a) Vetikad.
(b) Biomassi osa segaolmejäätmetes, kuid 
mitte eraldi kogutud 
majapidamisjäätmetes, mis on kogutud 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
19. novembri 2008. aasta direktiivi 
2008/98/EÜ (mis käsitleb jäätmeid ja 
millega tunnistatakse kehtetuks teatud 
direktiivid) artikli 11 lõike 2 punktile a.

(b) Biomassi osa segaolmejäätmetes, kuid 
mitte eraldi kogutud 
majapidamisjäätmetes, mis on kogutud 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
19. novembri 2008. aasta direktiivi 
2008/98/EÜ (mis käsitleb jäätmeid ja 
millega tunnistatakse kehtetuks teatud 
direktiivid) artikli 11 lõike 2 punktile a.

(c) Tööstusjäätmete biomassi osa. (c) Tööstusjäätmete biomassi osa.

(d) Õled.

(e) Loomasõnnik ja reoveesete. (e) Loomasõnnik ja reoveesete.

(f) Palmiõli tootmiskäitise heitvesi ja 
tühjad palmiviljade kobarad.
(g) Tallõli pigi. (g) Tallõli pigi.

(h) Toorglütserool. (h) Toorglütserool.

(i) Suhkruroo pressimise jäätmed.

(j) Viinamarjade pressimisjäägid ja (j) Viinamarjade pressimisjäägid ja 
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veinisete. veinisete.

(k) Pähklikoored. 

(l) Teravilja kestad. (l) Lignotselluloosmaterjal, sealhulgas 
õled, suhkruroo pressimise jäätmed, 
pähklikoored, teravilja kestad ja 
maisitõlvikud.

(m) Maisitõlvikud.
(n) Puukoor, oksad, lehed, saepuru ja 
puitlaastud.

Or. en

Selgitus

Selleks et täiustatud biokütused lööksid turul paremini läbi, tuleks loetelusse lisada 
lignotselluloosmaterjal ühe ja sama punkti all ning lisada suhkrutootmiskäitised, sest suhkur 
ei ole üksnes toiduaine, vaid ka substraat kääritamise biotehnoloogias, mis on äärmiselt 
tähtis innovatsiooni jaoks täiustatud biokütuste tootmise valdkonnas (siit tuleneb ka etanooli 
väljajätmine).

Muudatusettepanek 532
Pilar Ayuso

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

A osa. Lähteained, mille artikli 3 lõikes 4 
osutatud eesmärgi saavutamisse antud 
panuse arvutamisel korrutatakse nende 
energiasisaldus neljaga

A osa. Täiustatud biokütuste loend. 
Täiustatud biokütustena käsitletakse 
järgmistest lähteainetest toodetud 
biokütuseid

Or. es

Muudatusettepanek 533
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 3
Direktiiv 2009/28/EÜ
IX lisa – A osa – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

A osa. Lähteained, mille artikli 3 lõikes 4 
osutatud eesmärgi saavutamisse antud 
panuse arvutamisel korrutatakse nende 
energiasisaldus neljaga

A osa. Täiustatud biokütuste laiendatud 
loend. Täiustatud biokütustena 
käsitletakse järgmistest lähteainetest 
toodetud biokütuseid:

Or. en

Selgitus

Täiustatud biokütustesse investeerimisel on vaja pikaajalist investeerimisstabiilsust. Jäätmete 
ja jääkainete laialdasem kasutamine tingib sageli täiendavad investeeringud. 
Liikmesriikidevaheliste kunstlike turutõkete vältimiseks on tähtis loendada direktiivi IX lisas 
biokütuste jäätmed ja õled kui jäägid. See suurendaks täiustatud biokütuste jaoks vajalikku 
investeerimisstabiilsust. On soovitav, et allpool esitatud muudatusettepanekute üle 
hääletataks ühes blokis.

Muudatusettepanek 534
Julie Girling

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

A osa. Lähteained, mille artikli 3 lõikes 4 
osutatud eesmärgi saavutamisse antud 
panuse arvutamisel korrutatakse nende 
energiasisaldus neljaga

A osa. Lähteained, mis aitavad kaasa
artikli 3 lõikes 4 osutatud eesmärgi 
saavutamisse:

Or. en

Selgitus

Mitmekordne arvestamine ei ole tõhus vahend käesolevas direktiivis seatud eesmärkide 
saavutamiseks ja tuleks seega direktiivist välja jätta.
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Muudatusettepanek 535
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

A osa. Lähteained, mille artikli 3 lõikes 4 
osutatud eesmärgi saavutamisse antud 
panuse arvutamisel korrutatakse nende 
energiasisaldus neljaga

A osa. Lähteained, mis aitavad kaasa
artikli 3 lõikes 4 osutatud eesmärgi 
saavutamisse

Or. en

Muudatusettepanek 536
Kriton Arsenis, Nessa Childers, Mario Pirillo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

A osa. Lähteained, mille artikli 3 lõikes 4 
osutatud eesmärgi saavutamisse antud 
panuse arvutamisel korrutatakse nende 
energiasisaldus neljaga

A osa. Jäätmed ja jääkained, mille artikli 
3 lõikes 4 osutatud eesmärgi saavutamisse 
antud panuse arvutamisel korrutatakse 
nende energiasisaldus neljaga

Or. en

Muudatusettepanek 537
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Vetikad (a) Vetikad (autotroofsed).

