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Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). 
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega 
muudetakse direktiivi 98/70/EÜ bensiini ja diislikütuse kvaliteedi kohta ning direktiivi 
2009/28/EÜ taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise 
kohta
(COM(2012)0595 – C7-0337/2012 – 2012/0288(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2012)0595),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2, artikli 192 lõiget 1 ja 
artiklit 114, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile 
(C7-0337/2012),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee […] arvamust1,

– olles konsulteerinud Regioonide Komiteega,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni raportit ning tööstuse, 
teadusuuringute ja energeetikakomisjoni, arengukomisjoni, põllumajanduse ja maaelu 
arengu komisjoni, regionaalarengukomisjoni, rahvusvahelise kaubanduse komisjoni ning 
transpordi- ja turismikomisjoni arvamusi (A7-0000/2013),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning riikide parlamentidele.

                                               

1 Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(4) Kui varem toiduainete, loomasööda ja 
tekstiilikiudude tootmiseks kasutatud karja-
või põllumaa võetakse biokütuste tootmise 
alla, tuleb muu kui kütustega seotud 
nõudlus siiski rahuldada. Nimetatud 
nõudlust saab rahuldada kas senise 
põllumajandusliku tootmise 
intensiivistamisega, isegi juhul kui see 
võib põhjustada negatiivset mõju 
keskkonnale, sealhulgas bioloogilise 
mitmekesisuse vähenemist, veenappust, 
pinnase erosiooni ning vee ja pinnase 
saastumist, või mittepõllumajandusmaa 
tootmisse võtmisega mujal. Viimane 
juhtum kujutab endast maakasutuse 
kaudset muutust ja kui seejuures 
muudetakse suure süsinikuvaruga maa 
põllumaaks, võib sellega kaasneda suur 
kasvuhoonegaaside heide ja bioloogilise 
mitmekesisuse kadumine, kui tegemist on 
suure bioloogilise mitmekesisusega 
aladega. Direktiivid 98/70/EÜ ja 
2009/28/EÜ peaksid seepärast sisaldama 
sätted, milles käsitletakse maakasutuse 
kaudset muutust, arvestades, et praegusi 
biokütuseid toodetakse peamiselt juba 
olemasoleval põllumajandusmaal 
kasvatatavatest põllukultuuridest.

Or. fr
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Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Direktiivi 2009/28/EÜ artikli 19 
lõikes 6 ja direktiivi 98/70/EÜ artikli 7d 
lõikes 6 sätestatakse arvestamine 
maakasutuse kaudse muutuse mõjuga 
kasvuhoonegaasi heitkogustele ja 
asjakohased meetmed selle mõjuga 
tegelemiseks, arvestades samal ajal 
vajadust kaitsta olemasolevaid 
investeeringuid. 

Or. fr

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(5) Kui toetuda liikmesriikide esitatud 
biokütusevajaduse prognoosidele ja 
hinnangutele maakasutuse kaudsest 
muutusest tingitud heite kohta biokütuste 
mitmesuguste lähteainete puhul, on
maakasutuse kaudsest muutusest tingitud 
kasvuhoonegaaside heide oluline ja võib 
osaliselt või täielikult tühistada 
kasvuhoonegaaside heite vähendamise 
üksikute biokütuse puhul. Põhjuseks on 
see, et 2020. aastal saadakse peaaegu kogu 
biokütusetoodang põllukultuuridest, mida 
kasvatatakse toiduainete ja loomasööda 
tootmiseks kõlblikul maal. Lisaks mõjutab 
biokütuste tarbimise kasv liikmesriikides 
toiduainete hindade kõikumist ja sellel 
võib olla tagajärgi ülemaailmsele toiduga 
kindlustatusele. Seetõttu on vajalik võtta 
arvesse maakasutuse kaudset muutust, 
tagamaks, et võimalikud heiteallikad ei 
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seaks kahtluse alla liidu taastuvenergiat 
ja kasvuhoonegaaside heite vähendamist 
käsitleva poliitika eesmärke. Maakasutuse 
kaudse muutuse vähendamiseks on kohane 
teha vahet selliste põllukultuurirühmade 
vahel nagu õlikultuurid, teravili, 
suhkrukultuurid ja tärklist sisaldavad 
kultuurid.

Or. fr

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

heidet oluliselt vähendada.

Or. fr

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(7) Biotootmissektorite pikaajalise 
konkurentsivõime tagamiseks ja kooskõlas 
2012. aasta teatisega „Innovatsioon ja 
jätkusuutlik majanduskasv: Euroopa 
biomajandus” ning ressursitõhusa Euroopa 
tegevuskavaga, millega edendatakse 
integreeritud ja mitmekesiseid 
biorafineerimisseadmeid kogu Euroopas, 
tuleks direktiiviga 2009/28/EÜ kehtestada 
täiustatud stiimulid, millega antaks eelised 
sellise biomassi kasutamiseks toorainena, 
millel ei ole suurt majanduslikku väärtust 
muul alal kui biokütusena. Samuti on 
oluline tagada, et liidu jäätmepoliitika 
jääks sidusaks ja et jäätmed vastaksid
direktiivi 2008/98/EÜ artiklis 4 
määratletud jäätmete hierarhiale. Tuleks 
ära hoida mis tahes negatiivsete stiimulite 
loomine, mis võiksid kahjustada käesoleva 
direktiivi edukat rakendamist.

Or. fr

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Täiustatud biokütustele ülemineku 
ettevalmistamiseks ja maakasutuse 

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

Or. fr

Selgitus

Esimese põlvkonna biokütuste tootmisele ülemmäära kehtestamine on õigustatud, kuid see ei 
tohiks olla diskrimineeriv ning seetõttu tuleb kasvuhoonegaaside heite vähendamise 
arvutamisel arvesse võtta maakasutuse kaudse muutuse tegurit.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. fr
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Selgitus

Esimese põlvkonna biokütuste tootmisele ülemmäära kehtestamine on õigustatud, kuid see ei 
tohiks olla diskrimineeriv ning seetõttu tuleb kasvuhoonegaaside heite vähendamise 
arvutamisel arvesse võtta maakasutuse kaudse muutuse tegurit.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(11) Selleks et tagada liidu 
kasvuhoonegaaside vähendamist ja 
biokütuseid hõlmavate eesmärkide 
terviklikkus, tuleks kasvuhoonegaaside 
heitkoguste arvutamisel võtta arvesse 
maakasutuse kaudse muutusega seotud 
heitkoguseid, mida nõutakse vastavalt 
direktiivides 2009/28/EÜ ja 98/70/EÜ 
esitatud säästlikkuse kriteeriumidele. 
Samuti on direktiivi 98/70/EÜ artikli 7a 
lõikes 2 sätestatud eesmärgi 
saavutamiseks vajalik arvestada 
maakasutuse kaudse muutusega seotud 
heitega, et luua stiimuleid selliste 
biokütuste kasutamiseks, mis mõjutavad 
maakasutuse kaudset muutust vähesel 
määral. Heitetegur 0 tuleks omistada 
biokütustele, mis on valmistatud 
lähteainest, mille tootmine ei suurenda 
nõudlust maa järele, näiteks jäätmetest 
valmistatud biokütus. 

Or. fr

Selgitus

Maakasutuse kaudse muutuse teguriga arvestamine kasvuhoonegaaside heitkoguste 
arvutamisel võimaldab vältida vähese negatiivse mõjuga biokütuste tootmise takistamist ja 
julgustada tootma selliseid biokütuseid, mis võimaldavad suuremal määral vähendada 
kasvuhoonegaaside heidet.
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Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Selleks et saavutada taastuvenergia 
eesmärk transpordi valdkonnas, 
vähendades samal ajal maakasutuse 
kaudse muutusega seotud negatiivset 
mõju, tuleks toetada taastuvelektrit ja 
energiatõhusust. Liikmesriigid peaksid 
seega püüdma suurendada oma 
energiatõhusust ja vähendada üldist 
energiatarbimist transpordi valdkonnas, 
soodustades samal ajal elektrisõidukite 
turulejõudmist ja taastuvelektri 
kasutuselevõttu transpordisüsteemides. 
Samuti peaks liikmesriikidel olema õigus 
suunata oma rahalisi vahendeid, mis 
praegu on kas osaliselt või täielikult 
suunatud teravilja ja teiste tärklise-, 
suhkru- ja õlirikaste kultuuride ning 
muude põllumaadel kasvatatud 
energiakultuuride baasil toodetud 
biokütustest saadava energia tootmisele, 
ümber taastuvenergia, eriti tuule-, 
päikese-, hoovuste ja maasoojusenergia 
osakaalu suurendamisele, mille taastuvus 
ja jätkusuutlikkus on tõestatud.

Or. fr

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 b) Metsadel on palju erinevaid 
keskkonna-, majanduslikke ja sotsiaalseid 
eeliseid ja inimkonna jaoks olulisi 
teeneid, näiteks bioloogilise 
mitmekesisuse ja ökosüsteemide toimimise 
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säilitamine ning kliima kaitsmine. Üha 
kasvav nõudlus metsa biomassi, 
sealhulgas metsandus- ja puidujääkide 
järele paberimassi ja paberi tootmiseks, 
ehituseks, kütteks ja elektri tootmiseks 
ning institutsionaalsed ja halduslikud 
puudujäägid mitmetes piirkondades 
piiravad metsade säästvat majandamist ja 
on metsade seisundi halvenemise ja 
metsade hävitamise tõttu ohuks 
bioloogilisele mitmekesisusele. Sama 
põhimõte kehtib ka märgalade kohta. 
Praegused säästlikkuse kriteeriumid ei ole 
kavandatud selliste ohtudega 
toimetulekuks. Nimetatud küsimustega, 
eriti metsade seisundi halvenemisega 
tegelemiseks kohandatud säästlikkuse 
kriteeriumide puudumisel ei tohiks 
biokütuste või vedelate biokütuste 
tootmiseks kasutada olemasolevatest 
metsadest, muult metsamaalt ja 
märgaladelt pärinevat toorainet. Kuna 
metsa istutamine biokütuste tootmise 
eesmärgil võib põhjustada maakasutuse 
kaudse muutusega seotud heidet, tuleks 
ka seda riski säästlikkuse kriteeriumide 
raames käsitleda. 

