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LÜHISELGITUS

Euroopa Parlament on tunnistanud, et taastuvenergia edendamine on oluline nii 
kliimamuutuste vastu võitlemisel kui ka ELi sõltuvuse vähendamisel välistest 
energiaallikatest. Taastuvenergia direktiivi 2009/28/EÜ ja kütusekvaliteedi direktiivi 
98/70/EÜ eesmärk on nende sihtide saavutamine taastuvenergia alaste eesmärkide 
kehtestamise abil, mis on suurendanud nõudlust biokütuste järele. Nende kahe direktiivi 
peaeesmärgi saavutamine on aga ohus maakasutuse kaudse muutuse mõju tõttu, mis võib 
nullida iga konkreetse biokütuse abil saavutatud kasvuhoonegaaside heite vähenemise 
(võrreldes nende fossiilkütuste heitega, mis biokütustega asendati).
Arvamuses tunnistatakse ühest küljest seda, kui oluline on arvestada maakasutuse kaudse 
muutuse mõju, et tagada kasvuhoonegaaside heite tegelik vähenemine ja edendada seejuures 
selliste täiustatud biokütuste kasutamist, millega ei seondu maakasutuse kaudset muutust, 
teisalt on eesmärk kaitsta liidu tööstuse poolt ELi stiimulite toel tavalistesse biokütustesse 
tehtud investeeringuid.
Arvamuses ei käsitleta maakasutuse kaudse mõju arvestamise vastakaks osutunud tehnilisi 
üksikasju. Selles keskendutakse ainult komisjoni ettepaneku kaubandusega seotud tahkudele. 
Sellega seoses vaadatakse arvamuses läbi komisjoni poolt nii tavaliste kui ka täiustatud 
biokütuste kohta koostatud soovituslikud eesmärgid, mis tuleks saavutada 31. detsembriks 
2020. 
2020. aastal peaks iga liikmesriigi transpordis tarbitavast energiast 10% pärinema taastuvatest 
energiaallikatest ning tavaliste biokütuste osakaalu selles tuleks suurendada ligikaudu 7,5 %-
ni (varem 5%), jättes 2,5% täiustatud biokütustele. Nende arvude puhul on arvesse võetud 
ühest küljest tavaliste biokütuste 2020. aastani kavandatud tootmisvõimsust liidus (ning seega 
ka vajadust kaitsta sektorisse juba tehtud investeeringuid, pidades silmas suurt töötust ja 
käesolevat majanduskriisi), samuti on arvesse võetud täiustatud biokütuste praegust äärmiselt 
piiratud tootmisvõimsust liidus, mille tõttu ei ole komisjoni poolt nende jaoks algselt 
kavandatud 5% suurust eesmärki tegelikkuses võimalik täita. 
Etanooli alamkvoodi kehtestamisega tavaliste biokütuste lõpptarbimises tunnistatakse 
ettepanekus ka etanooli suuremat keskkonnaalast tulemuslikkust võrreldes biodiislitega. 
Tavaliste biokütuste osakaalu 5% suurune määr peaks hakkama kehtima 1. jaanuarist 2021, 
mis võimaldab liidu tööstusel oma tootmist eelnevalt kohandada. Täiustatud biokütustesse 
investeerimise edendamise seisukohast on arvamuses rõhutatud, et pärast 1. jaanuari 2021 ei 
tohiks enam pakkuda stiimuleid selliste biokütuste jaoks, mis ei aita maakasutuse kaudse 
muutuse hinnanguid arvestades kaasa kasvuhoonegaaside heite märkimisväärsele 
vähendamisele ja mida toodetakse toiduks või söödaks kasutatavatest kultuuridest.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja 
toiduohutuse komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(6) Vedelaid taastuvkütuseid vajatakse 
tõenäoliselt transpordisektoris, et 
vähendada selle sektori kasvuhoonegaaside 
heidet. Täiustatud biokütused (nt jäätmetest 
ja vetikatest saadud biokütused) 
võimaldavad kasvuhoonegaaside heidet 
oluliselt vähendada, nendega kaasnev 
maakasutuse kaudse muutuse oht on väike 
ning nad ei konkureeri otse toiduainete ja 
loomasööda tootmiseks kõlbliku maa 
pärast. Seepärast on kohane edendada 
selliste täiustatud biokütuste laialdasemat 
tootmist, kuna need ei ole praegu suurtes 
kogustes turul kättesaadavad; osaliselt on 
põhjuseks see, et kõnealused kütused 
konkureerivad avaliku sektori toetuste 
saamisel toidukultuuripõhise biokütuse 
tootmise tehnoloogiaga. Tuleks ette näha 
täiendavaid stiimuleid, kehtestades
direktiivis 2009/28/EÜ transpordisektori 
jaoks ette nähtud taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia 
kasutamise üldise 10% suuruse eesmärgi
raames täiustatud biokütustele vähemalt 
2,5% suuruse erieesmärgi. Seda 
arvestades tuleks 2020. aasta järgses 
taastuvenergiapoliitika raamistikus toetada 
biokütuseid, mille hinnanguline 
maakasutuse kaudsest muutusest tingitud 
mõju on väike ja mis võimaldavad üldist 
kasvuhoonegaaside heidet oluliselt 
vähendada. Selles raamistikus tuleks 
täiustatud biokütuste kasutamise 2,5% 
suurune eesmärk asendada 2021. aasta 1. 
jaanuarist 5% suuruse eesmärgiga. 
Täiustatud biokütuste tootmisega seotud 
turumoonutuste ja pettuste vältimiseks 
tuleks ka täiustatud biokütuste puhul täita 
tavalistele biokütustele kohaldatavaid 
asjakohaseid säästlikkuskriteeriume.
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Or. en