Or. en

Muudatusettepanek 538
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 3
Direktiiv 2009/28/EÜ
IX lisa – punkt a a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) Bakterid.

Or. fr

Muudatusettepanek 539
Julie Girling, Christa Klaß, Chris Davies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 3
Direktiiv 2009/28/EÜ
IX lisa – A osa – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) Bakterid.

Or. en

Selgitus

Ergutada tuleks selliste täiustatud biokütuste tootmist, millega ei kaasne maakasutuse kaudset 
muutust ja mis ei sekku toiduahelasse.
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Muudatusettepanek 540
Eija-Riitta Korhola

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) Biomassi osa segaolmejäätmetes, kuid 
mitte eraldi kogutud 
majapidamisjäätmetes, mis on kogutud 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
19. novembri 2008. aasta direktiivi 
2008/98/EÜ (mis käsitleb jäätmeid ja 
millega tunnistatakse kehtetuks teatud 
direktiivid) artikli 11 lõike 2 punktile a.

(b) Biomassi osa segaolmejäätmetes, kuid 
mitte eraldi kogutud 
majapidamisjäätmetes, mis on kogutud 
eraldi vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 19. novembri 2008. aasta 
direktiivi 2008/98/EÜ (mis käsitleb 
jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks 
teatud direktiivid) artikli 11 lõikele 1.

Or. en

Selgitus

Segaolmejäätmete biomassi osa lisamine loetelusse – isegi kui välja jäetakse eraldi kogutud 
majapidamisjäätmed – võib osutuda omavalitsusüksuste jaoks stiimuliks (oludest sõltuvalt) 
lõpetada jäätmete eraldi kogumine ning muundada kogutud ja omavahel segunenud jäätmed 
energiaks. See võib juhtida kõrvale 2015. aasta eesmärgist, milleks on metalli, plastiku, 
paberi ja klaasi eraldi kogumine, ning jäätmehierarhiast, mis on sätestatud jäätmete 
direktiivis.

Muudatusettepanek 541
Judith A. Merkies

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) Biomassi osa segaolmejäätmetes, kuid 
mitte eraldi kogutud 
majapidamisjäätmetes, mis on kogutud 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
19. novembri 2008. aasta direktiivi 

(b) Biomassi osa segaolmejäätmetes, kuid 
mitte eraldi kogutud 
majapidamisjäätmetes, mis on kogutud 
eraldi vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 19. novembri 2008. aasta 
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2008/98/EÜ (mis käsitleb jäätmeid ja 
millega tunnistatakse kehtetuks teatud 
direktiivid) artikli 11 lõike 2 punktile a.

direktiivi 2008/98/EÜ (mis käsitleb 
jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks 
teatud direktiivid) artikli 11 lõikele 1.

Or. en

Muudatusettepanek 542
Riikka Pakarinen, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Hannu Takkula, Kent Johansson, 
Anneli Jäätteenmäki

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) Biomassi osa segaolmejäätmetes, kuid 
mitte eraldi kogutud 
majapidamisjäätmetes, mis on kogutud 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
19. novembri 2008. aasta direktiivi 
2008/98/EÜ (mis käsitleb jäätmeid ja 
millega tunnistatakse kehtetuks teatud 
direktiivid) artikli 11 lõike 2 punktile a.

(b) Biomassi osa segaolmejäätmetes, 
sealhulgas eraldi kogutud biojäätmetes, 
kuid mitte muudes eraldi kogutud 
majapidamisjäätmetes ega 
paberijäätmetes, mis on kogutud vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. 
novembri 2008. aasta direktiivi 
2008/98/EÜ (mis käsitleb jäätmeid ja 
millega tunnistatakse kehtetuks teatud 
direktiivid) artikli 11 lõike 2 punktile a.

Or. en

Selgitus

Paberijäätmete kasutamine kütuse lähteainena ei ole ressursitõhususe seisukohast õigustatud. 
Paberijäätmete ringlussevõtt ja jätkusuutlik kasutamine, näiteks paberi toormaterjalina, loob 
aga piirkonnas töökohti, mis on võimalus, mida ei tohiks kahjustada. Komisjoni tekst on 
ebaselge eraldi kogutud biojäätmete osas, nii et tuleb selgelt väljendada, et neid võib 
kasutada.