Or. fr

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 c) Maa kasutamine biokütuste 
saamiseks kasvatatavate põllukultuuride 
jaoks ei tohiks põhjustada põliselanike 
ning kohalike kogukondade 
ümberpaigutamist. Seega tuleks liidu 
maa-alasid eriliselt kaitsta.

Or. fr
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Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 d) Varem tehtud investeeringute 
kaitsmiseks tuleks kehtestada asjakohased 
meetmed. Seetõttu on vajalik ajutiselt 
vabastada osa käimasolevast tootmisest 
käesolevas direktiivis kehtestatud 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamisega seotud kohustustest. 
Seepärast ei mõjuta käesolev direktiiv 
asjakohaste käitiste käitajate õigustatud 
ootusi.

Or. fr

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 e) Direktiivides 98/70/EÜ ja 
2009/28/EÜ sätestatakse erinevad 
toorainete käitlusviisid vastavalt sellele, 
kas neid liigitatakse jäätmeteks, jääkideks 
või kaassaadusteks. Sellele vaatamata 
tekitab nende kategooriate määratluse 
puudumine praegu ebakindlust, mis võib 
olla takistus tõhusale kohaldamisele ja 
täitmisele. Seega tuleks koostada 
soovituslik loetelu nimetatud 
kategooriatega seotud toorainete kohta. 

Or. fr
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Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(20) Komisjon peaks parimatele ja 
uusimatele teaduslikele andmetele toetudes 
uurima, kui tõhusad on käesolevas 
direktiivis esitatud meetmed maakasutuse 
kaudsest muutusest tulenevate 
kasvuhoonegaaside heite piiramisel, ning 
kaaluma mõju vähendamiseks võimalusi, 
mis võivad hõlmata täiustatud biokütuste 
jätkusuutlikkust tagavate meetmete
lisamist säästlikkuskavasse.
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Or. fr

Muudatusettepanek 16

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Artiklisse 2 lisatakse järgmine punkt:
„9 a) „toiduks mittekasutatavad 
tselluloosmaterjalid” – toiduks 
mittekasutatavad bioenergia tootmiseks 
ettenähtud maadel kasvatatavad 
energiakultuurid, näiteks siidpööris, 
muud energia tootmiseks kasvatatavad 
taimed, mõned sorgo liigid ja tööstuslik 
kanep, välja arvatud kõrge 
ligniinisisaldusega taimed, näiteks puud.”

Or. fr

Muudatusettepanek 17

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 a. Artiklisse 2 lisatakse järgmine punkt:
„9 b) „toiduks mittekasutatavad 
lignotselluloosmaterjalid” – ligniini 
sisaldavad energiakultuurid, mida 
kasvatatakse lühikese raieringiga 
madalmetsades või lühikese raieringiga 
metsamaadel.”

Or. fr
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Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt -1 b (uus)
Direktiiv 98/70/EÜ
Artikkel 2 – punkt 9 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 b. Artiklisse 2 lisatakse järgmine punkt:
„9 c) „maakasutuse otsene muutus” –
muutus maakasutuse tingimustes IPCC 
kuue maakatte kategooria (metsamaa, 
rohumaa, põllumaa, märgala, asustus ja 
muu maa) raames, millele lisandub 
mitmeaastaste põllukultuuride seitsmes 
kategooria, kuhu kuuluvad 
mitmeaastased põllukultuurid, mille varsi 
tavaliselt igal aastal ei koristata, nt 
lühikese raieringiga madalmets ja 
õlipalm.”

Or. fr

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt -1 c (uus)
Direktiiv 98/70/EÜ
Artikkel 2 – punkt 9 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 c. Artiklisse 2 lisatakse järgmine punkt:
„9 d) „muu kui bioloogilise päritoluga 
taastuvad vedel- ja gaaskütused” – gaas-
või vedelkütused (välja arvatud 
biokütused), mille energiakoostis tuleneb 
muudest taastuvatest energiaallikatest kui 
biomass ja mida kasutatakse transpordi 
valdkonnas.”

Or. fr
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Selgitus

Raportöör soovitab selgitada taastuvate gaas- või vedelkütuste mittebioloogilist päritolu, 
mille kohta komisjon soovitab neljakordset loendamist. Elektrienergiast toodetava gaas- ja 
vedelkütuste tehnoloogiatel on tulevikus peamine roll süsinikdioksiidi heite vähendamisel 
transpordisektoris.

Muudatusettepanek 20

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a) lõige 2 asendatakse järgmisega:
„2. Liikmesriigid nõuavad, et tarnijad 
vähendaksid võimalikult sujuvalt 
elutsükli jooksul energiaühiku kohta 
tekkivate kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid kuni 10 % 31. detsembriks 
2025, võrreldes lõike 5 punktis b 
osutatud kütuse alusstandardiga. See 
vähendamine koosneb:
a) 6 % vähendamisest 31. detsembriks 
2025. Liikmesriigid nõuavad, et tarnijad 
täidaksid järgmisi vahe-eesmärke: 2 % 
31. detsembriks 2018 ja 4 % 
31. detsembriks 2022;
b) täiendavast soovituslikust eesmärgist 
2 % 31. detsembriks 2025 vastavalt 
artikli 9 lõike 1 punktile h, mis 
saavutatakse ühe või mõlema järgmise 
meetodiga:
i) transpordiks mõeldud energia 
tarnimine kasutamiseks iga liiki 
maanteesõidukites, väljaspool teid 
kasutatavates liikurmasinates 
(sealhulgas siseveelaevad), põllu- ja 
metsamajanduslikes traktorites ning 
väikelaevades;
ii) mis tahes tehnoloogia (sealhulgas 
süsinikdioksiidi kogumine ja säilitamine) 
kasutamine, millega saab vähendada 
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tarnitud kütuse või energia elutsükli 
jooksul tekkivaid kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid energiaühiku kohta;
c) täiendavast soovituslikust eesmärgist 
2 % 31. detsembriks 2025 vastavalt 
artikli 9 lõike 1 punktile i, mis 
saavutatakse Kyoto protokolli puhta 
arengu mehhanismi kaudu ostetud 
heitkoguste vähendamise ühikute 
kasutamisega vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 13. oktoobri 
2003. aasta direktiivi 2003/87/EÜ 
(millega luuakse ühenduses 
kasvuhoonegaaside saastekvootidega 
kauplemise süsteem) tingimustele.”

Or. fr

Selgitus

Selleks et muuta kütusetarnijatele kütusekvaliteedi direktiivi 98/70/EÜ kohase 
kasvuhoonegaasi heitkoguse vähendamise 6 %-lise eesmärgi saavutamine lihtsamaks, on 
soovitatav lükata see eesmärk edasi 2025. aastasse (2020. aasta asemel) ja määratleda 
vähendamiskava selle eesmärgi saavutamiseks.

Muudatusettepanek 21

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a) Lõikele 1 lisatakse järgmine lõik:
„Jäätmete, jääkide ja kaassaaduste 
soovituslik loetelu on toodud lisas V a.”

Or. fr

Selgitus

Nimetatud uues lisas selgitatakse erinevate kasutuskõlblike jäätmete, jääkide ja kaassaaduste 
staatust.
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Muudatusettepanek 22

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) Lõige 4 asendatakse järgmisega:
„4. Lõikes 1 osutatud eesmärkidel 
arvesse võetud biokütuseid ja vedelaid 
biokütuseid ei valmistata toorainest, mis 
on saadud suure süsinikuvaruga maa-
alalt, see tähendab maa-alalt, mida 
2008. aasta jaanuaris või hiljem 
iseloomustas üks järgmistest 
seisunditest, sõltumata sellest, kas see 
maa-ala on säilitanud oma seisundi või 
mitte:
a) märgalad, see tähendab pidevalt või 
suurema osa aastast veega kaetud või 
veest küllastunud maa-alad, välja 
arvatud juhul, kui on tõestatud, et 
kõnealuse tooraine kaevandamine on 
bioloogilisele mitmekesisusele kasulik;
b) muud looduslikult uuenevad
metsastatud alad, see tähendab üle poole 
hektari suurused maa-alad, millel on üle 
viie meetri kõrgused puud, mille võrade 
liitus on üle 10 %, või mis suudavad in 
situ kõnealuste künnisteni jõuda, mis 
koosnevad valdavalt kohalikest või 
sissetoodud liikidest, mille puhul on 
inimtegevuse jäljed selgelt eristatavad, 
välja arvatud juhul, kui on tõestatud, et 
asjaomast metsastatud ala majandatakse 
säästvalt ja et selle kasvutempo on piisav, 
et täita kehtivaid kasutusnõudeid sellelt 
alalt saadavate metsatoodete kohta ja 
lisanõudeid direktiivi 2009/28/EÜ artikli 3 
lõikes 4 sätestatud eesmärgi 
saavutamiseks, ohustamata maa-ala head 
ökoloogilist seisundit ja selle 
majandamise säästlikkust;
c) istutatud metsad, st peamiselt istutatud 
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ja/või tahtlikult külvatud puude metsad, 
välja arvatud juhul, kui on tõestatud, et 
asjaomast metsastatud ala majandatakse 
säästvalt, et selle kasvutempo on piisav, et 
täita kehtivaid kasutusnõudeid sellelt alalt 
saadavate metsatoodete kohta ja 
lisanõudeid direktiivi 2009/28/EÜ artikli 3 
lõikes 4 sätestatud eesmärgi 
saavutamiseks, ohustamata maa-ala head 
ökoloogilist seisundit ja selle 
majandamise säästlikkust.”

Or. fr

Selgitus

Selleks et takistada metsade seisundi halvenemist uue nõudluse ja metsa biomassi 
konkureerivate kasutusviiside tõttu energia tootmiseks ja toodete valmistamiseks, tuleb 
kohandada olemasolevaid säästlikkuse kriteeriume. Lisaks tuleb metsade määratlused viia 
vastavusse uusima rahvusvahelise nomenklatuuriga (FAO).

Muudatusettepanek 23

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b b) Lisatakse lõige 5 a:
„5 a. Lõikes 1 osutatud eesmärkidel 
arvesse võetud biokütuseid ja vedelaid 
biokütuseid ei valmistata toorainest, mis 
on saadud metsaistandikest, sealhulgas 
lühikese raieringiga madalmetsadest ja 
lühikese raieringiga metsaaladelt seni, 
kuni lignotselluloosmaterjali jaoks on 
kehtestatud maakasutuse kaudse 
muutmise konkreetne väärtus, et arvutada 
biokütuste ja vedelate biokütuste mõju 
artiklis 7d sätestatud kasvuhoonegaasile, 
ning kuni metsade biomassi, sealhulgas 
biokütuste ja vedelate biokütuste 
kasutamisele energia tootmiseks on 
kehtestatud konkreetsed säästlikkuse 
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kriteeriumid.

