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Muudatusettepanek 38
Laurence J.A.J. Stassen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Direktiivi 2009/28/EÜ (taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia 
kasutamise edendamise kohta ning 
direktiivide 2001/777/EÜ ja 2003/30/EÜ 
muutmise ja hilisema kehtetuks 
tunnistamise kohta)9 artikli 3 lõikega 4 
nõutakse liikmesriigilt, et ta tagaks
kõikides transpordiliikides taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia osakaalu
vähemalt 10 % energia lõpptarbimisest 
2020. aastal. Biokütuste juurdesegamine 
kütustesse on liikmesriikidele selle 
eesmärgi saavutamiseks üks 
kättesaadavatest meetoditest ja eelduste 
kohaselt neist peamine.

(1) Kooskõlas direktiivi 2009/28/EÜ 
(taastuvatest energiaallikatest toodetud 
energia kasutamise edendamise kohta ning 
direktiivide 2001/777/EÜ ja 2003/30/EÜ 
muutmise ja hilisema kehtetuks 
tunnistamise kohta)9 artikli 3 lõikega 4 
võiks liikmesriik tagada, et kõikides 
transpordiliikides taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia osakaal
oleks vähemalt 10 % energia 
lõpptarbimisest 2020. aastal. Biokütuste 
juurdesegamine kütustesse on 
liikmesriikidele selle eesmärgi 
saavutamiseks üks kättesaadavatest 
meetoditest ja eelduste kohaselt neist 
peamine.

Or. nl

Muudatusettepanek 39
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Direktiivi 2009/28/EÜ (taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia 
kasutamise edendamise kohta ning 
direktiivide 2001/777/EÜ ja 2003/30/EÜ9

muutmise ja hilisema kehtetuks 
tunnistamise kohta) artikli 3 lõikega 4 
nõutakse liikmesriigilt, et ta tagaks 
kõikides transpordiliikides taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia osakaalu 

(1) Direktiivi 2009/28/EÜ (taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia 
kasutamise edendamise kohta ning 
direktiivide 2001/777/EÜ ja 2003/30/EÜ 
muutmise ja hilisema kehtetuks 
tunnistamise kohta) artikli 3 lõikega 4 
nõutakse liikmesriigilt, et ta tagaks 
kõikides transpordiliikides taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia osakaalu 
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vähemalt 10 % energia lõpptarbimisest 
2020. aastal. Biokütuste juurdesegamine 
kütustesse on liikmesriikidele selle 
eesmärgi saavutamiseks üks 
kättesaadavatest meetoditest ja eelduste 
kohaselt neist peamine.

vähemalt 10 % energia lõpptarbimisest 
2020. aastal. Transpordisektoris on 
energiatarbimise vähendamine ülimalt 
vajalik, kuna taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia 
kohustuslikku eesmärki on säästval moel 
tõenäoliselt järjest raskem püsivalt 
saavutada, kui transpordi üldine 
energianõudlus jätkuvalt kasvab.
Juurdesegamiseta taastuvatest 
energiaallikatest toodetava elektri 
tarbimine ja biokütuste kasutamine, mille 
puhul maakasutuse kaudsest muutusest 
tingitud heide on väiksem, on muud 
liikmesriikidele kättesaadavad meetodid 
selle eesmärgi saavutamiseks.

Or. en

Selgitus

Transpordisektori energiatarbimise vähendamist ja energiatõhususe suurendamist, et 
saavutada taastuvatest energiaallikatest toodetud energia osakaalu 10 %, on rõhutatud ka 
kehtivas taastuvenergia direktiivis. Muudatusettepanekus on see ümber sõnastatud, rõhutades 
taastuvenergia ja täiustatud biokütuste arengu tähtsust, ning Euroopa Liit ja liikmesriigid 
peaksid saavutama need transpordisektori eesmärgid säästlikul viisil.

Muudatusettepanek 40
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Direktiivi 2009/28/EÜ (taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia 
kasutamise edendamise kohta ning 
direktiivide 2001/777/EÜ ja 2003/30/EÜ
muutmise ja hilisema kehtetuks 
tunnistamise kohta)9 artikli 3 lõikega 4 
nõutakse liikmesriigilt, et ta tagaks 
kõikides transpordiliikides taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia osakaalu 
vähemalt 10 % energia lõpptarbimisest 
2020. aastal. Biokütuste juurdesegamine 

(1) Direktiivi 2009/28/EÜ (taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia 
kasutamise edendamise kohta ning 
direktiivide 2001/777/EÜ ja 2003/30/EÜ 
muutmise ja hilisema kehtetuks 
tunnistamise kohta)9 artikli 3 lõikega 4 
nõutakse liikmesriigilt, et ta tagaks 
kõikides transpordiliikides taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia osakaalu 
vähemalt 10 % energia lõpptarbimisest 
2020. aastal. Biokütuste juurdesegamine 
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kütustesse on liikmesriikidele selle 
eesmärgi saavutamiseks üks 
kättesaadavatest meetoditest ja eelduste 
kohaselt neist peamine.

kütustesse on liikmesriikidele selle 
eesmärgi saavutamiseks üks 
kättesaadavatest meetoditest ja eelduste 
kohaselt neist peamine. Hinnangute 
kohaselt on Euroopa turg oma eripära 
tõttu ka edaspidi äärmiselt sõltuv 
diislikütuse kättesaadavusest; sellise 
suure sõltuvusega toimetulekuks tuleks 
soodustada täiustatud biodiislikütuste 
suuremamahulist tootmist Euroopa 
Liidus.

Or. fr

Selgitus

Euroopa poliitikas, millega julgustatakse biokütuste juurdesegamist kütustesse, tuleb selle 
eesmärkide puhul arvesse võtta Euroopa kütuseturu eripära, mida iseloomustab suur nõudlus 
diislikütuse järele. Rafineerimistehased üritavad diislikütuste üha suureneva nõudluse ajal 
ellu jääda ja Euroopa pakkumine on struktuuriliselt ebapiisav. Täiustatud biokütused on üks 
selline lahendus, mis võimaldab vähendada importi ja tugevdada varustuskindlust Euroopa 
Liidus.