Muudatusettepanek 543
Julie Girling, Christa Klaß, Chris Davies

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) Tööstusjäätmete biomassi osa. (c) Tööstusjäätmete biolagunev osa.

Or. en

Selgitus

Järjepidevus taastuvenergia direktiiviga 2009/28/EÜ, mille artikli 2 punktis e on biomassi 
määratluses juba nimetatud tööstusjäätmete biolagunevat fraktsiooni.

Muudatusettepanek 544
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) Tööstusjäätmete biomassi osa. (c) Tööstusjäätmete biomassi osa, välja 
arvatud see, mida on võimalik 
tööstuslikult või majanduslikult 
taaskasutada muudel tööstuslikel 
eesmärkidel.

Or. en

Muudatusettepanek 545
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 3
Direktiiv 2009/28/EÜ
IX lisa – A osa – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) Tööstusjäätmete biomassi osa. (c) Tööstusjäätmete, jae- ja
hulgikaubanduse jäätmete ja 
töötlusjääkide biomassi osa, aga mitte 
jäätmed, mis on kogutud eraldi vastavalt 
direktiivi 2008/98/EÜ artikli 11 lõikele 1.

Or. en

Muudatusettepanek 546
Eija-Riitta Korhola

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) Tööstusjäätmete biomassi osa. (c) Tööstusjäätmete biomassi osa, aga 
mitte jäätmed, mis on kogutud eraldi 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 19. novembri 2008. aasta 
direktiivi 2008/98/EÜ (mis käsitleb 
jäätmeid ja millega tunnistatakse 
kehtetuks teatud direktiivid) artikli 11 
lõikele 1.

Or. en

Selgitus

Tööstusjäätmete biomassi osa lisamine loetelusse võib osutuda jäätmetekitajate ja 
omavalitsusüksuste jaoks stiimuliks (oludest sõltuvalt) lõpetada jäätmete eraldi kogumine 
ning muundada kogutud ja omavahel segunenud jäätmed energiaks. See võib juhtida kõrvale 
2015. aasta eesmärgist, milleks on metalli, plastiku, paberi ja klaasi eraldi kogumine, ning 
jäätmehierarhiast, mis on sätestatud jäätmete direktiivis.

Muudatusettepanek 547
Riikka Pakarinen, Petri Sarvamaa, Hannu Takkula, Kent Johansson, Anneli 
Jäätteenmäki
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 3
Direktiiv 2009/28/EÜ
IX lisa – A osa – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) Tööstusjäätmete biomassi osa. (c) Tööstusjäätmete, jae- ja 
hulgikaubanduse jäätmete ja 
töötlusjääkide biomassi osa.

Or. en

Selgitus

Ressursitõhususe huvides tuleks edendada mitut liiki tööstusjäätmete, jae- ja 
hulgikaubanduse jäätmete ja töötlusjääkide kasutamist biokütuste tootmises.

Muudatusettepanek 548
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) Tööstusjäätmete biomassi osa. (c) Tööstusjäätmete biomassi osa, 
sealhulgas mesk, melass, kalajäätmed, 
kalajahu tootmise jäägid, tapamaja 
jäätmed ja lihatööstuse jäätmed.

Or. en

Muudatusettepanek 549
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) Õled. (d) Õled ja haljasalade hooldamisest 
tulenev biomass.

Or. en

Muudatusettepanek 550
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) Loomasõnnik ja reoveesete. (e) Loomasõnnik, virts, läga, linnusõnnik, 
kalade väljaheited ja reoveesete.

Or. en

Muudatusettepanek 551
Kriton Arsenis, Nessa Childers

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) Palmiõli tootmiskäitise heitvesi ja 
tühjad palmiviljade kobarad.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 552
Sabine Wils

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) Palmiõli tootmiskäitise heitvesi ja 
tühjad palmiviljade kobarad.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 553
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) Palmiõli tootmiskäitise heitvesi ja 
tühjad palmiviljade kobarad.

(f) Palmiõli tootmiskäitise heitvesi, 
kasutatud aktiivmulla õli, palmiõli 
püdelad heited ja tühjad palmiviljade 
kobarad.

Or. en

Muudatusettepanek 554
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 3
Direktiiv 2009/28/EÜ
IX lisa – A osa – punkt g
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) Tallõli pigi. (g) Must leelis ja selle derivaadid, nagu 
ligniin ja tallõli pigi, välja arvatud need, 
millel on väärtuslikum kaubanduslik 
eesmärk vastavalt jäätmehierarhiale, 
näiteks toortallõli.

Or. en

Selgitus

Enne jääkainete ja jäätmete kasutamist energia tootmiseks tuleks neid kasutada 
kaubanduslikult mõistlikumatel eesmärkidel jäätmehierarhia kohaselt. Seepärast on lisatud 
toortallõli.