Or. fr

Selgitus

Uute metsaistandike metsajäätmeid (pärast 2008. aastat) ei tohiks lubada kasutada enne, kui 
arvutamismeetodisse on lisatud konkreetne maakasutuse kaudse muutuse väärtus ja on 
kehtestatud säästlikkuse kriteeriumid seoses metsade biomassi kasutamisega energia 
tootmiseks.

Muudatusettepanek 24

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b c) Lisatakse lõige 5 b:
„5 b. Lõikes 1 osutatud eesmärkidel 
arvesse võetud biokütuseid ja vedelaid 
biokütuseid ei valmistata toorainest, mis 
on saadud põllumajandusjääkidest, välja 
arvatud juhul, kui on tõestatud, et selline 
kasutusele võtmine ei kahjusta 
põllumajanduse ja ökosüsteemi 
funktsioone. Põllumajandusjääkide 
kogus, mis peab jääma maapinnale 
ökoloogilistel põhjustel, on kehtestatud 
piirkondlike ja vajaduse korral 
allpiirkondlike biogeograafiliste 
iseärasuste põhjal, hõlmates mittepiiravalt 
mulla orgaanilist koostist, mulla viljakust, 
veekogumisvõimet ja süsiniku sidumist 
mullas. Toorained, mis on saadud 
väljaspool toiduainete või muude toodete 
kasvatamisel muundamise käigus 
toodetud põllumajandusjääkidest, on 
käesolevast lõikest välja jäetud.”

Or. fr

Selgitus

Põllumajandusjääkidel on ökoloogiline ja põllumajanduslik väärtus, tagades mullale 
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toitained, ennetades pinnase erosiooni ja säilitades bioloogilist mitmekesisust. 
Põllumajandusjääkide (näiteks õlgede ja kõrte) liigne kõrvaldamine põllukultuuri koristamise 
käigus võib kahjustada ökoloogilisi funktsioone. Nende kättesaadavus biokütuste tootmiseks 
on piirkonniti erinev.

Muudatusettepanek 25

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b d) Lisatakse lõige 5 c:
„5 c. Lõikes 1 osutatud eesmärkidel 
arvesse võetud biokütuseid ja vedelaid 
biokütuseid ei valmistata toorainest, mis 
on saadud maast, välja arvatud juhul, kui 
seejuures järgitakse kolmandate isikute 
juriidilisi õigusi seoses maa kasutamise ja 
omandiõigusega, sealhulgas nende 
vabatahtliku, eelneva ja teadliku 
nõusolekuga ja neid esindavate 
organisatsioonide osalusel.”

Or. fr

Muudatusettepanek 26

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a) Lõige 1 asendatakse järgmisega:
„1. Artikli 7a ja artikli 7b lõike 2 
kohaldamisel arvutatakse biokütuste ja 
vedelate biokütuste kasutamisest
tulenevat kasvuhoonegaaside heitkoguste
vähenemist järgmiselt:
a) kasutades biokütuste või vedelate 
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biokütuste puhul, mille tootmisviisidest 
tuleneva kasvuhoonegaaside heitkoguse 
vähenemise vaikeväärtus, sealhulgas 
maakasutuse kaudse muutusega seotud 
väärtus, on sätestatud V lisas ja mille 
IV lisa C osa punkti 7 kohaselt arvutatav 
el väärtus on võrdne nulliga või nullist 
väiksem, seda vaikeväärtust;
b) kasutades IV lisa C osas sätestatud 
metoodika kohaselt arvutatud tegelikku 
väärtust või
c) kasutades väärtust, mis on arvutatud 
IV lisa C osa punktis 1 osutatud valemi 
tegurite summana, milles mõnede 
tegurite jaoks võib kasutada IV lisa D 
või E osa summeerimata vaikeväärtusi, 
ning kõigi teiste tegurite jaoks IV lisa C 
osas sätestatud metoodika kohaselt 
arvutatud tegelikke väärtusi, välja 
arvatud tegur eiluc, mille puhul tuleb 
kasutada V lisas osutatud väärtuseid.”

Or. fr

Selgitus

Arvutusmeetodit muudetakse maakasutuse kaudse muutuse teguriga arvestamiseks.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt -a a (uus)
Direktiiv 2009/28/EÜ
Artikkel 7 d – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a a) Lisatakse lõige 1 a:
„1 a. Komisjonile antakse volitus võtta 
kooskõlas artikliga 10a vastu delegeeritud 
õigusakte, mis käsitlevad IV lisasse korra 
lisamist muu kui bioloogilise päritoluga 
taastuvate vedel- ja gaaskütuste 
kasvuhoonegaasi heitkoguste 
arvutamiseks, et kontrollida nende 
artiklile 7b vastavust. Nimetatud 
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delegeeritud õigusaktid võetakse vastu 
enne 31. detsembrit 2015.”

Or. fr

Muudatusettepanek 28

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 29

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

Komisjon kehtestab hiljemalt 
31. detsembriks 2015 V lisasse 
maakasutuse kaudsest muutusest tingitud 
heitkogustele vastavad väärtused toiduks 
mittekasutatavatest tselluloosmaterjalidest 
ja lignotselluloosist saadavate toorainete 
jaoks ja lisab need väärtused biokütuste ja 
vedelate biokütuste poolt 
kasvuhoonegaasidele avaldatava mõju 
arvutamisse, nagu on sätestatud 
käesolevas artiklis.

Or. fr

Selgitus

Biokütuste tootmine toiduks mittekasutatavatest kultuuridest (näiteks puudest või taimedest) 
põhjustab samuti maakasutuse kaudset muutust, mida tuleb võtta arvesse ebaõiglase 
diskrimineerimise vältimiseks muud tüüpi toorainete suhtes.

Muudatusettepanek 30

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) Lisatakse lõige 6 a:
„6 a. Kuni 31. detsembrini 2017 tehtud 
investeeringute kaitsmiseks ei võeta 
käesoleva direktiivi V lisas osutatud 
maakasutuse kaudse muutusega seotud 
heitkoguseid arvesse lõikes 1 osutatud 
arvutuste tegemisel teraviljast ja muust 
tärkliserikkast toorainest, suhkru- ja 
õlitaimedest või muudest energia 
tootmiseks mõeldud ja põllukultuuridest 
valmistatud biokütuse tarbimise selle osa 
puhul, mis vastab iga liikmesriigi 
2010. aasta tarbimise tasemele, kuid seda 
tingimusel, et nimetatud biokütused 
võimaldavad saavutada 
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kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamist vähemalt 45 % võrra. 
Liikmesriigid teevad otsuse nimetatud 
erandi rakendusmeetmete kohta 
biokütuseid tootvate käitiste tasandil 
nimetatud käitiste keskmise toodangu 
alusel aastatel 2010–2012. Liikmesriigid 
esitavad komisjonile igal aastal aruande 
nimetatud rakendusmeetmete ja 
biokütuste koguse kohta, mille suhtes neid 
kohaldatakse.”

Or. fr

Selgitus

Varem tehtud investeeringuid tuleb kaitsta ja biokütuste tootmisele tuleb teha erand 
maakasutuse kaudse muutuse teguri kohaldamisel kuni 2017. aastani vastavalt direktiivi 
98/70/EÜ artikli 7d lõikele 6.

Muudatusettepanek 31

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a b) Lisatakse lõige 6 b:
„6 b. Alates 1. jaanuarist 2018 kuni 
31. detsembrini 2020 ei võeta arvesse 
käesoleva direktiivi V lisas osutatud 
maakasutuse kaudse muutusega seotud 
heitkoguseid lõikes 1 osutatud arvutuse 
tegemisel teravilja ja teiste tärklise-, 
suhkru-, õlirikaste või muud liiki energia 
tootmiseks kasvatatavate taimede baasil 
toodetud biokütuste tarbimise kohta 
vastavalt 2008. aasta tarbimisele, 
tingimusel, et asjaomased biokütused 
võimaldavad saavutada 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise vähemalt 50 % võrra. Kui 
aga V lisas osutatud maakasutuse kaudse 
muutusega seotud kasvuhoonegaaside 
heitkoguste arvesse võtmine ei võimalda 
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nende toorainete vastavusse viimist 
artikli 7b lõikes 2 osutatud säästlikkuse 
kriteeriumidega, ei vasta nendelt aladelt 
kogutud biokütuste mahud siiski direktiivi 
2009/28/EÜ artikli 17 lõike 1 punktis c 
osutatud rahalise toetuse saamise 
tingimustele.

Or. fr

Selgitus

Raportöör teeb ettepaneku pikendada nimetatud erandit 2020. aastani, kaotades samas 
avaliku sektori vahendite kasutamise toorainete puhul, mis ei taga kasvuhoonegaaside 
heitkoguste piisaval tasemel vähendamist.

Muudatusettepanek 32

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Artikkel 10a „Artikkel 10a
Delegeeritud volituste rakendamine Delegeeritud volituste rakendamine

1. Komisjonile antakse volitus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis 
sätestatud tingimustel.

1. Komisjonile antakse volitus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis 
sätestatud tingimustel.

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

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

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

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

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

4. Niipea kui komisjon on delegeeritud 
õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal 
ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

4. Niipea kui komisjon on delegeeritud 
õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal 
ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 1
Direktiiv 2009/28/EÜ
Artikkel 2 – punkt p

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„p) „jäätmed” – määratletud vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
19. novembri 2008. aasta direktiivi 
2008/98/EÜ (mis käsitleb jäätmeid ja 
millega tunnistatakse kehtetuks teatud 
direktiivid) artikli 3 punktile 1. Ained, 
mida on kavatsuslikult muudetud või 
saastatud kõnealusele määratlusele 
vastamiseks, ei kuulu selle kategooria 

„p) „jäätmed” – mis tahes ained või 
esemed, mille valdaja ära viskab, kavatseb 
ära visata või on kohustatud ära viskama, 
mis on määratletud vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 
2008. aasta direktiivi 2008/98/EÜ (mis 
käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse 
kehtetuks teatud direktiivid) artikli 3 
punktile 1 ja mille staatuse vastavust 
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alla.” nimetatud direktiivi artiklis 4 osutatud 
jäätmete hierarhiale või mõne samalaadse 
jäätmete ennetuse ja käitluse 
programmile tuleb sõltumatult kontrollida 
ja kinnitada. Ained, mida on kavatsuslikult 
muudetud või saastatud kõnealusele 
määratlusele vastamiseks, ei kuulu selle 
kategooria alla.”