Selgitus

Kui transpordisektoris kehtestatakse taastuvatest energiaallikast toodetud energia kasutamise 
üldise 10% suuruse eesmärgi raames täiustatud biokütuste jaoks 2,5% suurune eesmärk, 
suudab liidu tööstus seda reaalselt ka täita. Tegelikult ei too liidu tööstus täiustatud 
biokütusteid turule enne 2019. aastat.

Lisaks tuleb kaitsta liidu tööstuse poolt tavalistesse biokütustesse tehtud investeeringuid. 
Liidu tootmisvõimsus on tegelikult suurem kui 5% ja arvesse tuleb võtta ka importi. Selleks et 
luua täiustatud biokütuste jaoks tavaliste biokütustega võrdsed tingimused ning minimeerida 
nende tootmisega seotud turumoonutusi ja pettusi, tuleb ka täiustatud biokütuste puhul täita 
kõiki asjakohaseid säästlikkusnõudeid.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Komisjon peaks võtma asjakohaseid 
meetmeid, et tagada kolmandate riikide 
biokütuste liitu eksportijate aus 
konkurents vastavalt kaubanduse 
kaitsevahendeid käsitlevatele liidu 
eeskirjadele.

Or. en

Selgitus

Kolmandad riigid kasutavad biokütuste turul ebaausaid tavasid (näiteks kehtestas EL 18. 
veebruaril 2013 USAst imporditavale bioetanoolile dumpinguvastase tollimaksu ning 29. 
augustil 2012 alustas komisjon dumpinguvastase võitluse raames uurimist Argentinast ja 
Indoneesiast imporditava biodiisli suhtes). Seetõttu on oluline rõhutada, et biokütuste turul 
tuleb tagada aus konkurents.
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Arvestades etanooli olulisust 
kasvuhoonegaaside heite vähendamise 
eesmärgi saavutamisel, eriti 
maanteetranspordi vallas, tuleks 
transpordisektoris kehtestada etanooli 
jaoks tavaliste biokütuste kasutamise 
eesmärgi raames vähemalt 3% suurune 
erieesmärk.

Or. en

Selgitus

Uusimate teaduslike andmete põhjal saab kinnitada, et etanool aitab maanteetranspordi CO2-
heidet oluliselt vähendada. Seetõttu tuleks etanooli jaoks kehtestada konkreetne alamkvoot, et 
vältida olukorda, kus kogu tavaliste biokütuste kvoot täidetakse eelkõige biodiislite abil.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(10) Artikli 3 lõike 4 punktis d sätestatud
7,5 % piir võimaldab liikmesriikidel 
saavutada üldine 10% eesmärk nii, et 
seejuures ei kahjustata selliste biokütuste 
täielikku turulepääsu, mis on toodetud
enne 2013. aasta lõppu töötanud käitistes.
Seepärast ei mõjuta käesolev 
muutmisdirektiiv selliste käitiste käitajate 
õigustatud ootusi.