Muudatusettepanek 555
Eija-Riitta Korhola

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) Tallõli pigi. (g) Paberimassi valmistamise ja 
paberitööstuse töötlusjäägid, nagu must 
leelis, toorsulfaatseep, toortallõli ja tallõli 
pigi.

Or. en

Selgitus

Paberimassi- ja paberitehastes tekib palju eri töötlusjääke, millel on suur potentsiaal 
täiustatud biokütuste tootmiseks. Kõik osad tulenevad samast esmatöötlemisest ja on seega 
töötlusjäägid sarnaselt tallõli pigiga, mis on loetletud komisjoni ettepaneku lisa A osas. Kõiki 
sama päritoluga töötlusjääke tuleks käsitleda samal viisil.

Muudatusettepanek 556
Riikka Pakarinen, Petri Sarvamaa, Hannu Takkula, Kent Johansson, Anneli 
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Jäätteenmäki

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) Tallõli pigi. (g) Must leelis ja selle derivaadid, nagu 
toorsulfaatseep, ligniin, toortallõli ja 
tallõli pigi.

Or. en

Selgitus

Kõiki paberimassitehaste töötlusjääke tuleks käsitleda samal viisil. Töötlusjääkidel on suur 
potentsiaal täiustatud biokütuste tootmiseks.

Muudatusettepanek 557
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) Suhkruroo pressimise jäätmed. välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 558
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 3
Direktiiv 2009/28/EÜ
Lisa – A osa – punkt j
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j) Viinamarjade pressimisjäägid ja 
veinisete.

(j) Pressimisjäägid ja suhkruroo 
pressimise jäätmed, sealhulgas 
suhkruroog, suhkrupeet, viinamarjade 
pressimise jäätmed ja veinisete.

Or. en

Muudatusettepanek 559
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(l) Teravilja kestad. (l) Toiduks mittekasutatav
tselluloosmaterjal – seemnete ja 
viljaterade korjamise ja eraldamise jäägid 
(koored, teravilja kestad, aganad, 
maisitõlvikud jne).

Or. en

Muudatusettepanek 560
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(m) Maisitõlvikud. välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 561
Kriton Arsenis, Nessa Childers

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(n) Puukoor, oksad, lehed, saepuru ja 
puitlaastud.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 562
Sabine Wils

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(n) Puukoor, oksad, lehed, saepuru ja 
puitlaastud.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 563
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 3
Direktiiv 2009/28/EÜ
IX lisa – A osa – punkt n
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(n) Puukoor, oksad, lehed, saepuru ja 
puitlaastud.

(n) Puukoor, oksad, lehed.

Or. en

Muudatusettepanek 564
Riikka Pakarinen, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Hannu Takkula, Kent Johansson, 
Anneli Jäätteenmäki

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(n) Puukoor, oksad, lehed, saepuru ja 
puitlaastud.

(n) Metsaraie jäägid, nagu puukoor,
oksad, puuvõrad, väikesemõõduline puit, 
lehed, saepuru ja puitlaastud.

Or. en

Selgitus

On soovitav käsitleda metsa majandamisel ja puude langetamisel tekkinud eri jääke 
ühtemoodi. See edendab maaelu ja piirkonna arengut, sest tekib turg metsa majandamise 
jääkide kui kütuse tootmise lähteaine jaoks.

Muudatusettepanek 565
Eija-Riitta Korhola

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(n) Puukoor, oksad, lehed, saepuru ja (n) Puukoor, oksad, puuladvad, lehed, 
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puitlaastud. saepuru ja puitlaastud.

Or. en

Muudatusettepanek 566
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(n) Puukoor, oksad, lehed, saepuru ja 
puitlaastud.

(n) Puukoor, oksad, harvendusraide 
jäägid, lehed, saepuru ja puitlaastud.

Or. en

Muudatusettepanek 567
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 3
Direktiiv 2009/28/EÜ
IX lisa – A osa – punkt n a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(n a) Biokeemilise tootmise jäägid.

Or. en

Muudatusettepanek 568
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 3
Direktiiv 2009/28/EÜ
IX lisa – A osa – punkt n b (uus)



AM\937598ET.doc 75/99 PE513.035v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(n b) Meski.

Or. en

Muudatusettepanek 569
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 3
Direktiiv 2009/28/EÜ
IX lisa – A osa – punkt n c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(n c) Pärmi ülejääk.

Or. en

Muudatusettepanek 570
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 3
Direktiiv 2009/28/EÜ
IX lisa – A osa – punkt n d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(n d) Vadak.

Or. en

Muudatusettepanek 571
Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 3
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Direktiiv 2009/28/EÜ
IX lisa – A osa – punkt n a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(n a) Kasutatud toiduõli.