Or. fr

Selgitus

Lisaks jäätmete määratlemisele kooskõlas jäätmete raamdirektiiviga tuleb jäätmete suhtes 
kohaldada jäätmete raamdirektiivi artiklis 4 osutatud jäätmete hierarhiat. Lisaks sellele on 
vajalik sõltumatu kontrollimine ja vastavuse sertifitseerimine ELi piires ja väljaspool ELi, 
eriti pidades silmas kasutatud toiduõli kasutamise eeskirjade rikkumistega seotud ohte.

Muudatusettepanek 34

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Artiklisse 2 lisatakse järgmine punkt:
„p a) „toiduks mittekasutatavad 
tselluloosmaterjalid” – toiduks 
mittekasutatavad bioenergia tootmiseks 
ettenähtud maadel kasvatatavad 
energiakultuurid, näiteks siidpööris, 
muud energia tootmiseks kasvatatavad 
taimed, mõned sorgo liigid ja tööstuslik 
kanep, välja arvatud kõrge 
ligniinisisaldusega taimed, näiteks puud.”

Or. fr
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Muudatusettepanek 35

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Artiklisse 2 lisatakse järgmine punkt:
„p b) „toiduks mittekasutatavad 
lignotselluloosmaterjalid” – ligniini 
sisaldavad energiakultuurid, mida 
kasvatatakse lühikese raieringiga 
madalmetsades või lühikese raieringiga 
metsamaadel.”

Or. fr

Muudatusettepanek 36

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 c. Artiklisse 2 lisatakse järgmine punkt:
„p c) „kaassaadused” – toorained, millel 
on alternatiivne turuväärtus või 
kasutusalad, ja toorained, mis 
moodustavad olulise osa mõne protsessi 
majanduslikust väärtusest, või kui 
põhiprotsessi on tahtlikult muudetud 
suurema hulga tooraine tootmiseks või 
mõne teise omaduse saamiseks, 
kahjustades sellega põhitoodet.”

Or. fr
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Muudatusettepanek 37

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 d. Artiklisse 2 lisatakse järgmine punkt:
„p d) „muu kui bioloogilise päritoluga 
taastuvad vedel- ja gaaskütused” – gaas-
ja vedelkütused, mis ei ole biokütused, 
mida saadakse taastuvatest 
energiaallikatest ja kasutatakse 
transpordisektoris.”

Or. fr

Selgitus

Raportöör teeb ettepaneku täpsustada muu kui bioloogilise päritoluga vedel- ja gaaskütuste 
seisundit, mille kohta tegi komisjon neljakordse arvestamise ettepaneku. Elektrienergiast 
toodetava gaasi ja vedelate kütuste tehnoloogiatel on tulevikus peamine roll süsinikdioksiidi 
heite vähendamisel transpordisektoris.

Muudatusettepanek 38

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 e. Artiklisse 2 lisatakse järgmine punkt:
„p e) „taastuvkütused” – biokütused ja 
muud kui bioloogilist päritolu taastuvad 
vedel- ja gaaskütused.”

Or. fr
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Muudatusettepanek 39

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 f. Artiklisse 2 lisatakse järgmine punkt:
„p f) „maakasutuse otsene muutus” –
muutus maakasutuse tingimustes IPCC 
kuue maakatte kategooria (metsamaa, 
rohumaa, põllumaa, märgala, asustus ja 
muu maa) raames, millele lisandub 
mitmeaastaste põllukultuuride seitsmes 
kategooria, kuhu kuuluvad 
mitmeaastased põllukultuurid, mille varsi 
tavaliselt igal aastal ei koristata, nt 
lühikese raieringiga madalmets ja 
õlipalm.”

Or. fr

Muudatusettepanek 40

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Selgitus

Esimese põlvkonna biokütuste tootmisele ülemmäära kehtestamine on õigustatud, kuid see ei 
tohiks olla diskrimineeriv ning seetõttu tuleb kasvuhoonegaaside heite vähendamise 
arvutamisel arvesse võtta maakasutuse kaudse muutuse tegurit.

Muudatusettepanek 41

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. fr

Selgitus

Esimese põlvkonna biokütuste tootmisele ülemmäära kehtestamine on õigustatud, kuid see ei 
tohiks olla diskrimineeriv ning seetõttu tuleb kasvuhoonegaaside heite vähendamise 
arvutamisel arvesse võtta maakasutuse kaudse muutuse tegurit.

Muudatusettepanek 42

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. fr

Selgitus

Esimese põlvkonna biokütuste tootmisele ülemmäära kehtestamine on õigustatud, kuid see ei 
tohiks olla diskrimineeriv ning seetõttu tuleb kasvuhoonegaaside heite vähendamise 
arvutamisel arvesse võtta maakasutuse kaudse muutuse tegurit.

Muudatusettepanek 43

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii a) lisatakse järgmine punkt e a: 
„e a) Liikmesriigid võivad täita osa 
lõikes 4 kehtestatud eesmärgist, 
suurendades taastuvatest energiaallikatest 
toodetud energia kasutamist, mis vastab 
täiendavale osale siseriiklikest 
eesmärkidest, mis on sätestatud kooskõlas 
artikliga 4 kehtestatud liikmesriikide 
taastuvenergia siseriiklikus 
tegevuskavas.”

Or. fr

Selgitus

Paindlikkuskava kehtestatakse liikmesriikidele, kes ületavad 2020. aastal oma taastuvenergia 
kasutamise üldeesmärgi.

Muudatusettepanek 44

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

c a) lisatakse järgmine lõige 4 a:
„4 a. Lõikes 4 osutatud eesmärgi 
täitmiseks peavad liikmesriigid 
vähendama energia kogutarbimist 
transpordisektoris ja suurendama 
energiatõhusust nimetatud sektoris 
vähemalt 12 % võrreldes nende energia 
kogutarbimise praeguste prognoosidega 
transpordisektoris 2020. aastaks.”

Or. fr

Selgitus

12 %-line energiatõhususe eesmärk transpordisektoris tuleb kehtestada selleks, et luua 
koostoime mootorsõidukite CO2-heite vähendamise meetmetega ja julgustada liikmesriikides 
transpordipoliitika läbivaatamist.

Muudatusettepanek 45

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c b) lisatakse järgmine lõige 4 b:
„4 b. Lõikes 4 osutatud eesmärgi 
täitmiseks peavad liikmesriigid tagama, et 
transpordisektoris kasutatava taastuvatest 
energiaallikatest toodetud elektrienergia 
osakaal on 2020. aastal vähemalt 1,5 % 
transpordisektori energia 
kogutarbimisest.”

Or. fr

Selgitus

Taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergia kasutamise edendamiseks teeb 
raportöör ettepaneku kehtestada elektrienergia jaoks 1,5 %-line alleesmärk. See eesmärk on 
realistlik, kuna liikmesriikide riiklikes prognoosides nähakse juba ette 1,4 %-line tase 
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2020. aastaks.

Muudatusettepanek 46

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Artiklisse 4 lisatakse järgmine 
lõige 3 a:
„3 a. Iga liikmesriik avaldab hiljemalt 
[üks aasta pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist] prognoosidokumendi ja 
edastab selle komisjonile, näidates selles 
dokumendis artikli 3 lõikes 4 a osutatud 
eesmärgi täitmiseks võetavad meetmed.”

Or. fr

Muudatusettepanek 47

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Artiklisse 4 lisatakse järgmine 
lõige 3 b:
„3 b. Iga liikmesriik avaldab hiljemalt 
[üks aasta pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist] prognoosidokumendi ja 
edastab selle komisjonile, näidates selles 
dokumendis artikli 3 lõikes 4 b osutatud 
eesmärgi täitmiseks võetavad meetmed.”

Or. fr
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Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 4 a (uus)
Direktiiv 2009/28/EÜ
Artikkel 15 – lõige 2 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Artikli 15 lõike 2 neljas lõik 
asendatakse järgmisega:
„Päritolutagatist ei kasutata tõendamaks 
liikmesriigi poolt artikli 3 lõike 1 sätete 
järgimist. Päritolutagatise ülekandmine, 
kas eraldi või koos energia füüsilise 
ülekandmisega, ei mõjuta liikmesriikide 
otsust kasutada statistilisi ülekandeid, 
ühisprojekte või ühiseid toetuskavasid 
eesmärkide saavutamiseks, või 
taastuvatest energiaallikatest toodetud 
energia summaarse lõpptarbimise 
arvutamist vastavalt artiklile 5.”

Or. fr

Selgitus

Selleks et oleks võimalik näidata muu kui bioloogilise päritoluga taastuvate vedel- ja 
gaaskütuste vastavust säästlikkuse kriteeriumidele, eelkõige taastuvatest energiaallikatest 
toodetud elektrienergia kasutamise ja kasvuhoonegaaside heite vähendamise kriteeriumidele, 
tuleks päritolutagatiste süsteem teha tootjatele kättesaadavaks.

Muudatusettepanek 49

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a) lõikesse 1 lisatakse järgmine lõik:
„Jäätmete, jääkide ja kaassaaduste 
soovituslik loend on esitatud IX a lisas.”

Or. fr
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Selgitus

Nimetatud uues lisas selgitatakse erinevate kasutatavate jäätmete, jääkide ja kaassaaduste 
seisundit.