Muudatusettepanek 41
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Võttes arvesse ELi eesmärki vähendada 
veelgi kasvuhoonegaaside heidet ja 
maanteetranspordi kütuste olulist panust 
heitesse, nõutakse direktiivi 98/70/EÜ 
(bensiini ja diislikütuse kvaliteedi ning 
nõukogu direktiivi 93/12/EMÜ muutmise 
kohta)10 artikli 7a lõikega 2, et 
kütusetarnijad vähendaksid 31. 
detsembriks 2020 olelusringi jooksul 
energiaühiku kohta tekkivate 
kasvuhoonegaaside heidet 
(kasvuhoonegaaside heitemahukust) 
vähemalt 6 % kütuste puhul, mida 
kasutatakse ELis maanteesõidukites, 

(2) Võttes arvesse ELi eesmärki vähendada 
veelgi kasvuhoonegaaside heidet ja 
maanteetranspordi kütuste olulist panust 
heitesse, nõutakse direktiivi 98/70/EÜ 
(bensiini ja diislikütuse kvaliteedi ning 
nõukogu direktiivi 93/12/EMÜ muutmise 
kohta)10 artikli 7a lõikega 2, et 
kütusetarnijad vähendaksid 31. 
detsembriks 2020 olelusringi jooksul 
energiaühiku kohta tekkivate 
kasvuhoonegaaside heidet 
(kasvuhoonegaaside heitemahukust) 
vähemalt 6 % kütuste puhul, mida 
kasutatakse ELis maanteesõidukites, 
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väljaspool teid kasutatavates 
liikurmasinates, põllumajandus- ja 
metsatraktorites ning väikelaevades mujal 
kui merel. Biokütuste juurdesegamine on 
üks fossiilkütuste tarnijatele kättesaadavaid 
meetodeid tarnitavate fossiilkütuste 
kasvuhoonegaaside heitemahukuse 
vähendamiseks.

väljaspool teid kasutatavates 
liikurmasinates, põllumajandus- ja 
metsatraktorites ning väikelaevades mujal 
kui merel. Kasvuhoonegaasideta või 
vähemate kasvuhoonegaasidega
biokütuste või vältimatutest heitgaasidest 
saadud muude kütuste juurdesegamine on 
üks fossiilkütuste tarnijatele kättesaadavaid 
meetodeid tarnitavate fossiilkütuste 
kasvuhoonegaaside heitemahukuse 
vähendamiseks. Investeerimiskindluse 
tagamiseks kõnealuste täiustatud 
transpordikütuste puhul peavad tarnijad 
tagama, et kõigi kütuste kaudne mõju on 
nõuetekohaselt arvutatud ning et kõik 
olulised heiteallikad, sealhulgas 
biokütuste kaudsed heitkogused, on 
lisatud.

Or. en

Muudatusettepanek 42
Laurence J.A.J. Stassen

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 

välja jäetud
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olemasoleval põllumajandusmaal 
kasvatatavatest põllukultuuridest.

Or. nl

Muudatusettepanek 43
Marita Ulvskog

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 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.

Põllukultuuride olelusringi hinnang 
näitab, et suhkru- ja tärklisepõhiste 
põllukultuuride heiteväärtus on palju 
väiksem kui õlipõhistel põllukultuuridel. 
Maksimaalse keskkonnakasu saamiseks 
peab tähelepanu olema koondatud kõige 
kahjulikuma mõjuga biokütuste ja 
tootmise piiramisele. Seepärast on 
esmajoones tähtis võtta meetmeid 
õlikultuuridega seotud maakasutuse 
kaudse muutuse vastu.

Or. sv
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Muudatusettepanek 44
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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 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.

Or. en

Muudatusettepanek 45
Gaston Franco, Françoise Grossetête

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 

(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 
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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.

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 metsa- või
põllumajandusmaal kasvatatavatest 
põllukultuuridest.

Or. fr

Muudatusettepanek 46
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Selleks et vähendada 
transpordikütuste süsinikdioksiidi 
heitkoguseid, on USA föderaalsel tasandil 
ja California juba kehtestanud standardid
madala süsinikdioksiidisisalduse kohta –
USA föderaalne taastuvkütuse standard 
(US Federal Renewable Fuel Standard 
US-RFS2) ja California vähese
süsinikdioksiidi heitega kütuse standard 
(California Low Carbon Fuel Standard 
CA-LCFS). Mõlemad sisaldavad 
maakasutuse kaudsest muutmisest 
tulenevaid heiteid. Seetõttu võib eeldada 
nii US-RFS2 kui ka CA-LCFS puhul, et 
tärklise baasil toodetud etanool 
domineerib programmi alguses ning et 
täiustatud biokütused saavutavad 
suurema osakaalu hiljem. Vedeldatud 
naftagaas, maagaas ning fossiilkütustest 
toodetud vesinik ja elekter on samuti 



PE510.481v01-00 10/177 AM\933726ET.doc

ET

kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise võimalused võrreldes diisli 
ja bensiiniga, ning seega toetavad 
California LCFSi ja ELi kütusekvaliteedi 
direktiivide eesmärkide saavutamist. On 
loodud sidusrühmade osalemisega 
ekspertide töörühmad nagu Californias, et 
üle vaadata uusimatel teaduslikel 
tõenditel põhinevad maakasutuse kaudse 
muutuse tegurid ja avaldada läbivaadatud 
väärtused, mida seejärel kasutatakse 
nõuetele vastavuse tagamiseks.

Or. en

Selgitus

Maakasutuse kaudse muutuse arvestamine on hästi toimiv protsess mõnes riigis või maailma 
olulistes majanduspiirkondades nagu California.

Muudatusettepanek 47
Britta Thomsen, Josefa Andrés Barea

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Direktiivi 2009/28/EÜ artikli 19 
lõikes 7 ja direktiivi 98/70/EÜ artikli 7d 
lõikes 6 nõutakse, et arvesse võetaks 
maakasutuse kaudse muutuse mõju 
kasvuhoonegaaside heitekogustele ning et 
võetaks asjakohaseid meetmeid nende 
mõjudega tegelemiseks, samal ajal 
nõuetekohaselt arvestades juba tehtud 
investeeringute kaitsmise vajadust.

Or. en

Muudatusettepanek 48
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel



AM\933726ET.doc 11/177 PE510.481v01-00

ET

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 b) Direktiivi 2009/28/EÜ artikli 19 
lõikes 7 ja direktiivi 98/70/EÜ artikli 7d 
lõikes 6 nõutakse, et arvesse võetaks 
maakasutuse kaudse muutuse mõju 
kasvuhoonegaaside heitekogustele ning et 
võetaks asjakohaseid meetmeid nende 
mõjudega tegelemiseks, samal ajal 
nõuetekohaselt arvestades juba tehtud 
investeeringute kaitsmise vajadust.