Or. es

Muudatusettepanek 572
Gaston Franco, Christine De Veyrac

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 3
Direktiiv 2009/28/EÜ
IX lisa – A osa – punkt n a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(n a) Kasutatud toiduõli.

Or. fr

Selgitus

Kasutatud toiduõlil baasil valmistatud biokütuseid käsitlevad teadusuuringud on 
paljulubavad ja need pakuvad energeetilist ja keskkonnaalast panust, mis on võrreldav 
biokütustega, mis on välja töötatud käesoleva direktiivi II lisas loetletud lähteainete baasil. 
Õigluse ja proportsionaalsuse huvides tuleb võimaldada ka nendel toodetel saada kasu 
samasugustest arengutoetustest, nagu on antud II lisas loetletud lähteainetele.

Muudatusettepanek 573
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 3
Direktiiv 2009/28/EÜ
IX lisa – A osa – punkt n a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(n a) Kasutatud toiduõli.
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Or. en

Muudatusettepanek 574
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 3
Direktiiv 2009/28/EÜ
IX lisa – A osa – punkt n e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(n e) Kasutatud toiduõli.

Or. en

Muudatusettepanek 575
Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 3
Direktiiv 2009/28/EÜ
IX lisa – A osa – punkt n b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(n b) Vastavalt määrusele (EÜ) 
nr 1774/2002, milles sätestatakse muuks 
otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud 
loomsete kõrvalsaaduste 
sanitaareeskirjad1, I või II kategooriasse 
klassifitseeritud loomarasv.
__________________
1 EÜT L 273, 10.10.2002, lk 1.

Or. es

Muudatusettepanek 576
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
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II lisa – punkt 3
Direktiiv 2009/28/EÜ
IX lisa – A osa – punkt n b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(n b) Vastavalt määrusele (EÜ) nr 
1774/2002, milles sätestatakse muuks 
otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud 
loomsete kõrvalsaaduste 
sanitaareeskirjad1, I või II kategooriasse 
klassifitseeritud loomarasv.
__________________
1 EÜT L 273, 10.10.2002, lk 1.

Or. en

Muudatusettepanek 577
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 3
Direktiiv 2009/28/EÜ
IX lisa – A osa – punkt n f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(n f) Vastavalt määrusele (EÜ) 
nr 1774/2002, milles sätestatakse muuks 
otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud 
loomsete kõrvalsaaduste 
sanitaareeskirjad1, I või II kategooriasse 
klassifitseeritud loomarasv.
__________________
1 EÜT L 273, 10.10.2002, lk 1.

Or. en

Muudatusettepanek 578
Pilar Ayuso
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 3
Direktiiv 2009/28/EÜ
IX lisa – A osa – punkt n c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(n c) Toiduks mittekasutatav 
tselluloosmaterjal.

Or. es

Muudatusettepanek 579
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 3
Direktiiv 2009/28/EÜ
IX lisa – A osa – punkt n c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(n c) Toiduks mittekasutatav 
tselluloosmaterjal.

Or. en

Muudatusettepanek 580
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 3
Direktiiv 2009/28/EÜ
IX lisa – A osa – punkt n g (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(n g) Toiduks mittekasutatav 
tselluloosmaterjal.

Or. en
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Muudatusettepanek 581
Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 3
Direktiiv 2009/28/EÜ
IX lisa – A osa – punkt n d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(n d) Lignotselluloosmaterjal, välja 
arvatud saepalgid ja vineeripakud.

Or. es

Muudatusettepanek 582
Riikka Pakarinen, Petri Sarvamaa, Hannu Takkula, Kent Johansson, Anneli 
Jäätteenmäki

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 3
Direktiiv 2009/28/EÜ
IX lisa – A osa – punkt n b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(n b) Lignotselluloosmaterjal, välja 
arvatud saepalgid ja vineeripakud.

Or. en

Selgitus

Lignotselluloosi tuleks arvesse võtta sama moodi nagu teisi puidupõhiseid lähteaineid, sest 
see ei põhjusta maakasutuse kaudset muutust.

Muudatusettepanek 583
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
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II lisa – punkt 3
Direktiiv 2009/28/EÜ
IX lisa – A osa – punkt n d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(n d) Lignotselluloosmaterjal, välja 
arvatud saepalgid ja vineeripakud.

Or. en

Muudatusettepanek 584
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 3
Direktiiv 2009/28/EÜ
IX lisa – A osa – punkt n h (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(n h) Lignotselluloosmaterjal, välja 
arvatud saepalgid, vineeripakud ja 
puidumass.

Or. en

Muudatusettepanek 585
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 3
Direktiiv 2009/28/EÜ
IX lisa – A osa – punkt n e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(n e) Triglütseriidid, vabad rasvhapped ja 
rasvhapete destillaadid ning õlikeemia, 
biodiisli, taimeõli rafineerimise, 
toiduainete töötlemise ja loomsete rasvade 
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töötlemise tööstusharude praakõli.