Muudatusettepanek 50

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) lõige 4 asendatakse järgmisega:
„4. Lõike 1 punktides a, b ja c osutatud 
eesmärkidel arvesse võetud biokütuseid 
ja vedelaid biokütuseid ei valmistata 
toorainest, mis on saadud suure 
süsinikuvaruga maa-alalt, see tähendab 
maa-alalt, mida 1. jaanuaril 2008 või 
hiljem iseloomustas üks järgmistest 
seisunditest, sõltumata sellest, kas see 
maa-ala on säilitanud oma seisundi või 
mitte:
a) märgalad, see tähendab pidevalt või 
suurema osa aastast veega kaetud või 
veest küllastunud maa-alad, välja 
arvatud juhul, kui on tõestatud, et 
kõnealuse tooraine kaevandamine on 
bioloogilisele mitmekesisusele kasulik;
b) muud looduslikult uuenevad
metsastatud alad, see tähendab üle poole 
hektari suurused maa-alad, millel on üle 
viie meetri kõrgused puud, mille võrade 
liitus on üle 10 %, või mis suudavad in 
situ kõnealuste künnisteni jõuda, mis 
koosnevad valdavalt kohalikest või 
sissetoodud liikidest, mille puhul on 
inimtegevuse jäljed selgelt eristatavad, 
välja arvatud juhul, kui on tõestatud, et 
asjaomast metsastatud ala majandatakse 
säästvalt ja et selle kasvutempo on piisav, 
et täita kehtivaid kasutusnõudeid sellelt 
alalt saadavate metsatoodete kohta ja 
lisanõudeid artikli 3 lõikes 4 sätestatud 
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eesmärgi saavutamiseks, ohustamata 
maa-ala head ökoloogilist seisundit ja 
selle majandamise säästlikkust;
c) istutatud metsad, st peamiselt istutatud 
ja/või tahtlikult külvatud puude metsad, 
välja arvatud juhul, kui on tõestatud, et 
asjaomast metsastatud ala majandatakse 
säästvalt, et selle kasvutempo on piisav, et 
täita kehtivaid kasutusnõudeid sellelt alalt 
saadavate metsatoodete kohta ja 
lisanõudeid artikli 3 lõikes 4 sätestatud 
eesmärgi saavutamiseks, ohustamata 
maa-ala head ökoloogilist seisundit ja 
selle majandamise säästlikkust.”

Or. fr

Selgitus
Selleks et takistada metsade seisundi halvenemist uue nõudluse ja metsa biomassi 
konkureerivate kasutusviiside tõttu energia tootmiseks ja toodete valmistamiseks, tuleb 
kohandada olemasolevaid säästlikkuse kriteeriume. 
Lisaks tuleb metsade määratlused viia vastavusse uusima rahvusvahelise nomenklatuuriga 
(FAO).

Muudatusettepanek 51

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b b) lisatakse järgmine lõige 5 a:
„5 a. Lõike 1 punktides a, b ja c osutatud 
eesmärkidel arvesse võetud biokütuseid ja 
vedelaid biokütuseid ei valmistata 
toorainest, mis on saadud 
metsaistandikest, sealhulgas lühikese 
raieringiga madalmetsadest ja lühikese 
raieringiga metsaaladelt seni, kuni 
lignotselluloosi jaoks on kehtestatud 
maakasutuse kaudse muutmise 
konkreetne väärtus, et arvutada vastavalt 
artiklile 19 biokütuste ja vedelate 
biokütuste mõju kasvuhoonegaaside 
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heitele, ning kuni metsade biomassi, 
sealhulgas biokütuste ja vedelate 
biokütuste kasutamisele energia 
tootmiseks on kehtestatud konkreetsed 
säästlikkuse kriteeriumid.”

Or. fr

Selgitus

Uute metsaistandike (pärast 2008. aastat) metsajäätmeid ei tohiks lubada kasutada enne, kui 
arvutamismeetodisse on lisatud konkreetne maakasutuse kaudse muutuse väärtus ja on 
kehtestatud säästlikkuse kriteeriumid seoses metsade biomassi kasutamisega energia 
tootmiseks.

Muudatusettepanek 52

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b c) lisatakse järgmine lõige 5 b:
„5 b. Lõike 1 punktides a, b ja c osutatud 
eesmärkidel arvesse võetud biokütuseid ja 
vedelaid biokütuseid ei valmistata 
toorainest, mis on saadud 
põllumajandusjääkidest, välja arvatud 
juhul, kui on tõestatud, et selline 
kasutusele võtmine ei kahjusta 
põllumajanduse ja ökosüsteemi 
funktsioone. Põllumajandusjääkide 
kogus, mis peab jääma maapinnale 
ökoloogilistel põhjustel, on kehtestatud 
piirkondlike ja vajaduse korral 
allpiirkondlike biogeograafiliste 
iseärasuste põhjal, hõlmates mittepiiravalt 
mulla orgaanilist koostist, mulla viljakust, 
veekogumisvõimet ja süsiniku sidumist 
mullas. Toorained, mis on saadud 
väljaspool toiduainete või muude toodete 
kasvatamisel muundamise käigus 
toodetud põllumajandusjääkidest, on 
käesolevast lõikest välja jäetud.”
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Or. fr

Selgitus

Põllumajandusjääkidel on ökoloogiline ja põllumajanduslik väärtus, tagades mullale 
toitained, ennetades pinnase erosiooni ja säilitades bioloogilist mitmekesisust. 
Põllumajandusjääkide (näiteks õlgede ja kõrte) liigne kõrvaldamine põllukultuuri koristamise 
käigus võib kahjustada ökoloogilisi funktsioone. Nende kättesaadavus biokütuste tootmiseks 
on piirkonniti erinev.

Muudatusettepanek 53

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b d) lisatakse järgmine lõige 5 c:
„5 c. Lõike 1 punktides a, b ja c osutatud 
eesmärkidel arvesse võetud biokütuseid ja 
vedelaid biokütuseid ei valmistata 
toorainest, mis on saadud maast, välja 
arvatud juhul, kui seejuures järgitakse 
kolmandate isikute juriidilisi õigusi seoses 
maa kasutamise ja omandiõigusega, 
sealhulgas nende vabatahtliku, eelneva ja 
teadliku nõusolekuga ja neid esindavate 
organisatsioonide osalusel.”

Or. fr

Muudatusettepanek 54

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Artiklile 18 lisatakse järgmine 
lõige 9 a:
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„9 a. Komisjonile antakse volitus võtta 
kooskõlas artikliga 25 b vastu 
delegeeritud õigusakte, mis käsitlevad 
direktiivi 2008/98/EÜ artiklis 4 sätestatud 
jäätmete hierarhia järgimise sõltumatu 
kontrolli ja kinnitamisega seotud 
üksikasjalike eeskirjade kehtestamist. 
Nimetatud delegeeritud õigusaktid 
võetakse vastu enne 31. detsembrit 2015.”

Or. fr

Selgitus

Komisjon peaks määratlema üksikasjalikud eeskirjad seoses jäätmete raamdirektiivi 
artiklile 4 vastavuse sõltumatu kontrollimise ja kinnitamisega, sealhulgas välismaalt 
imporditud jäätmete puhul (näiteks kasutatud toiduõli).

Muudatusettepanek 55

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a) lõige 1 asendatakse järgmisega:
„1. Artikli 17 lõike 2 kohaldamisel 
arvutatakse biokütuste ja vedelate 
biokütuste kasutamisest tulenevat 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähenemist järgmiselt:
a) kui tootmisviisidest tuleneva 
kasvuhoonegaaside heitkoguse 
vähenemise vaikeväärtus on sätestatud 
V lisa A või B osas, sealhulgas VIII lisas 
nimetatud maakasutuse kaudse 
muutusega seotud väärtused, ja kui 
kõnealuste biokütuste või vedelate 
biokütuste V lisa C osa punkti 7 kohaselt 
arvutatav el väärtus on võrdne nulliga 
või nullist väiksem, kasutades seda 
vaikeväärtust, või
b) kasutades V lisa C osas sätestatud 
metoodika kohaselt arvutatud tegelikku 
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väärtust või
c) kasutades väärtust, mis on arvutatud 
V lisa C osa punktis 1 esitatud valemi 
tegurite summana, milles mõne teguri 
puhul võib kasutada V lisa D või E osa 
summeerimata vaikeväärtusi, ning kõigi 
teiste tegurite jaoks V lisa C osas 
sätestatud metoodika kohaselt arvutatud 
tegelikke väärtusi, välja arvatud eiluc 
väärtus, mille puhul tuleb kasutada 
VIII lisas nimetatud väärtusi.“

Or. fr

Selgitus

Arvutamismeetodi muutmise eesmärk on võimaldada maakasutuse kaudse muutuse teguri 
arvessevõtmist.

Muudatusettepanek 56

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a a) lisatakse järgmine lõige 1 a:
„1 a. Komisjonile antakse volitus võtta 
kooskõlas artikliga 25 b vastu 
delegeeritud õigusakte, mis käsitlevad 
V lisasse korra lisamist muu kui 
bioloogilise päritoluga taastuvate vedel- ja 
gaaskütuste kasvuhoonegaasi heitkoguste 
arvutamiseks, et kontrollida nende 
artiklile 17 vastavust. Nimetatud 
delegeeritud õigusaktid võetakse vastu 
enne 31. detsembrit 2015.”

Or. fr
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Muudatusettepanek 57

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 7 – alapunkt c a (uus)
Direktiiv 2009/28/EÜ
Artikkel 19 – lõige 6 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) lõikesse 6 lisatakse järgmine lõik:
„Komisjon kehtestab hiljemalt 
31. detsembriks 2015 VIII lisasse 
maakasutuse kaudsest muutusest tingitud 
heitkogustele vastavad väärtused toiduks 
mittekasutatavatest tselluloosmaterjalidest 
ja lignotselluloosist saadavate toorainete 
jaoks ja lisab need väärtused biokütuste ja 
vedelate biokütuste poolt 
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kasvuhoonegaasidele avaldatava mõju 
arvutamisse, nagu on sätestatud 
käesolevas artiklis.”

Or. fr

Selgitus

Biokütuste tootmine toiduks mittekasutatavatest kultuuridest (näiteks puudest või taimedest) 
põhjustab samuti maakasutuse kaudset muutust, mida tuleb võtta arvesse ebaõiglase 
diskrimineerimise vältimiseks muud tüüpi toorainete suhtes.