Or. en

Muudatusettepanek 49
Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Lisaks tuleks silmas pidada, et ELis 
toimuv biokütuste tootmine 
põllukultuuridest aitab vähendada 
taimsete valkude puudujääki ELis.

Or. nl

Muudatusettepanek 50
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Kui toetuda liikmesriikide esitatud 
biokütusevajaduse prognoosidele ja 
maakasutuse kaudsest muutusest tingitud 
hinnangulist heidet biokütuste 

välja jäetud
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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.

Or. de

Selgitus

Euroopa Komisjon tunnistab, et praegu ei ole veel piisavaid teaduslikke teadmisi 
maakasutuse muutuse ja kaudsete tagajärgede kohta. Seetõttu on vara spekuleerida 
biokütuste mõju üle.

Muudatusettepanek 51
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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 

välja jäetud
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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.

Or. en

Muudatusettepanek 52
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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 
maakasutuse kaudsest muutusest tingitud 
hinnangulist heidet biokütuste 
mitmesuguste lähteainete puhul on
maakasutuse kaudsest muutusest tingitud 
kasvuhoonegaaside heide oluline ja võib 
osaliselt või täielikult tühistada 
kasvuhoonegaaside heite vähendamise 
üksikute biokütuste puhul. Põhjuseks on 
see, et maismaalt pärinevad biokütused on 
saanud suurel määral riiklikku toetust (10 
miljardit eurot aastas) ning seetõttu 
saadakse 2020. aastal peaaegu kogu 
biokütusetoodang põllukultuuridest, mida 
kasvatatakse toiduainete ja loomasööda 
tootmiseks kõlblikul maal. Seetõttu tuleb 
võtta arvesse maakasutuse kaudset 
muutust, et vältida võimalikke 
heiteallikaid, mis võiksid õõnestada 
Euroopa Liidu jõupingutusi taastuvate 
energiaallikate ja kasvuhoonegaaside 
heitkoguste eesmärkide täitmisel.
Maakasutuse kaudse muutuse
vähendamiseks on kohane teha vahet 
selliste põllukultuurirühmade vahel nagu 
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õlikultuurid, teravili, suhkrukultuurid ja 
tärklist sisaldavad kultuurid.

Or. en

Muudatusettepanek 53
Giles Chichester

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 
maakasutuse kaudsest muutusest tingitud 
hinnangulist heidet biokütuste 
mitmesuguste lähteainete puhul, tekib risk, 
et maakasutuse kaudsest muutusest tingitud 
kasvuhoonegaaside heide võib olla oluline 
ja seega osaliselt või täielikult tühistada 
kasvuhoonegaaside heite vähendamise 
üksikute biokütuste puhul. Põhjuseks on 
see, et 2020. aastal saadakse peaaegu kogu 
biokütusetoodang põllukultuuridest, mida 
kasvatatakse toiduainete ja loomasööda 
tootmiseks kõlblikul maal.

Or. en

Muudatusettepanek 54
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Kui toetuda liikmesriikide esitatud (5) Kui toetuda liikmesriikide esitatud 
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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.

biokütusevajaduse prognoosidele ja 
maakasutuse kaudsest muutusest tingitud 
hinnangulist heidet biokütuste 
mitmesuguste lähteainete puhul, on olemas 
risk, et maakasutuse kaudsest muutusest 
tingitud kasvuhoonegaaside heide on 
märkimisväärne. Sellise heite 
vähendamiseks on kohane teha vahet 
põllukultuuride vahel ja teha eristusi 
piirkondade järgi.

Or. en

Selgitus

Indirect land-use change emissions are a side-effect of all kinds of land use change and can 
hereby also be an effect of biofuels production. It is an issue that needs to be tackled in a way 
that does not penalise the biofuels with a low emission and provides an incentive for the 
production of biofuels that offer the largest greenhouse gas savings. However, there is great 
scientific disagreement and uncertainities of the current indirect land-use change 
calculations. Further development, consolidation and peer-reviewing of the models used to 
calculate the emissions resulting from indirect land-use change are necessary and the results 
must be differentiated by crop and region.

Muudatusettepanek 55
Gaston Franco, Françoise Grossetête

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 

(5) Kui toetuda liikmesriikide esitatud 
biokütusevajaduse prognoosidele ja 
maakasutuse kaudsest muutusest tingitud 
hinnangulist heidet biokütuste 
mitmesuguste lähteainete puhul, näib 
olevat tõenäoline, et maakasutuse kaudsest 
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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.

muutusest tingitud kasvuhoonegaaside 
heide on oluline ja võib osaliselt või 
täielikult tühistada kasvuhoonegaaside 
heite vähendamise üksikute biokütuste
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. Selle ohu 
käsitlemiseks keskpikas ja pikas 
perspektiivis on asjakohane soodustada 
teadus- ja arendustegevust täiustatud 
biokütuste uute tootmissüsteemide 
valdkonnas, mis ei konkureeriks toiduks 
kasutatavate põllukultuuridega, nagu 
näiteks lignotselluloosi jäätmed, mis on 
üks neid väheseid biomasse, mida 
liikmesriikides leidub külluses.

Or. fr

Selgitus

Erinevate kultuuride rühmade eristamine ei ole lõppeesmärk, vaid vahend. Siinkohal tuleb 
meelde tuletada, et see vahend peaks soodustama ELis uute tehnoloogiate valdkonnas teadus-
ja arendustegevust, mis ei konkureeri toiduks kasutatavate kultuuridega; lignotselluloosi 
jäätmed on kõige paljulubavam sektor teadus- ja arendustegevuseks, mis oleks Euroopas 
biotehnoloogia innovatsiooni värav, võimaldades täiustatud biodiislikütuste tootmist.

Muudatusettepanek 56
Antonio Cancian, Elisabetta Gardini

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 

(5) Kui toetuda liikmesriikide esitatud 
biokütusevajaduse prognoosidele ja 
maakasutuse kaudsest muutusest tingitud 
hinnangulist heidet biokütuste 
mitmesuguste lähteainete puhul, näib 
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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.

olevat tõenäoline, et maakasutuse kaudsest 
muutusest tingitud kasvuhoonegaaside 
heide on oluline ja võib osaliselt või 
täielikult tühistada kasvuhoonegaaside 
heite vähendamise üksikute biokütuste
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. Sellele 
lisandub negatiivne mõju, mis võib 
toimida toidukaupade hindadele ja 
toiduga varustatuse kindlusele.