Or. en

Selgitus

Tavaliste biokütuste osakaalu 7,5 % suuruse alampiiri kehtestamisega ei takistata enne 2013. 
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aasta lõppu tegutsema asunud käitiste pääsu biokütuste turule. Kõikide ettevõtjate 
seisukohast on mõistlikum kehtestada 31. detsembrini 2020. aastani kestev üleminekuperiood, 
mil piirmääraks on 7,5%, mitte 5%.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Komisjon peaks läbi vaatama 
maakasutuse kaudsest muutusest tingitud 
heitetegurite hindamise meetodi direktiivi 
2009/28/EÜ VIII lisas ja direktiivi 
98/70/EÜ V lisas, et kohandada seda 
teaduse ja tehnika arenguga. Selleks peaks 
komisjon, kui see on uusimate teaduslike
andmete kohaselt põhjendatud, kaaluma 
võimalust vaadata läbi 
põllukultuurirühmapõhised maakasutuse 
kaudse muutuse tegurid, samuti lisama 
üksikasjalikuma kirjeldamise tasandite 
tegurid ning lisama täiendavaid väärtusi 
biokütuste uute lähteainete turule 
jõudmisel.

(12) Komisjon peaks läbi vaatama 
maakasutuse kaudsest muutusest tingitud 
heitetegurite hindamise meetodi direktiivi 
2009/28/EÜ VIII lisas ja direktiivi 
98/70/EÜ V lisas, et kohandada seda 
teaduse ja tehnika arenguga. Selleks peaks 
komisjon, kui see on kõige
usaldusväärsemal teaduslikul mudelil 
põhinevate uusimate andmete kohaselt 
põhjendatud, kaaluma võimalust vaadata 
läbi põllukultuurirühmapõhised 
maakasutuse kaudse muutuse tegurid, 
samuti lisama üksikasjalikuma kirjeldamise 
tasandite tegurid ning lisama täiendavaid 
väärtusi biokütuste uute lähteainete turule 
jõudmisel.

Or. en

Selgitus

Äärmiselt oluline on kasutada maakasutuse kaudse muutuse arvestamiseks kõige 
usaldusväärsemat teaduslikku mudelit.

Muudatusettepanek 6

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-i). lõike 4 esimene lõik asendatakse 
järgmisega: 
(4) Liikmesriik tagab, et taastuvatest 
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energiaallikatest toodetud energia 
osakaal kõikides transpordiliikides on 
2020. aastal vähemalt 10 % energia 
lõpptarbimisest transpordisektoris selles 
liikmesriigis ning et etanooli olulisuse 
tõttu kasvuhoonegaaside heite 
vähendamise eesmärgi saavutamisel, eriti 
maanteetranspordi vallas, moodustab 
etanooli osakaal vähemalt 3% tavaliste 
biokütuste kogutarbimisest.

Or. en

Selgitus

Uusimate teaduslike andmete põhjal saab kinnitada, et etanool aitab maanteetranspordi CO2-
heidet oluliselt vähendada. Seetõttu tuleks etanooli jaoks kehtestada konkreetne alamkvoot, et 
vältida olukorda, kus kogu tavaliste biokütuste kvoot täidetakse eelkõige biodiislite abil.

Muudatusettepanek 7

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(d) biokütuste arvutamisel on IX lisa A ja 
B osades loetletud lähteainetest toodetud 
biokütustel põhineva energia osakaal 
vähemalt 2,5% energia lõpptarbimisest 
transpordisektoris aastal 2020. Alates 1. 
jaanuarist 2021 on IX lisa A ja B osades 
loetletud lähteainetest toodetud 
biokütustel põhineva energia osakaal 
vähemalt 5% energia lõpptarbimisest
transpordisektoris.”