Or. en

Muudatusettepanek 586
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 3
Direktiiv 2009/28/EÜ
IX lisa – A osa – punkt n f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(n f) Muuks otstarbeks kui inimtoiduks 
ettenähtud loomsed rasvad.

Or. en

Muudatusettepanek 587
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 3
Direktiiv 2009/28/EÜ
IX lisa – A osa – punkt n g (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(n g) Tehniline maisiõli.

Or. en

Muudatusettepanek 588
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 3
Direktiiv 2009/28/EÜ
IX lisa – A osa – lõik 1 a (uus)



AM\937598ET.doc 83/99 PE513.035v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllumajandusjääkidest kasutatakse 
arvutamisel ainult koguseid, mille võrra 
ületatakse vajalikud kogused, et kaitsta 
pinnase erosiooni ja bioloogilise 
mitmekesisuse vähenemise eest. Metsa 
majandamise jääkidest kasutatakse 
arvutamisel ainult koguseid, mille võrra 
ületatakse vajalikud kogused, et kaitsta 
bioloogilise mitmekesisuse vähenemise 
eest.

Or. en

Selgitus

Ühe probleemi lahendamise tulemusel ei tohiks tekkida uut probleemi.

Muudatusettepanek 589
Pilar Ayuso

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

B osa. Lähteained, mille artikli 3 lõikes 4 
osutatud eesmärgi saavutamisse antud 
panuse arvutamisel korrutatakse nende 
energiasisaldus kahega

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 590
Sari Essayah

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

B osa. Lähteained, mille artikli 3 lõikes 4 
osutatud eesmärgi saavutamisse antud 
panuse arvutamisel korrutatakse nende 
energiasisaldus kahega

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kui toimub ainult ühetasandiline mitmekordne arvestamine, puudub vajadus B osa järele.

Muudatusettepanek 591
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

B osa. Lähteained, mille artikli 3 lõikes 4 
osutatud eesmärgi saavutamisse antud 
panuse arvutamisel korrutatakse nende 
energiasisaldus kahega

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 592
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 3
Direktiiv 2009/28/EÜ
IX lisa – B osa – pealkiri
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

B osa. Lähteained, mille artikli 3 lõikes 4 
osutatud eesmärgi saavutamisse antud 
panuse arvutamisel korrutatakse nende 
energiasisaldus kahega

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 593
Julie Girling

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

B osa. Lähteained, mille artikli 3 lõikes 4 
osutatud eesmärgi saavutamisse antud 
panuse arvutamisel korrutatakse nende 
energiasisaldus kahega

B osa. Lähteained, mis annavad panuse
artikli 3 lõikes 4 osutatud eesmärgi 
saavutamisse:

Or. en

Selgitus

Mitmekordne arvestamine ei ole tõhus vahend käesolevas direktiivis seatud eesmärkide 
saavutamiseks ja tuleks seega direktiivist välja jätta.

Muudatusettepanek 594
Kriton Arsenis, Nessa Childers, Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 3
Direktiiv 2009/28/EÜ
IX lisa – B osa – pealkiri
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

B osa. Lähteained, mille artikli 3 lõikes 4 
osutatud eesmärgi saavutamisse antud 
panuse arvutamisel korrutatakse nende 
energiasisaldus kahega

B osa. Jäätmed ja jääkained, mille artikli 
3 lõikes 4 osutatud eesmärgi saavutamisse 
antud panuse arvutamisel korrutatakse 
nende energiasisaldus kahega

Or. en

Muudatusettepanek 595
Sari Essayah

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Kasutatud toiduõli. välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kui toimub ainult ühetasandiline mitmekordne arvestamine, puudub vajadus B osa järele. 
Järelikult võib kõnealuse punkti viia üle A osasse.

Muudatusettepanek 596
Gaston Franco, Christine De Veyrac

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Kasutatud toiduõli. välja jäetud

Or. fr
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Selgitus

Kasutatud toiduõlil baasil valmistatud biokütuseid käsitlevad teadusuuringud on 
paljulubavad ja need pakuvad energeetilist ja keskkonnaalast panust, mis on võrreldav 
biokütustega, mis on välja töötatud käesoleva direktiivi II lisas loetletud lähteainete baasil. 
Õigluse ja proportsionaalsuse huvides tuleb võimaldada ka nendel toodetel saada kasu 
samasugustest arengutoetustest, nagu on antud II lisas loetletud lähteainetele.

Muudatusettepanek 597
Pilar Ayuso

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Kasutatud toiduõli. välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 598
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Kasutatud toiduõli. välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 599
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 3
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Direktiiv 2009/28/EÜ
IX lisa – B osa – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) Puukoor, oksad, lehed, saepuru ja 
puitlaastud. Nimetatud jääkide artikli 3 
lõikes 4 osutatud eesmärgi saavutamisse 
antud panuse arvutamisel korrutatakse 
nende energiasisaldus kahega pärast 
säästlikkuskriteeriumide vastuvõtmist ELi 
tasandil.