Or. it

Muudatusettepanek 57
Alejo Vidal-Quadras

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 

(6) Vedelaid taastuvkütuseid vajatakse 
tõenäoliselt transpordisektoris, et 
vähendada selle sektori kasvuhoonegaaside 
heidet. Täiustatud biokütused (nt 
jäätmetest, jääkidest, vetikatest ja bakterite 
toimel biolagundamisest 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. Tuleks ette näha 
täiendavaid stiimuleid ja tavaliste 
biokütustega võrreldes suurendada 
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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.

täiustatud biokütuste kaalu direktiivis 
2009/28/EÜ seatud eesmärgi 10 % 
saavutamisel. Järjest nõudlikumate 
kohustuslike eesmärkide kehtestamisega 
täiustatud biokütustele antakse selgelt 
märku nende toetamisest liidu tasandil.
Seda arvestades tuleks 2020. aasta järgses 
taastuvenergiapoliitika raamistikus 
eelkõige toetada täiustatud biokütuseid, 
mille hinnanguline maakasutuse kaudsest 
muutusest tingitud mõju on väike ja mis 
võimaldavad üldist kasvuhoonegaaside 
heidet oluliselt vähendada.

Or. en

Muudatusettepanek 58
Britta Thomsen, Josefa Andrés Barea

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 % 

(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. Tuleks ette 
näha täiendavaid stiimuleid ja tavaliste 
biokütustega võrreldes kehtestada 
kohustuslik täiustatud biokütuste eesmärk 
direktiivis 2009/28/EÜ seatud eesmärgi 
10 % saavutamisel. Selleks et vältida 
täiustatud biokütusega seotud 
turumoonutusi ja pettusi, peaks see 
vastama säästlikkuskriteeriumitele nagu 
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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.

tavaline biokütus. Taastuvenergial 
põhineva energiasüsteemi korral 
suudavad elektrisõidukid pakkuda CO2-
vaba transporti. Direktiivi 2009/28/EÜ 
artikli 3 lõike 4 punktis c on arvutuse 
tulemus 2,5. Elektrisõidukid peaksid 
säilitama oma suhtelise eelise ning tuleks 
ette näha täiendavaid stiimuleid ja 
tavaliste ning täiustatud biokütustega 
võrreldes suurendada elektrisõidukite
kaalu direktiivis 2009/28/EÜ seatud 
eesmärgi 10 % saavutamisel. Seda 
arvestades tuleks 2020. aasta järgses 
taastuvenergiapoliitika raamistikus 
eelkõige toetada elektrisõidukeid ja
täiustatud biokütuseid, mille hinnanguline 
maakasutuse kaudsest muutusest tingitud 
mõju on väike ja mis võimaldavad üldist 
kasvuhoonegaaside heidet oluliselt 
vähendada.

Or. en

Muudatusettepanek 59
Angelika Niebler

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 

(6) Vedelaid taastuvkütuseid vajatakse 
tõenäoliselt transpordisektoris, et 
vähendada selle sektori kasvuhoonegaaside 
heidet. Tavapärased biokütused (nt 
jäätmetest 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. Kohane
on edendada täiustatud biokütuste 
laialdasemat tootmist, nt 
tselluloosirikastest toorainetest ja 
vetikatest, kuna need pakuvad võimalust 
säästa oluliselt kasvuhoonegaaside heite 
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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.

pealt ja nendega kaasneb väike risk, et
nad põhjustavad maakasutuse kaudset 
muutust. Tuleks ette näha täiendavaid 
stiimuleid ja sätestada direktiivis 
2009/28/EÜ täiustatud biokütustele eraldi 
eesmärk vähemalt 2 %. Seda arvestades 
tuleks 2020. aasta järgses 
taastuvenergiapoliitika raamistikus toetada 
täiustatud biokütuseid. Turumoonutuste ja 
pettuste vältimiseks peaksid täiustatud 
biokütused täitma samasid 
jätkusuutlikkuse kriteeriume kui kõik 
muud biokütused.

Or. de

Selgitus

Kahe eesmärgi saavutamine ei vii täiustatud biokütuste tootmise ja tarbimise oodatud 
kasvuni. Neile kütustele seatud siduv eesmärk 2 % annab turule selged kriteeriumid ja loob 
stiimuleid tehnoloogiliselt täiustatud biokütuste kasutamiseks. Selleks et luua võrdsed 
võimalused tavapäraste biokütustega ja vähendada turumoonutusi, peavad ka täiustatud 
biokütused täitma jätkusuutlikkuse kriteeriume.

Muudatusettepanek 60
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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 

(6) Vedelaid taastuvkütuseid vajatakse 
tõenäoliselt transpordisektoris, et 
vähendada selle sektori kasvuhoonegaaside 
heidet. Täiustatud biokütused (nt jäätmetest 
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 mõnede selliste 
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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.

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. 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.

Or. en

Muudatusettepanek 61
Edit Herczog

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 

(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. Mõistlik on jäätmeid toorainena 
võimalikult suures mahus ära kasutada, 
seetõttu tuleb pooldada jäätmepõhise 
tooraine eelistamist ning uurida 
täiendavat jäätmete kasutamise võimalust 
ning uute tehnoloogiate kasutamist.



PE510.481v01-00 22/177 AM\933726ET.doc

ET

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.

Seepärast on kohane edendada selliste 
täiustatud biokütuste laialdasemat tootmist,
kui see toimub 2020. aasta eesmärkide 
täidetavuse tervikliku hindamisega ega 
too kaasa liikmesriikide veel suuremat 
sõltuvust välismaistest energiaallikatest ja
toorainest.

Or. hu

Muudatusettepanek 62
Giles Chichester

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 

(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. 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 täiustatud biokütuseid, 
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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.

mille hinnanguline maakasutuse kaudsest 
muutusest tingitud mõju on väike ja mis 
võimaldavad üldist kasvuhoonegaaside 
heidet oluliselt vähendada.

Or. en

Muudatusettepanek 63
Maria Da Graça Carvalho

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 

(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 
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maakasutuse kaudsest muutusest tingitud 
mõju on väike ja mis võimaldavad üldist 
kasvuhoonegaaside heidet oluliselt 
vähendada.

maakasutuse kaudsest muutusest tingitud 
mõju on väike ja mis võimaldavad üldist 
kasvuhoonegaaside heidet oluliselt 
vähendada. Siiski peaksid täiustatud 
biokütused vastama asjaomastele 
säästlikkuskriteeriumitele ning jälgitavuse 
nõuetele nagu tavalised biokütused.