Or. en

Selgitus

Kui transpordisektoris kehtestatakse taastuvatest energiaallikast toodetud energia kasutamise 
üldise 10% suuruse eesmärgi raames täiustatud biokütuste jaoks 2,5% suurune eesmärk, 
suudab liidu tööstus seda reaalselt ka täita. Tegelikult ei too liidu tööstus täiustatud 
biokütusteid turule enne 2019. aastat.
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Lisaks tuleb kaitsta liidu tööstuse poolt tavalistesse biokütustesse tehtud investeeringuid. 
Liidu tootmisvõimsus on tegelikult suurem kui 5% ja arvesse tuleb võtta ka importi.

Muudatusettepanek 8

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-a) lõike 1 teine lõik jäetakse välja.

Or. en

Selgitus

Täiustatud biokütuste puhul kehtivad samad stiimulid, mis tavaliste biokütuste puhul, mistõttu 
peaks ka neile kehtima vajadusel samad nõuded, et luua võrdsed tingimused. Kava täitmisele 
pööratavuse tagamiseks peab kontroll olema range ning seda tuleb kohaldada kõikidele 
biokütustele.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule hiljemalt 31. detsembriks 2017 
aruande, milles vaatab kõige 
usaldusväärsemal teaduslikul mudelil 
põhinevate parimate ja uusimate 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 kõige 
usaldusväärsemal teaduslikul mudelil 
rajanevatel parimatel olemasolevatel 
tõenditel põhinev õigusakti eelnõu, millega 
lisatakse sobivatele 
säästlikkuskriteeriumidele maakasutuse 
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ülevaade selliste stiimulite tõhususe kohta, 
mida vastavalt direktiivi 2009/28/EÜ 
artikli 3 lõike 4 punktile d kohaldatakse 
biokütuste tootmisele muudest kui 
maakasutusega seotud toorainetest ja 
muudest kui toiduks kasutatavatest 
põllukultuuridest.

kaudsest muutusest tingitud hinnangulist 
heidet arvestavad tegurid, mida hakatakse 
kohaldama alates 1. jaanuarist 2021, ning 
ülevaade selliste stiimulite tõhususe kohta, 
mida vastavalt direktiivi 2009/28/EÜ 
artikli 3 lõike 4 punktile d kohaldatakse 
biokütuste tootmisele muudest kui 
maakasutusega seotud toorainetest ja 
muudest kui toiduks kasutatavatest 
põllukultuuridest. Kui selline seadusandlik 
ettepanek vastu võetakse, ei jõustu see 
enne 2021. aasta 1. jaanuari. Pärast 1. 
jaanuari 2021 ei pakuta enam stiimuleid 
selliste biokütuste jaoks, mis ei aita 
maakasutuse kaudse muutuse hinnanguid 
arvestades kaasa kasvuhoonegaaside heite 
märkimisväärsele vähendamisele ja mida 
toodetakse toiduks või söödaks 
kasutatavatest kultuuridest.

Or. en

Selgitus

Äärmiselt oluline on kasutada maakasutuse kaudse muutuse arvestamiseks kõige 
usaldusväärsemat teaduslikku mudelit, kuna maakasutuse kaudse muutuse tegur kuulub 
säästlikkuskriteeriumide sekka. Pärast tööstusele võimaldatud üleminekuperioodi ei tohiks 
alates 1. jaanuarist 2021 tavaliste biokütuste tootmist enam täiustatud biokütuste arvelt 
toetada. Selle ettepaneku eesmärk on vältida hinnamoonutusi ülemaailmsel toiduturul ning 
luua stiimuleid säästlikumate biokütuste tarbimiseks.

Muudatusettepanek 10

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) Õled. välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Pidades silmas mõju, mis on õlgedest saadava täiustatud biokütuse tootmisel selle 
põllumajanduses laialt kasutusel oleva lähteaine hinnale, oleks asjakohasem arvestada seda 
kahekordsena. Vt ka IX lisa B osa kohta tehtud muudatusettepanekut.

Muudatusettepanek 11

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) Õled.

Or. en

Selgitus

Pidades silmas mõju, mis on õlgedest saadava täiustatud biokütuse tootmisel selle 
põllumajanduses laialt kasutusel oleva lähteaine hinnale, oleks asjakohasem arvestada seda 
kahekordsena. Vt ka IX lisa A osa kohta tehtud muudatusettepanekut.