Or. en

Muudatusettepanek 600
Sari Essayah

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) Vastavalt määrusele (EÜ) nr 
1774/2002, milles sätestatakse muuks 
otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud 
loomsete kõrvalsaaduste 
sanitaareeskirjad, I või II kategooriasse 
klassifitseeritud loomarasv.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kui toimub ainult ühetasandiline mitmekordne arvestamine, puudub vajadus B osa järele. 
Järelikult võib kõnealuse punkti viia üle A osasse.

Muudatusettepanek 601
Pilar Ayuso
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 3
Direktiiv 2009/28/EÜ
IX lisa – B osa – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) Vastavalt määrusele (EÜ) nr 
1774/2002, milles sätestatakse muuks 
otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud 
loomsete kõrvalsaaduste 
sanitaareeskirjad, I või II kategooriasse 
klassifitseeritud loomarasv.

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 602
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) Vastavalt määrusele (EÜ) nr 
1774/2002, milles sätestatakse muuks 
otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud 
loomsete kõrvalsaaduste 
sanitaareeskirjad, I või II kategooriasse 
klassifitseeritud loomarasv.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 603
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 3
Direktiiv 2009/28/EÜ
IX lisa – B osa – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) Toiduks mittekasutatav 
tselluloosmaterjal.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 604
Sari Essayah

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) Toiduks mittekasutatav 
tselluloosmaterjal.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kui toimub ainult ühetasandiline mitmekordne arvestamine, puudub vajadus B osa järele. 
Järelikult võib kõnealuse punkti viia üle A osasse.

Muudatusettepanek 605
Gaston Franco

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) Toiduks mittekasutatav 
tselluloosmaterjal.

välja jäetud

Or. fr
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Muudatusettepanek 606
Kriton Arsenis, Nessa Childers

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) Toiduks mittekasutatav 
tselluloosmaterjal.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 607
Pilar Ayuso

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) Toiduks mittekasutatav 
tselluloosmaterjal.

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 608
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 3
Direktiiv 2009/28/EÜ
IX lisa – B osa – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) Toiduks mittekasutatav 
tselluloosmaterjal.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 609
Eija-Riitta Korhola

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) Toiduks mittekasutatav 
tselluloosmaterjal.

(c) Toiduks mittekasutatav 
tselluloosmaterjal, välja arvatud jäätmed, 
mis on kogutud eraldi vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 
2008. aasta direktiivi 2008/98/EÜ (mis 
käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse 
kehtetuks teatud direktiivid) artikli 11 
lõikele 1.

Or. en

Selgitus

Toiduks mittekasutatava tselluloosmaterjali lisamine loetelusse võib osutuda jäätmetekitajate 
ja omavalitsusüksuste jaoks stiimuliks (oludest sõltuvalt) lõpetada jäätmete eraldi kogumine 
ning muundada kogutud ja omavahel segunenud jäätmed energiaks. See võib juhtida kõrvale 
2015. aasta eesmärgist, milleks on metalli, plastiku, paberi ja klaasi eraldi kogumine, ning 
jäätmehierarhiast, mis on sätestatud jäätmete direktiivis.

Muudatusettepanek 610
Esther de Lange

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) Toiduks mittekasutatav 
tselluloosmaterjal.

(c) Toiduks mittekasutatav 
tselluloosmaterjal, nagu kogu biomass, 
mis on saadud maal bioenergia eesmärgil 
kasvatatud toiduks mittekasutatavatest 
energiakultuuridest, sealhulgas 
siidpööris, muu energiahein, sorgo 
toiduks mittekasutatavad liigid ja 
tööstuslik kanep.

Or. en

Muudatusettepanek 611
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) Toiduks mittekasutatav 
tselluloosmaterjal.

(c) Toiduks mittekasutatav tselluloos- ja 
hemitselluloosmaterjal.

Or. en

Muudatusettepanek 612
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 3
Direktiiv 2009/28/EÜ
IX lisa – B osa – punkt d
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) Lignotselluloosmaterjal, välja arvatud 
saepalgid ja vineeripakud.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kui toimub ainult ühetasandiline mitmekordne arvestamine, puudub vajadus B osa järele. 
Järelikult võib kõnealuse punkti viia üle A osasse.

Muudatusettepanek 613
Gaston Franco

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) Lignotselluloosmaterjal, välja arvatud 
saepalgid ja vineeripakud.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 614
Kriton Arsenis, Nessa Childers

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) Lignotselluloosmaterjal, välja arvatud 
saepalgid ja vineeripakud.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 615
Pilar Ayuso

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) Lignotselluloosmaterjal, välja arvatud 
saepalgid ja vineeripakud.