Or. en

Muudatusettepanek 64
Antonio Cancian, Elisabetta Gardini

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 
põhjalikke uurimistöid ja uuringuid, et 
kontrollida kasulikku mõju, mis võib 
tuleneda selliste täiustatud biokütuste 
laialdasemast tootmisest, 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 
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kasvuhoonegaaside heidet oluliselt 
vähendada.

biokütuseid, mille hinnanguline 
maakasutuse kaudsest muutusest tingitud 
mõju on väike ja mis võimaldavad üldist 
kasvuhoonegaaside heidet oluliselt 
vähendada.

Or. it

Muudatusettepanek 65
Gaston Franco

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 

(6) Vedelaid taastuvkütuseid vajatakse 
tõenäoliselt transpordisektoris, et 
vähendada selle sektori kasvuhoonegaaside 
heidet. Täiustatud biokütused (nt 
jäätmetest, jääkidest 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. aastaks piirata toiduks 
kasutatavatest kultuuridest toodetud 
biokütuste juurdesegamist kütustesse 5 %-
ni, mida tuleks kajastada eesmärgis 
suurendada taastuvatest energiaallikatest 
saadava energia lõpptarbimist 
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vähendada. transpordisektoris 10 %-ni. 2020. aasta 
järgses taastuvenergiapoliitika raamistikus 
tuleks toetada ainult täiustatud biokütuseid, 
mille hinnanguline maakasutuse kaudsest 
muutusest tingitud mõju on väike ja mis 
võimaldavad üldist kasvuhoonegaaside 
heidet oluliselt vähendada. Seetõttu tuleks 
Euroopa biokütuseid käsitleva poliitika 
raames soodustada kõiki innovatiivseid 
üleminekuviise.

Or. fr

Selgitus

Eesmärkide selgitamise huvides oleks kasulik tuletada meelde Euroopa Komisjoni poolt 
käesolevas läbivaatamise ettepanekus soovitatud 5 %-list määra ja paigutada see Euroopa 
2020. aasta poliitikaperspektiivi. Samuti tuleb rõhutada, et innovatsiooni kurssi tuleb 
säilitada ka pärast 2020. aastat, et kindlustada praegu tehtud investeeringute 
tulevikuväljavaateid.

Muudatusettepanek 66
Evžen Tošenovský

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 

(6) Vedelaid taastuvkütuseid vajatakse 
tõenäoliselt transpordisektoris, et 
vähendada selle sektori kasvuhoonegaaside 
heidet. Täiustatud biokütused (nt 
jäätmetest, mikroorganismidest 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 



AM\933726ET.doc 27/177 PE510.481v01-00

ET

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.

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.

Or. en

Muudatusettepanek 67
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Vittorio Prodi

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 

(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 puudub
ning nad ei konkureeri otse toiduainete ja 
loomasööda tootmiseks kõlbliku maa 
pärast. Eelneva teadusliku hindamise järel 
nende põhjendatuse ja tegeliku 
säästlikkuse kohta on seepärast 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 
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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.

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, mis vastavad 
säästlikkuskriteeriumitele ja mis ei 
konkureeri toiduainetega maa, vee- või 
muude ressursside pärast ja millel puudub
hinnanguline maakasutuse kaudsest
muutusest tingitud mõju ja mis 
võimaldavad üldist kasvuhoonegaaside 
heidet oluliselt vähendada.

Or. en

Muudatusettepanek 68
Jens Rohde

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

(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. Tuleks ette 
näha täiendavaid stiimuleid, kehtestades 
täiustatud biokütustele eraldi eesmärgi 2,5 
% direktiivis 2009/28/EÜ sätestatud 
transpordi puhul. Seda arvestades tuleks 
2020. aasta järgses taastuvenergiapoliitika 
raamistikus eelkõige toetada biokütuseid, 
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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.

mille hinnanguline maakasutuse kaudsest 
muutusest tingitud mõju on väike ja mis 
võimaldavad üldist kasvuhoonegaaside 
heidet oluliselt vähendada. Selleks et 
vältida turumoonutusi ja petmise 
ajendeid, peaks ka täiustatud biokütus 
vastama samadele 
säästlikkuskriteeriumitele nagu kõik 
muud biokütused.

Or. en

Selgitus

Kõnealune topeltarvestamine ei ole kaasa toonud täiustatud biokütuse tootmise ja kasutuse 
oodatud kasvu. Täiustatud biokütustele 2,5 % kohustusliku eesmärgi kehtestamisega antakse 
turgudele selge eesmärk ja stiimul kasutada oodatava madala heitkogusega täiustatud 
biokütust. Selleks et luua tavalise biokütusega võrdsed tingimused ja minimiseerida 
turumoonutust ja pettust, peab ka täiustatud biokütus vastama kõigile 
säästlikkuskriteeriumitele.

Muudatusettepanek 69
Niki Tzavela

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 

(6) Vedelaid taastuvkütuseid vajatakse 
tõenäoliselt transpordisektoris, et 
vähendada selle sektori kasvuhoonegaaside 
heidet. Täiustatud biokütused (nt 
jäätmetest, jääkidest, vetikatest ja bakterite 
toimel biolagundamisest 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 
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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.

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.

Or. en

Selgitus

Bakterite toimel biolagundamine on uus tehnoloogia, mis kasutab ära tööstusjäätmete 
bioloogiliselt laguneva osa suure potentsiaali täiustatud biokütuse tootmiseks maakasutuse 
kaudse muutuse mõjuta, sekkumata toiduahelasse. Arvestades maakasutuse kaudse muutuse 
ettepaneku eesmärki edendada täiustatud biokütust, toetab kõnealune muudatusettepanek 
nimetatud tehnoloogia suurt potentsiaali ning võimaldab selle kiiret levikut Euroopas.

Muudatusettepanek 70
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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 

(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 
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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.

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, kehtestades täiustatud 
biokütuse eesmärgiks 2 %.