Muudatusettepanek 59

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c b) lisatakse järgmine lõige 6 a:
„6 a. Kuni 31. detsembrini 2017 tehtud 
investeeringute kaitsmiseks ei võeta 
käesoleva direktiivi VIII lisas osutatud 
maakasutuse kaudse muutusega seotud 
heitkoguseid arvesse lõikes 1 osutatud 
arvutuste tegemisel teraviljast ja muust 
tärkliserikkast toorainest, suhkru- ja 
õlitaimedest või muudest energia 
tootmiseks mõeldud ja põllukultuuridest 
valmistatud biokütuse tarbimise selle osa 
puhul, mis vastab iga liikmesriigi 
2010. aasta tarbimise tasemele, kuid seda 
tingimusel, et nimetatud biokütused 
võimaldavad saavutada 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamist vähemalt 45 % võrra. 
Liikmesriigid teevad otsuse nimetatud 
erandi rakendusmeetmete kohta 
biokütuseid tootvate käitiste tasandil 
nimetatud käitiste keskmise toodangu 
alusel aastatel 2010–2012. Liikmesriigid 
esitavad komisjonile igal aastal aruande 
nimetatud rakendusmeetmete ja 
biokütuste koguse kohta, mille suhtes neid 
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kohaldatakse.”

Or. fr

Selgitus

Tehtud investeeringuid tuleb kaitsta ja biokütuste tootmine tuleb maakasutuse kaudse muutuse 
teguri arvessevõtmisest 2017. aastani välja jätta, nagu on sätestatud direktiivi 2009/28/EÜ 
artikli 19 lõikes 6.

Muudatusettepanek 60

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c c) lisatakse järgmine lõige 6 b:
„6 b. 1. jaanuarist 2018 kuni 
31. detsembrini 2020 ei võeta käesoleva 
direktiivi VIII lisas osutatud maakasutuse 
kaudse muutusega seotud heitkoguseid 
arvesse lõikes 1 osutatud arvutuste 
tegemisel teraviljast ja muust 
tärkliserikkast toorainest, suhkru- ja 
õlitaimedest või muudest energia 
tootmiseks mõeldud ja põllukultuuridest 
valmistatud biokütuse tarbimise selle osa 
puhul, mis vastab 2008. aasta tarbimise 
tasemele, kuid seda tingimusel, et 
nimetatud biokütused võimaldavad 
saavutada kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamist vähemalt 50 % võrra. Kuid 
kui VIII lisas osutatud maakasutuse 
kaudse muutusega seotud heitkoguste 
arvesse võtmine ei võimalda nendel 
toorainetel vastata käesoleva direktiivi 
artikli 17 lõikes 2 osutatud säästlikkuse 
kriteeriumidele, siis ei ole nendest 
toodetud biokütuste mahud artikli 17 
lõike 1 punktis c osutatud rahalise toetuse 
saamiseks rahastamiskõlblikud.”

Or. fr
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Selgitus

Raportöör teeb ettepaneku pikendada nimetatud erandit 2020. aastani, kaotades samas 
avaliku sektori vahendite kasutamise toorainete puhul, mis ei taga kasvuhoonegaaside 
heitkoguste piisaval tasemel vähendamist.

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 9 a (uus)
Direktiiv 2009/28/EÜ
Artikkel 23 – lõige 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9 a. Artiklile 23 lisatakse järgmine 
lõige 8 a:
„8 a. Komisjon esitab hiljemalt 
31. detsembriks 2015 aruande jäätmetest, 
jääkidest ja kaassaadustest ning muudest 
kui maakasutusega seotud toorainetest 
toodetud biokütuste positiivse ja 
negatiivse keskkonna- ja majandusliku 
mõju kohta. Uuritava keskkonnamõju 
hulka kuuluvad eelkõige 
kasvuhoonegaaside heide, bioloogiline 
mitmekesisus, vesi ja mulla viljakus. 
Samuti tuleb arvesse võtta nende 
võimalikke või kasutamata jäetud eeliseid 
muul otstarbel, eelkõige toodete 
valmistamiseks. Uuritava majandusliku 
mõju hulka kuuluvad tootmiskulud, 
nimetatud toorainete muudel eesmärkidel 
kasutamise alternatiivkulud ning 
energeetilise investeeringu tasuvus, mis 
saadakse nimetatud toorainete 
kasutamisest täiustatud biokütuste või 
vedelate biokütuste tootmiseks kogu 
olelustsükli jooksul.”

Or. fr

Selgitus

Investoritele maksimaalse nähtavuse tagamiseks on vaja hinnata eelkõige täiustatud 
biokütuste tootmiseks mõeldud toorainete kättesaadavust ja kasutamise säästlikkust.
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Muudatusettepanek 62

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Artikkel 25 b „Artikkel 25 b

Delegeeritud volituste rakendamine Delegeeritud volituste rakendamine
1. Komisjonile antakse volitus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis 
sätestatud tingimustel.

1. Komisjonile antakse volitus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis 
sätestatud tingimustel.

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

2. Artikli 3 lõike 4 punktis d, artikli 5 
lõikes 5, artikli 17 lõike 3 punkti c 
kolmandas lõigus, artikli 18 lõikes 9 a,
artikli 19 lõigetes 1 a, 5, 6 ja 7 osutatud 
volitus antakse komisjonile määramata 
ajaks alates [käesoleva direktiivi 
jõustumise kuupäev].

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artikli 3 lõike 4 punktis d, artikli 5 lõikes 5, 
artikli 17 lõike 3 punkti c kolmandas 
lõigus, artikli 19 lõigetes 5, 6 ja 7 osutatud 
volituste delegeerimise igal ajal tagasi 
võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 
otsuses nimetatud volituste delegeerimine. 
Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 
otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See 
ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud 
õigusaktide kehtivust.

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artikli 3 lõike 4 punktis d, artikli 5 lõikes 5,
artikli 17 lõike 3 punkti c kolmandas 
lõigus, artikli 18 lõikes 9 a, artikli 19 
lõigetes 1 a, 5, 6 ja 7 osutatud volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta. 
Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses 
nimetatud volituste delegeerimine. Otsus 
jõustub järgmisel päeval pärast selle 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 
otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See 
ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud 
õigusaktide kehtivust.

4. Niipea kui komisjon on delegeeritud 
õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal 
ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

4. Niipea kui komisjon on delegeeritud 
õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal 
ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

5. Artikli 3 lõike 4 punkti d, artikli 5 
lõike 5, artikli 17 lõike 3 punkti c 
kolmanda lõigu, artikli 19 lõigete 5, 6 ja 7
alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt 
jõustub üksnes juhul, kui Euroopa 
Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu 
jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist 

5. Artikli 3 lõike 4 punkti d, artikli 5 
lõike 5, artikli 17 lõike 3 punkti c 
kolmanda lõigu, artikli 18 lõike 9 a,
artikli 19 lõigete 1 a, 5, 6 ja 7 alusel vastu 
võetud delegeeritud õigusakt jõustub 
üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast
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Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
esitanud selle suhtes vastuväiteid või kui 
Euroopa Parlament ja nõukogu on enne 
selle tähtaja möödumist komisjonile 
teatanud, et nad ei esita vastuväiteid. 
Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel 
pikendatakse kõnealust ajavahemikku kahe 
kuu võrra.”

õigusakti teatavakstegemist Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule esitanud selle 
suhtes vastuväiteid või kui Euroopa 
Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja 
möödumist komisjonile teatanud, et nad ei 
esita vastuväiteid. Euroopa Parlamendi või 
nõukogu algatusel pikendatakse kõnealust 
ajavahemikku kahe kuu võrra.”

Or. fr

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr
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Muudatusettepanek 64

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. 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 ning
eee = koostootmisel tekkinud elektri 
ülejäägi kasutamisest tulenev 
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heitkoguste vähenemine.
Masinate ja seadmete tootmisel tekkinud 
heitkoguseid arvesse ei võeta.”

Or. fr

Selgitus

Arvutamismeetodi muutmise eesmärk on võimaldada maakasutuse kaudse muutuse teguri 
arvessevõtmist.

Muudatusettepanek 65

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 
tekkinud heitkoguseid (eiluc) arvutatakse 
vastavalt V lisale.”

Or. fr

Selgitus

Arvutamismeetodi muutmise eesmärk on võimaldada maakasutuse kaudse muutuse teguri 
arvessevõtmist.

Muudatusettepanek 66

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b b) lisatakse järgmine punkt:
„19 b. Kaevandamisel või viljelusel (eec), 
maakasutuse otsesel muutusel (el) ja 
maakasutuse kaudsel muutusel (eiluc) 
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tekkinud heitkogused tuleb omistada 
kaassaadustele nende energiasisalduse 
alusel. Kaassaadustele omistatud 
heitkoguseid tuleb käsitleda 
põhisaadustele omistatud heitkoguste 
lisakogustena.”

Or. fr

Muudatusettepanek 67

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(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 tingitud heite väärtus 
(el) arvutada vastavalt IV lisa C osa 
punktile 7.”

(b) lähteained, mille tootmine toimub 
mujal kui põllumaal, mitmeaastaste 
taimede kasvatamiseks mõeldud maa-
aladel või mis tahes muudel maa-aladel,
mis kuuluvad mõnda valitsustevahelise 
kliimamuutuse rühma (IPCC) maakatte 
kategooriasse (metsamaa, rohumaa,
märgalad) ja mida kasutatakse 
toiduainete tootmiseks, olenemata sellest, 
kas need on kasutusel või mitte, näiteks 
põllumajanduse ja metsas karjatamise 
jaoks olulised süsteemid.”

Or. fr

Selgitus

Maakasutuse kaudse muutuse teguri omistamine tootmisele, mis põhjustab maakasutuse otsest 
muutust, ei ole põhjendatud, samas tuleb täpsustada, et maakasutuse otsene ja kaudne muutus 
ei ole mitte kõikidel juhtudel üksteist tingimata välistavad nähtused.

Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 2 a (uus)
Direktiiv 98/70/EÜ
V a lisa (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a) Lisatakse järgmine V a lisa:
„V a lisa
Jäätmed, jäägid ja kaassaadused
A. Põllumajandusjääkide soovituslik 
loetelu
a) õled;
b) maisitõlvikud ja teravilja kestad;
c) palmiõli tootmiskäitise heitvesi ja 
tühjad palmiviljade kobarad;
d) koogid, näiteks soja- või rapsikoogid;
e) viinamarjade, oliivide või muude 
puuviljade pressimisjäägid ja sete;
f) suhkruroo pressimise jäätmed;
g) pähklikoored.
B. Metsandusjääkide soovituslik loetelu
a) võrastikud;
b) oksad;
c) kännud;
d) lehed;
e) saepuru;
f) puitlaastud ja hakis;
g) puitmass.
C. Vesiviljelus- ja kalandusjääkide 
soovituslik loetelu
a) vetikad;
b) kalasoomused, sisikonnad ja jäätmed.
D. Töötlemisjääkide soovituslik loetelu
a) toorglütseriin;
b) tallõli;
c) vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 3. oktoobri 2002. aasta 
määrusele (EÜ) nr 1774/2002 (milles 
sätestatakse muuks otstarbeks kui 
inimtoiduks ettenähtud loomsete 
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kõrvalsaaduste sanitaareeskirjad) 1. ja 
2. kategooriasse liigitatud loomsed rasvad.
E. Jäätmete soovituslik loetelu
a) kasutatud toiduõli;
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) artikli 11 lõike 2 punktile a;
c) tööstusjäätmete biomassi osa;
d) loomasõnnik ja reoveesete.
F. Kaassaadustena käsitletavate jäätmete 
ja jääkide soovituslik loetelu
a) põllumajandusjäägid;
b) metsandusjäägid;
c) vastavalt määrusele (EÜ) nr 1774/2002 
3. kategooriasse liigitatud loomsed 
rasvad;
d) loomasõnnik;
e) toorglütseriin.”

Or. fr

Selgitus

Nimetatud uues lisas selgitatakse erinevate kasutatavate jäätmete, jääkide ja kaassaaduste 
seisundit, mida on tõenäoliselt võimalik kasutada täiustatud biokütuste tootmiseks.

Muudatusettepanek 69

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 
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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 ning
eee = koostootmisel tekkinud elektri 
ülejäägi kasutamisest tulenev 
heitkoguste vähenemine.
Masinate ja seadmete tootmisel tekkinud 
heitkoguseid arvesse ei võeta.”

Or. fr

Selgitus

Arvutamismeetodi muutmise eesmärk on võimaldada maakasutuse kaudse muutuse teguri 
arvessevõtmist.
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Muudatusettepanek 70

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 
tekkinud heitkoguseid (eiluc) arvutatakse 
vastavalt VIII lisale.”

Or. fr

Selgitus

Arvutamismeetodi muutmise eesmärk on võimaldada maakasutuse kaudse muutuse teguri 
arvessevõtmist.

Muudatusettepanek 71

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b b) lisatakse järgmine punkt:
„19 b. Kaevandamisel või viljelusel (eec), 
maakasutuse otsesel muutusel (el) ja 
maakasutuse kaudsel muutusel (eiluc) 
tekkinud heitkogused tuleb omistada 
kaassaadustele nende energiasisalduse 
alusel. Kaassaadustele omistatud 
heitkoguseid tuleb käsitleda 
põhisaadustele omistatud heitkoguste 
lisakogustena.”

Or. fr
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Muudatusettepanek 72

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(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 tingitud heite väärtus 
(el) arvutada vastavalt IV lisa C osa 
punktile 7.”

(b) lähteained, mille tootmine toimub 
mujal kui põllumaal, mitmeaastaste 
taimede kasvatamiseks mõeldud maa-
aladel või mis tahes muudel maa-aladel, 
mis kuuluvad mõnda valitsustevahelise 
kliimamuutuse rühma (IPCC) maakatte 
kategooriasse (metsamaa, rohumaa, 
märgalad) ja mida kasutatakse 
toiduainete tootmiseks, olenemata sellest 
kas need on kasutusel või mitte, näiteks 
põllumajanduse ja metsas karjatamise 
jaoks olulised süsteemid.”

Or. fr

Selgitus

Maakasutuse kaudse muutuse teguri omistamine tootmisele, mis põhjustab maakasutuse otsest 
muudatust, ei ole põhjendatud, samas tuleb täpsustada, et maakasutuse otsene ja kaudne 
muutus ei ole mitte kõikidel juhtudel üksteist tingimata välistavad nähtused.

Muudatusettepanek 73

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. fr

Selgitus

Palmiõli viljelemisest saadavate kaassaaduste kasutamist ei tohiks edendada.
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Muudatusettepanek 74

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. fr

Selgitus

Säästlikkuse kriteeriumide puudumise tõttu ei tohiks edendada metsast otseselt saadud 
kaassaaduste kasutamist.

Muudatusettepanek 75

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, vineeripakud ja puitmass.

Or. fr

Selgitus

Vastavalt astmelise kasutamise põhimõttele ei tohiks edendada paberimassi tootmiseks 
mõeldud puidu kasutamist.

Muudatusettepanek 76

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

(d a) Saepuru ja puitlaastud.

Or. fr

Selgitus

Saepurule ja puitlaastudele tuleks omistada kahe-, mitte neljakordne korrutustegur.

Muudatusettepanek 77

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
Jäätmed, jäägid ja kaassaadused
A. Põllumajandusjääkide soovituslik 
loetelu
a) õled;
b) maisitõlvikud ja teravilja kestad;
c) palmiõli tootmiskäitise heitvesi ja 
tühjad palmiviljade kobarad;
d) koogid, näiteks soja- või rapsikoogid;
e) viinamarjade, oliivide või muude 
puuviljade pressimisjäägid ja sete;
f) suhkruroo pressimise jäätmed;
g) pähklikoored.
B. Metsandusjääkide soovituslik loetelu
a) võrastikud;
b) oksad;
c) kännud;
d) lehed;
e) saepuru;
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f) puitlaastud ja hakis;
g) puitmass.
C. Vesiviljelus- ja kalandusjääkide 
soovituslik loetelu
a) vetikad;
b) kalasoomused, sisikonnad ja -jäätmed.
D. Töötlemisjääkide soovituslik loetelu
a) toorglütseriin;
b) tallõli;
c) vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 3. oktoobri 2002. aasta 
määrusele (EÜ) nr 1774/2002 (milles 
sätestatakse muuks otstarbeks kui 
inimtoiduks ettenähtud loomsete 
kõrvalsaaduste sanitaareeskirjad) 1. ja 
2. kategooriasse liigitatud loomsed rasvad.
E. Jäätmete soovituslik loetelu
a) kasutatud toiduõli;
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) artikli 11 lõike 2 punktile a;
c) tööstusjäätmete biomassi osa;
d) loomasõnnik ja reoveesete.
F. Kaassaadustena käsitletavate jäätmete 
ja jääkide soovituslik loetelu
a) põllumajandusjäägid;
b) metsandusjäägid;
c) vastavalt määrusele (EÜ) nr 1774/2002 
3. kategooriasse liigitatud loomsed 
rasvad;
d) loomasõnnik;
e) toorglütseriin.”

Or. fr
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Selgitus

Nimetatud uues lisas selgitatakse erinevate kasutatavate jäätmete, jääkide ja kaassaaduste 
seisundit, mida on tõenäoliselt võimalik kasutada täiustatud biokütuste tootmiseks.
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SELETUSKIRI

Taastuvenergia direktiivis on kehtestatud kohustuslik eesmärk suurendada aastaks 2020 
taastuvenergia osakaalu ELi energiatarbimises 20 %ni ja transpordisektoris 10 %ni. Samal
ajal lisati kütusekvaliteedi direktiivi kohustuslik eesmärk vähendada maanteetranspordi ja 
väljaspool maanteid kasutatavate liikurmasinate kütuste kasvuhoonegaaside heitkoguseid 6 % 
võrra.

Võttes arvesse biokütuste panust nimetatud eesmärkide saavutamises, määratletakse nendes 
kahes direktiivis säästlikkuse kriteeriumid, mis sisaldavad kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise miinimumtasemeid, ning nähakse nendes algusest peale ette vajadus võtta 
arvesse maakasutuse kaudset muutust. 2008. aastal toetas Euroopa Parlament selgelt 
maakasutuse kaudse muutuse teguri kaasamist biokütustele omistatavate kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamise arvutamisse. Nõukoguga peetud läbirääkimiste järel lisati see punkt 
lõppteksti ja seejärel anti komisjonile volitus töötada välja metoodika, mis võimaldab 
maakasutuse kaudset muutust arvesse võtta.

Maakasutuse kaudset muutust kui nähtust ei ole võimalik vahetult jälgida, mistõttu tuleb selle 
ulatuse mõõtmiseks kasutada mudeleid. Erinevad mudelid näitavad uuritud hüpoteesist 
lähtuvalt erinevaid tulemusi, kuid kõik uuringud näitavad, et maakasutuse kaudne muutus kui 
nähtus on tegelikkus, et selle ulatus erineb kasutatud toorainest sõltuvalt ning et need 
muutused võivad tühistada märkimisväärse osa biokütuste ja vedelate biokütustega seotud 
kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisest. Eelkõige näitavad kõik uuringud, et 
maakasutuse kaudne muutus on palju olulisem selliste toorainete puhul, mida kasutatakse 
biodiisli tootmiseks, kui selliste puhul, mida kasutatakse etanooli tootmiseks.

Määratluse kohaselt ei anna erinevate uuringute tulemused tegelikust olukorrast täpset pilti, 
kuna need põhinevad modelleerimisel. Siinkohal tuleb rõhutada, et Rahvusvahelise 
Toidupoliitika Uurimise Instituudi uuring, mis põhineb komisjoni esitatud andmetel, annab 
teiste uuringutega võrreldes kõige madalamad maakasutuse kaudse muutuse väärtused ning 
seda eelkõige seetõttu, et selle hüpoteese põllumajanduse tootlikkuse suurenemise kohta 
peetakse väga optimistlikeks. Rahvusvahelise Toidupoliitika Uurimise Instituudi kasutatud 
MIRAGE-mudel annab maakasutuse otsese ja kaudse muutuse teguri kohta kõige madalama 
keskmise väärtuse (biokütuse puhul 38,4 gCO2 ekvivalenti MJ kohta), kusjuures kõige 
kõrgem väärtus on 107. 2012. aastal avaldatud ADEME-INRA uuring („Revue critique des 
études évaluant l'effet des changements d'affectation des sols sur les bilans environnementaux 
des biocarburants“ (Kriitiline ülevaade uuringute kohta, mis hindavad maakasutuse muutuse 
mõju biokütuste keskkonnabilansile)) sisaldas 49 selleteemalist uuringut ja selles koostati 
metamudel, mille tulemusel saadi maakasutuse kaudse muutuse teguri keskmiseks väärtuseks 
72 gCO2 ekvivalenti MJ kohta.