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 616
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) Lignotselluloosmaterjal, välja arvatud 
saepalgid ja vineeripakud.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 617
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) Lignotselluloosmaterjal, välja arvatud 
saepalgid ja vineeripakud.

(d) Lignotselluloosmaterjal, välja arvatud 
saepalgid ja vineeripakud, mida saab 
tööstuslikult või majanduslikult 
taaskasutada muul tööstuslikul otstarbel, 
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ja muud lignotselluloosi jäägid, mida saab 
taaskasutada muudel tööstuslikel 
eesmärkidel.

Or. en

Muudatusettepanek 618
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 3
Direktiiv 2009/28/EÜ
IX lisa – B osa – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) Toiduainete tootmiseks kasutute 
rikutud maa-alade, põllumajandusliku 
jäätmaa ja teisejärgulise maa biomassi 
osa.

Or. en

Muudatusettepanek 619
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 3
Direktiiv 2009/28/EÜ
IX lisa – B osa – punkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d b) Segaolmejäätmete biomass, 
sealhulgas aegunud toit, toidupoodide 
jäätmed, köögi-, restorani- ja 
sööklajäätmed.

Or. en
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Muudatusettepanek 620
Bas Eickhout, Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 3 a (uus)
Direktiiv 2009/28/EÜ
IX a lisa(uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a) Lisatakse järgmine IX a lisa:
„IX a lisa
Täiustatud taastuvad energiaallikad 
transpordis
Säästlikkuse kaitsemeetmed
Liikmesriigid näevad ette kaitsemeetmed 
igasuguste jäätmete või jääkide 
kasutamiseks, et nende kasutamisel 
transpordikütusena peetaks kinni 
jäätmehierarhiast, eelkõige jäätmetekke 
vältimisest ning jäätmete 
korduskasutamiseks ja ringlussevõtuks 
ettevalmistamisest enne nende 
taaskasutamist energia eesmärkidel, nagu 
on sätestatud direktiivis 2008/98/EÜ, ning 
et tagada mitmeastmeline kasutamine.
Biootiliste allikate kasutamiseks 
kehtestavad liikmesriigid kaitsemeetmed 
bioloogilise mitmekesisuse kaitsmiseks, 
ökosüsteemi teenuste vähenemise või 
kadumise eest kaitsmiseks ning selleks, et 
vältida praegusest otstarbest 
kõrvalekaldumist, millel oleks halb 
kaudne või otsene mõju bioloogilisele 
mitmekesisusele, pinnasele või kogu 
süsiniku tasakaalule.
Vastavalt liikmesriikide vastu võetud 
säästlikkuskriteeriumidele loetakse 
artikli 3 lõike 4 alusel täiustatud 
transpordienergia jaoks sobivaks 
järgmised lähteained:
A osa:
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– Vetikad.
– Muust kui bioloogilise päritoluga 
taastuvtoorainest valmistatud vedel- ja 
gaaskütused.
B osa:
– Biomassi osa segaolmejäätmetes, kuid 
mitte eraldi kogutud 
majapidamisjäätmetes, mis on kogutud 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 19. novembri 2008. aasta 
direktiivi 2008/98/EÜ (mis käsitleb 
jäätmeid ja millega tunnistatakse 
kehtetuks teatud direktiivid) artikli 11 
lõike 2 punktile a.
– Tööstusjäätmete biomassi osa.
– Õled.
– Loomasõnnik ja reoveesete.
– Tallõli pigi.
– Toorglütserool.
– Viinamarjade pressimisjäägid ja 
veinisete.
– Pähklikoored.
– Teravilja kestad.
– Maisitõlvikud.
– Puukoor, oksad, lehed, saepuru ja 
puitlaastud.
– Toiduks mittekasutatav 
tselluloosmaterjal.
– Lignotselluloosmaterjal, välja arvatud 
saepalgid ja vineeripakud.”

Or. en

Selgitus

Järgmiste ainete panuse arvutamisel 3 % täiustatud transpordi energiaallikate eesmärgi 
saavutamisse tuleks nende energiasisaldus korrutada neljaga: A osa IX lisas loetletud vetikad 
ja muust kui bioloogilise päritoluga taastuvtoorainest valmistatud vedel- ja gaaskütused ning 
elektrisõidukite taastuvelekter ja tööstusjäätmete gaaside kasutamine mikroobse 
fermentatsiooni jaoks vedel- või gaaskütuse tootmiseks. Kasutatud toiduõli ja loomsete 
rasvade kasutamine ei vaja rohkem stiimuleid kui bensiini ja diislikütuse kvaliteeti käsitleva 
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direktiivi ja ELi taastuvenergia direktiivi üldeesmärk.