Or. en

Muudatusettepanek 71
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Kui jäätmetest ja jääkidest toodetud 
biokütuste ja vedelate biokütuste abil võib 
saavutada kasvuhoonegaaside vähenemist 
olulisel määral, tuues samas kaasa vähest 
negatiivset mõju keskkonnale, 
ühiskonnale ja majandusele, siis nende 
kättesaadavuse, kasu ja ohtude täiendav 
hindamine on asjakohane 2020. aasta 
järgse poliitika väljatöötamiseks. Samal 
ajal on vaja lisateavet energiajulgeoleku 
eeliste kohta nii tavalise kui ka täiustatud 
biokütuse puhul, seda eelkõige nende 
tootmises kasutatava fossiilkütuse otsese 
või kaudse kasutamise aspektist. 
Komisjonile tuleks anda volitus aruande 
esitamiseks ja vajaduse korral teha 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
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ettepanekud kõnealuste küsimuste kohta. 
Aruandes tuleks arvesse võtta 
keskkonnaalaseid, ühiskondlikke ja 
majanduslikke alternatiivkulusid sellise 
tooraine kasutamisel, mille eesmärk ei ole 
biokütuse ja vedela biokütuse tootmine, et 
tagada üldiste positiivsete ja negatiivsete 
mõjude kajastamine aruandes.

Or. en

Muudatusettepanek 72
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Komisjon peaks arvestama 
asjaoluga, et IX lisa raames määratletud 
koefitsientide väärtused ei sobi kõikidele 
toodetele ning et õiguskindlusetuse 
ennetamiseks tuleb neid põhjalikumalt 
kaaluda.

Or. fr

Muudatusettepanek 73
Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Turuhäirete ja võimalike pettuste 
ennetamiseks peavad ka täiustatud 
biokütused vastama samadele säästlikkuse 
kriteeriumidele nagu teised biokütused. 

Or. nl
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Muudatusettepanek 74
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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”11 ning ressursitõhusa 
Euroopa tegevuskavaga12, 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”11 ning ressursitõhusa 
Euroopa tegevuskavaga12, 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 ELi jäätmepoliitika 
oleks järjekindel ning et kohaldatakse 
direktiivi 2008/98/EÜ artiklis 4 sätestatud 
jäätmehierarhiat. Ei tohiks luua 
negatiivseid stiimuleid, mis võiksid ohtu 
seada kõnealuse direktiivi nõuetekohast 
rakendamist.

Or. en

Muudatusettepanek 75
Gaston Franco, Françoise Grossetête

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”11 ning ressursitõhusa 
Euroopa tegevuskavaga,12 millega 

(7) Biotootmissektorite pikaajalise 
konkurentsivõime tagamiseks ja kooskõlas 
2012. aasta teatisega „Innovatsioon ja 
jätkusuutlik majanduskasv: Euroopa 
biomajandus”11 ning ressursitõhusa 
Euroopa tegevuskavaga,12 millega 
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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.

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. Lignotselluloosi 
jäätmed on üks neid väheseid biomasse, 
mida leidub Euroopas külluses. 
Lignotselluloosist toodetud biokütuse 
kütustesse juurdesegamise eesmärgi 
kehtestamine annab investoritele selle 
potentsiaali väljendamiseks vajaliku 
nähtavuse.

Or. fr

Selgitus

Liikmesriikide energiajulgeoleku parandamist hõlmavale kahekordsele väljakutsele 
vastamiseks, milleks on diislikütuse impordi vähendamine täiustatud biokütuste tootmise 
kaudu ja investeeringute suurendamine, et soodustada nende väheste biomasside kasutamist, 
millel on Euroopas potentsiaali, tuleb kehtestada lignotselluloosist toodetud biokütuse 
kütustesse juurdesegamise alleesmärk.

Muudatusettepanek 76
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Vittorio Prodi

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”11 ning ressursitõhusa 
Euroopa tegevuskavaga12, 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”11 ning ressursitõhusa 
Euroopa tegevuskavaga12, 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, mis kasutab 
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energia saamiseks jäätmematerjali üksnes 
vastavalt jäätmehierarhiale, mis ei
konkureeri maa ja vee kasutamise pärast 
ning kaitseb maakasutusõigust ja õigust 
toidule, ning mis ei vähenda mulla 
orgaanilise aine sisaldust, mille 
tulemuseks on negatiivne keskkonnamõju 
kohalikule ökosüsteemile.

Or. en

Muudatusettepanek 77
Antonio Cancian, Elisabetta Gardini

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”11 ning ressursitõhusa 
Euroopa tegevuskavaga,12 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”11 ning ressursitõhusa 
Euroopa tegevuskavaga,12 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 või mis ei 
põhjusta sellist keskkonnamõju, mis seaks 
ohtu kohalikud ökosüsteemid, pinnase 
äravõtmise ja vee ärajuhtimisega 
toidukultuuride kasvatamiseks.

Or. it

Muudatusettepanek 78
Britta Thomsen, Josefa Andrés Barea, Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Biotootmissektorite pikaajalise 
konkurentsivõime tagamiseks ja kooskõlas 
2012. aasta teatisega „Innovatsioon ja 
jätkusuutlik majanduskasv: Euroopa 
biomajandus”11 ning ressursitõhusa 
Euroopa tegevuskavaga12, 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”11 ning ressursitõhusa 
Euroopa tegevuskavaga12, 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 ja mis kasutab 
energia saamiseks jäätmematerjali üksnes 
vastavalt jäätmehierarhiale.

Or. en

Muudatusettepanek 79
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Biomassiressursside kasutamine 
tähendab ka olulisi alternatiivkulusid, mis 
on seotud ökosüsteemi teenuste 
vähenemise või kadumisega. 
Liikmesriigid peaksid hoiduma sellise 
lähteaine energiakasutuse toetamisest või 
kohustuslikuks muutmisest, mille 
olemasolevatest kasutusviisidest 
kõrvalekalletel on negatiivne mõju 
bioloogilisele mitmekesisusele, pinnasele 
või süsiniku üldisele tasakaalule. Poliitika 
peaks tagama ka biomassi kasutamise 
kaskaadiefekti koos kaitsega selleks, et 
ressursse ei viidaks üle kõrge 
ühiskondliku lisaväärtusega rakendustelt 
madala väärtusega energiakasutusse.
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Or. en

Selgitus

Arvukate olemasolevate kasutusviiside tulemusena jääb puit tahke komponendina keskkonda, 
näiteks kartong, ning sellised kasutusviiside kõrvalekalded kujutavad endast süsiniku üldise 
negatiivse tasakaalu ohtu. Lignotselluloosi materjali kasutamise edendamist peavad toetama 
tagatised, näiteks et pabermassitööstus ei jää ilma lähteainest, mis toob kaasa nõudluse 
kvaliteetsema puidu järele ning sellest tulenevalt teistest tööstusharudest sissetoomise või 
surve saagi suurendamiseks.