Lisaks põhjustab Euroopa nõudlus biokütuste järele täiendava surve toiduainete hindadele, 
mis võib tuua teatavate elanikerühmade jaoks kaasa toiduainetele juurdepääsu vähenemise.

Lõpetuseks tuleb arvesse võtta esimese põlvkonna biokütuseid tootvate ettevõtete tehtud 
investeeringuid, et tagada kasumlikkus ja säilitada töökohti ja majandustegevust.
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KOMISJONI ETTEPANEK

Komisjon tunnistab maakasutuse kaudse muutuse kui nähtuse olemasolu, kuid selle asemel, et 
teha ettepanek maakasutuse kaudse muutuse teguri lisamiseks kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise arvutustesse, teeb komisjon ettepaneku kehtestada toidukultuuridest saadavatele 
biokütustele 5 %-line piirang. Selline piirang on tervitatav, kuid sellel on üks oluline viga: see 
ei tee mingit vahet biokütuste vahel, millel on oluline maakasutuse kaudse muutuse mõju, ja 
nende vahel, mis annavad parimaid tulemusi. Kütusekvaliteedi direktiivi puhul teeb komisjon 
üksnes ettepaneku „esitada aruandeid” maakasutuse kaudse muutusega seotud heitkoguste 
kohta, võtmata seejuures arvesse kasvuhoonegaaside heitkoguste 6 %-lise eesmärgi 
saavutamist.

Samuti teeb komisjon ettepaneku kiirendada üleminekut täiustatud biokütustele, mida 
saadakse jäätmetest ja jääkidest ning mille puhul peetakse maakasutuse muutust tühiseks. 
Sellega seoses teeb komisjon ettepaneku koostada loetelu toorainete kohta, mis on 
rahastamiskõlblikud kahe- või neljakordseks arvestamiseks, pakkudes vajalike investeeringute 
tegemiseks täiendavaid soodustusi.

Lõpetuseks teeb komisjon ettepaneku tuua uutes käitistes toodetavate biokütuste suhtes 
kohaldatava kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise miinimumtaseme saavutamise 
tähtaeg ettepoole: 1. jaanuarilt 2018 1. juulile 2014.

RAPORTÖÖRI ETTEPANEK

Raportöör on seisukohal, et maakasutuse kaudse muutuse nähtuse mitte arvesse võtmine ei ole 
kooskõlas Euroopa Liidu kliimamuutuse vastase võitlusega seotud eesmärkidega. 
Kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamist käsitlev poliitika ei saa põhineda kärbitud 
arvestamisel ja ei tohi soodustada tavasid, mis tegelikkuses suurendavad kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid. Selle põhimõtte kohaselt on kasvuhoonegaaside heitkoguste nõuetekohane 
arvestamine äärmiselt vajalik. Seetõttu on vaja integreerida maakasutuse kaudse muutusega 
seotud heitkogused säästlikkuse kriteeriumidesse ja muuta kohustuslikuks aruandlus 
maakasutuse kaudsest muutusest tuleneva maa süsinikuvarude muutusega seotud 
kasvuhoonegaaside heite kohta.

Maakasutuse kaudse muutuse mõju arvutamisega seotud teaduslikud tõendid on piisavalt 
tugevad selleks, et seda oleks võimalik õigusakti lisada. Modelleerimise tulemusel tekkivat 
tavapärast ebakindlust ei saa kasutada probleemi eitamise ja tegevusetuse õigustusena.

Lisaks seisneb maakasutuse kaudse muutuse teguri integreerimise eelis selles, et see ei käsitle 
kõiki biokütuseid mittediskrimineerival viisil, vaid hoopis julgustab madala maakasutuse 
kaudse muutuse teguriga biokütuste tootmist.

Vastavalt komisjoni ettepanekule ei kohaldataks maakasutuse kaudse muutuse teguri raames 
heitkoguseid biokütuste puhul, mida viljeletakse uutel, varasemalt harimata maa-aladel 
(näiteks vähetähtsad või rikutud maa-alad).

Samuti tuleks maakasutuse kaudse muutuse tegur tulevikus omistada toiduks 
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mittekasutatavatele energiakultuuridele, kuna need põhjustavad maakasutuse otsest või 
kaudset muutust.

Esimese põlvkonna biokütuste tootmisesse ja sellega seotud töökohtadesse tehtud 
investeeringute kaitsmiseks tuleb maakasutuse kaudse muutuse teguri arvestusest siiski välja 
jätta tootmismaht, mis vastab 2012. aasta tootmise tasemele, mis vastab keskmiselt umbes 
5 %-lise eesmärgi tasemele, mis on keskmiselt 80 % biodiisli puhul. Samuti soovitab 
raportöör eraldada nimetatud tööstusharule täiendava ajavahemiku 2020. aastani (esialgselt 
kavandatud 2017. aasta asemel) 2008. aasta tootmistaseme alusel.

Konsensuse kohaselt tuleks kiirendada üleminekut täiustatud biokütustele ning see on üks 
käesoleva ettepaneku eesmärkidest. Nimetatud tööstussektorile tuleb anda selgeid signaale 
Euroopa Liidu suundumuse kohta täiustatud biokütuste suunas, et võimaldada investeeringute 
tegemist pikema aja jooksul. Sellega seoses toetavad paljud sidusrühmad komisjoni 
ettepanekut mitmekordse arvestuse kohta.

Kuid siinkohal on kõige olulisem mitte korrata esimese põlvkonna biokütustega tehtud vigu. 
Siiani on väga vähe andmeid teise põlvkonna biokütuste tootmiseks sobivate toorainete 
kättesaadavuse, nende säästlikkuse ja konkureerivate kasutusalade kohta. Siinkohal on ka 
väga oluline vältida ebakõlade tekitamist biokütuste ja Euroopa jäätmepoliitikaga seotud 
valikute vahel. Seetõttu teeb raportöör ettepaneku lisada ettepanekule uus X lisa. Üldiselt on 
täiustatud biokütuste jaoks vaja välja töötada tagatised ja säästlikkuse kriteeriumid, et vältida 
negatiivset mõju majandusele ja keskkonnale.

Metsade biomassi kasutamine väärib erilist tähelepanu. Hiljutised teaduslikud andmed seavad 
kahtluse alla kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise, kasutades energia tootmiseks 
puitu (ELi Teadusuuringute Ühiskeskuse aruanne „Carbon accounting of forest bioenergy”, 
2013). Kuna tahke biomassi jaoks puuduvad säästlikkuse kriteeriumid, siis ei tohiks 
energiasektori jaoks maa-alade metsaistandusteks muutmine üldse kõne alla tulla. Puidu 
kasutamine biokütuste valmistamiseks on õigustatud üksnes nendes piirkondades, kus metsa 
kasvumäär on piisav, et vastata praeguse kasutamise tasemele ja täiendavale nõudlusele, 
kahjustamata seejuures metsade säästvat kasutamist.

Taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergia kasutamise edendamiseks teeb raportöör 
ettepaneku kehtestada elektrienergia jaoks 1,5 %-line alleesmärk. See eesmärk on realistlik, 
kuna liikmesriikide riiklikes prognoosides nähakse juba ette 1,4 %-line tase 2020. aastaks.

Raportöör teeb samuti ettepaneku täpsustada muu kui bioloogilise päritoluga kütuste 
seisundit, mille kohta tegi komisjon neljakordse arvestamise ettepaneku. Elektrienergiast 
toodetava gaasi ja vedelkütuste tehnoloogiatel on tulevikus transpordisektori 
süsinikdioksiidiheite vähendamisel otsustava tähtsusega roll.

12 %-line energiatõhususe eesmärk transpordisektoris tuleb kehtestada selleks, et luua 
koostoime mootorsõidukites CO2-heite vähendamise meetmetega ja julgustada liikmesriikides 
transpordipoliitika läbivaatamist.

Selleks et muuta kütusetarnijate jaoks direktiivis 98/70/EÜ (kütusekvaliteedi kohta) sätestatud 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 6 %-lise vähendamise eesmärgi saavutamine lihtsamaks, teeb 
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raportöör ettepaneku kehtestada nimetatud eesmärgi täitmise tähtajaks 2025. aasta 
(2020. aasta asemel).

Raportöör on seisukohal, et komisjoni tekstis kavandatud muudatused võimaldavad saavutada 
transpordisektoris taastuvenergia 10 %-list eesmärki 2020. aastaks, kahjustamata seejuures 
Euroopa kliimamuutuse vastu võitlemise poliitika terviklikkust ja kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamise eesmärke.
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ANNEXE

LEGISLATIVE FOOTPRINT

The Rapporteur and/or her collaborators met with representatives from the following 
stakeholders during the preparation of this draft report:

Ethanol Europe, Neste Oil, Copa-Cogeca, Représentation Permanente de la France, 
Confederation of European Paper Indutries (CEPI), Transport & Environment (T&E) -
European Environmental Bureau (EEB) - Birdlife, Oxfam - Peuples Solidaires - Réseau 
Action Climat (RAC), Association générale des producteurs de maïs (AGPM) - Association 
générale des producteurs de blé (AGPB) - Confédération Générale des Planteurs de 
Betteraves (CGB), Sofiproteol, European Biodiesel Board (EBB), Représentation Permanente 
de la Grande-Bretagne, Greenpeace, TOTAL, Ambassade du Canada, Ambassade du Brésil, 
Représentation Permanente de la Suède, ePure, IFPRI, Comité Economique et Social 
Européen, Action Aid, Exxon Mobil, Représentation Permanente de l'Irlande, UPM, Client 
Earth, Carlyle/Ensus, Novozymes, UNICA, DONG Danish Energy Association, European 
Panel Federation (EPF) - European Confederation of Woodworking Industries (CEI-Bois), 
Pangea African Bioenergy Association, Scania, WWF, Food Drink Europe, Südzucker, 
Renault-PSA-Renault Trucks, Shell, European Biomass Association (AEBIOM), st1 1st 
Biofuel, Conseil Européen des Fédérations de l'Industrie Chimique (CEFIC), Pannonia 
Ethanol, Arizona Chemical, Représentation Permanente du Danemark, Hart Energy, Carbon 
Recycling International, Solvay, Preem, Europia, Lyondell, Boeing, Confederation of the 
French Pulp, Paper and Broad (COPACEL), GECAM