Muudatusettepanek 80
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Uutes käitistes toodetavate biokütuste 
ja vedelate biokütuste puhul tuleks alates 
1. juulist 2014 tõsta kasvuhoonegaaside 
heite vähendamise miinimumläve, et 
parandada nende üldist kasvuhoonegaaside 
bilanssi ning piirata edasist investeerimist
kasvuhoonegaaside heite väikest 
vähendamist võimaldavatesse käitistesse.
Selle tõstmisega nähakse ette biokütuste ja 
vedelate biokütuste tootmisvõimsustesse 
tehtud investeeringute kaitse vastavalt 
artikli 19 lõike 6 teisele lõigule.

(8) Uutes käitistes toodetavate biokütuste 
ja vedelate biokütuste puhul tuleks alates 
1. juulist 2014 tõsta kasvuhoonegaaside 
heite vähendamise miinimumläve, et 
parandada nende üldist kasvuhoonegaaside 
bilanssi ning soodustada uute 
investeeringute tegemist 
kasvuhoonegaaside heite vähendamise 
osas konkurentsivõimelisematesse
käitistesse. 50%-lise miinimumlävendiga
nähakse ette biokütuste ja vedelate 
biokütuste tootmisvõimsustesse tehtud 
investeeringute kaitse vastavalt artikli 19 
lõike 6 teisele lõigule.

Or. fr

Selgitus

50%-lise miinimumlävendi kehtestamine peaks soodustama teadus- ja arendustegevust 
täiustatud biokütuste uuenduslike tootmisviiside valdkonnas ja toetama tööstuspotentsiaali. 
50%-line lävend vastab enne 2014. aasta 1. juulit töötanud käitiste kõrgeimale saavutatavale 
tasemele, millega kaasneb võrdne kohtlemine, mis tõenäoliselt soodustab investeerimisriskide 
võtmist seoses uute täiustatud biokütuseid tootvate rajatistega.
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Muudatusettepanek 81
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Uutes käitistes toodetavate biokütuste 
ja vedelate biokütuste puhul tuleks alates 
1. juulist 2014 tõsta kasvuhoonegaaside 
heite vähendamise miinimumläve, et 
parandada nende üldist kasvuhoonegaaside 
bilanssi ning piirata edasist investeerimist 
kasvuhoonegaaside heite väikest 
vähendamist võimaldavatesse käitistesse. 
Selle tõstmisega nähakse ette biokütuste ja 
vedelate biokütuste tootmisvõimsustesse 
tehtud investeeringute kaitse vastavalt 
artikli 19 lõike 6 teisele lõigule.

(8) Käitistes toodetavate biokütuste ja 
vedelate biokütuste puhul tuleks järk-
järgult vähendada kasvuhoonegaaside 
koguheiteid, et parandada nende üldist 
kasvuhoonegaaside bilanssi ning piirata 
edasist investeerimist kasvuhoonegaaside 
heite väikest vähendamist võimaldavatesse 
käitistesse. Selle vähendamisega nähakse 
ette biokütuste ja vedelate biokütuste 
tootmisvõimsustesse tehtud investeeringute 
kaitse vastavalt artikli 19 lõike 6 teisele 
lõigule.

Or. en

Muudatusettepanek 82
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Uutes käitistes toodetavate biokütuste 
ja vedelate biokütuste puhul tuleks alates 
1. juulist 2014 tõsta kasvuhoonegaaside 
heite vähendamise miinimumläve, et 
parandada nende üldist kasvuhoonegaaside 
bilanssi ning piirata edasist investeerimist 
kasvuhoonegaaside heite väikest 
vähendamist võimaldavatesse käitistesse. 
Selle tõstmisega nähakse ette biokütuste ja 
vedelate biokütuste tootmisvõimsustesse 
tehtud investeeringute kaitse vastavalt 
artikli 19 lõike 6 teisele lõigule.

(8) Kõigis töötavates käitistes toodetavate 
biokütuste ja vedelate biokütuste puhul 
tuleks alates 1. juulist 2014 tõsta 
kasvuhoonegaaside heite vähendamise 
miinimumläve, et parandada nende üldist 
kasvuhoonegaaside bilanssi ning piirata 
edasist investeerimist kasvuhoonegaaside 
heite väikest vähendamist võimaldavatesse 
käitistesse. Selle tõstmisega nähakse ette 
biokütuste ja vedelate biokütuste 
tootmisvõimsustesse tehtud investeeringute 
kaitse vastavalt artikli 19 lõike 6 teisele 
lõigule.
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Or. en

Muudatusettepanek 83
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Täiustatud biokütustele ülemineku 
ettevalmistamiseks ja maakasutuse 
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.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Tavapäraste biokütuste kasutamise piiramine ei aita minna üle täiustatud biokütustele. 
Tähtsam on asjakohane teadus- ja arendustegevus, et tagada täiustatud biokütuste tulemuslik 
ja kulutõhus edendamine. Ülemineku jaoks täiustatud biokütustele on otsustava tähtsusega 
luua stiimuleid olemaolevate biokütuserajatiste ümberehitamiseks, selle asemel et neid 
sulgeda.

Muudatusettepanek 84
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Täiustatud biokütustele ülemineku 
ettevalmistamiseks ja maakasutuse 
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 õlitaimedest 
valmistatud biokütuste ja vedelate 
biokütuste osa piirata kõnealuste 
biokütuste ja vedelate biokütuste osaga 
2011. aasta tarbimises.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 85
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Täiustatud biokütustele ülemineku 
ettevalmistamiseks ja maakasutuse 
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 

(9) Täiustatud biokütustele ülemineku 
ettevalmistamiseks ja maakasutuse 
kaudsest muutusest tuleneva üldmõju 
vähendamiseks on kohane kuni aastani 
2020 kehtestada täiustatud biokütustele 
vastavalt ajakavale kohustuslikud 
eesmärgid, millega tagatakse investoritele 
prognoositavus ja stabiilsus. 



AM\933726ET.doc 41/177 PE510.481v01-00

ET

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 õlitaimedest 
valmistatud biokütuste ja vedelate 
biokütuste osa piirata kõnealuste 
biokütuste ja vedelate biokütuste osaga 
2011. aasta tarbimises.

Or. en

Muudatusettepanek 86
Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Täiustatud biokütustele ülemineku 
ettevalmistamiseks ja maakasutuse 
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.

(9) Täiustatud biokütustele ülemineku 
ettevalmistamiseks ja maakasutuse 
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. Selline piirang 
peab olema eeskätt suunatud keskkonda 
kõige rohkem kahjustavatele ja kliimat 
enim mõjutavatele biokütustele. Piiramata 
selliste biokütuste üldist kasutamist, tuleks 
direktiivi 2009/28/EÜ eesmärkide 
saavutamisel arvestatavate õlikultuuridest 
valmistatud biokütuste ja vedelate 
biokütuste osa piirata kõnealuste 
biokütuste ja vedelate biokütuste osaga 
2011. aasta tarbimises.

Or. sv



PE510.481v01-00 42/177 AM\933726ET.doc

ET

Selgitus

Kuna maakasutuse kaudsest muutusest põhjustatud heite väärtus on teravilja ja muude 
tärkliserikaste põllukultuuride puhul 12 g CO2eq/MJ ning suhkrukultuuridel 13 12 g 
CO2eq/MJ, samas kui õlikultuuride puhul on see näitaja 55 12 g CO2eq/MJ, on asjakohane 
kõigepealt piirata keskkonda enim mõjutavate põllukultuuride kasutamist.

Muudatusettepanek 87
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Täiustatud biokütustele ülemineku 
ettevalmistamiseks ja maakasutuse 
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 õlitaimedest valmistatud 
biokütuste ja vedelate biokütuste osa 
piirata kõnealuste biokütuste ja vedelate 
biokütuste osaga 2011. aasta tarbimises.

(9) Täiustatud biokütustele ülemineku 
ettevalmistamiseks ja maakasutuse 
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 õlitaimedest valmistatud 
biokütuste ja vedelate biokütuste osa 
piirata kõnealustele biokütustele ja
vedelatele biokütustele 7,5 % ülempiiri 
kehtestamisega.

Or. en

Selgitus

Limiting the use of conventional biofuels can prepare the transition to advanced biofuels. 
However, current investments in production of biofuels need to be protected in order to 
stimulate a good transition towards advanced biofuels. Furthermore, the contribution of 
biproducts and protein from conventional biofuels production to the European livestock and 
food production must be recognised. The alternative could be increased import of protein 
from other parts of the world. The cap on 7.5% on conventional biofuels will protect the 
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existing production capacity and ensure existing deliveries of protein from within Europe.

Muudatusettepanek 88
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Täiustatud biokütustele ülemineku 
ettevalmistamiseks ja maakasutuse 
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 õlitaimedest 
valmistatud biokütuste ja vedelate 
biokütuste osa piirata kõnealuste 
biokütuste ja vedelate biokütuste osaga 
2011. aasta tarbimises.

(9) Täiustatud biokütustele ülemineku 
ettevalmistamiseks ja maakasutuse 
kaudsest muutusest tuleneva üldmõju 
vähendamiseks on kohane kuni aastani 
2020 piirata toidukultuuridest saadavate 
biokütuste ja vedelate biokütuste kogust, 
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 direktiivis 2009/28/EÜ
seatud eesmärgi 10 % saavutamisel 
arvestatavate teraviljast ja muudest 
tärkliserikastest põllukultuuridest, suhkru-
ja õlitaimedest valmistatud biokütuste ja 
vedelate biokütuste osa piirata.

Or. en

Muudatusettepanek 89
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Täiustatud biokütustele ülemineku 
ettevalmistamiseks ja maakasutuse 
kaudsest muutusest tuleneva üldmõju 

(9) Täiustatud biokütustele ülemineku 
ettevalmistamiseks ja maakasutuse 
kaudsest muutusest tuleneva üldmõju 
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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 õlitaimedest valmistatud 
biokütuste ja vedelate biokütuste osa 
piirata kõnealuste biokütuste ja vedelate 
biokütuste osaga 2011. aasta tarbimises.

vähendamiseks on kohane kuni aastani 
2020 piirata toidukultuuridest ja muudest 
maismaal kasvatatavatest 
energiatootmiseks ettenähtud kultuuridest
saadavate biokütuste ja vedelate biokütuste 
kogust, mida võib arvestada direktiivides 
2009/28/EÜ ja 98/70/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 direktiivide 2009/28/EÜ 
ja 98/70/EÜ eesmärkide saavutamisel 
arvestatavate teraviljast ja muudest 
tärkliserikastest põllukultuuridest, suhkru-,
õlitaimedest ja muudest maal 
kasvatatavatest energiatootmiseks 
ettenähtud kultuuridest valmistatud 
biokütuste ja vedelate biokütuste osa 
piirata kõnealuste biokütuste ja vedelate 
biokütuste osaga 2011. aasta tarbimises. 
Lisaks on kohane kehtestada täiustatud 
biokütustele kohustuslikud eesmärgid, 
mis tuleks ellu viia järk-järgult aastatel 
2016–2020, mis tagaks investoritele 
prognoositavuse ja stabiilsuse.

Or. en

Muudatusettepanek 90
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Täiustatud biokütustele ülemineku 
ettevalmistamiseks ja maakasutuse 
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 

(9) Täiustatud biokütustele ülemineku 
ettevalmistamiseks, et vältida edasist mõju 
kasvavale nõudlusele biokütuse ja vedela 
biokütuse järele toiduainete turul ja et 
vähendada maakasutuse kaudsest 
muutusest tulenevat üldmõju, on kohane 
kuni aastani 2020 piirata toidukultuuridest 
saadavate biokütuste ja vedelate biokütuste 
kogust, mida võib arvestada direktiivis 
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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 õlitaimedest valmistatud 
biokütuste ja vedelate biokütuste osa 
piirata kõnealuste biokütuste ja vedelate 
biokütuste osaga 2011. aasta tarbimises.

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 või selle 
kohaselt toetust saavate teraviljast ja 
muudest tärkliserikastest põllukultuuridest, 
suhkru- ja õlitaimedest valmistatud 
biokütuste ja vedelate biokütuste osa 
piirata kõnealuste biokütuste ja vedelate 
biokütuste osaga 2011. aasta tarbimises. 
Samal põhjusel ja selleks, et vältida 
sarnaste mõjudega lähteainest toodetud 
biokütuste ja vedelate biokütuste 
ebavõrdset kohtlemist, on asjakohane 
käsitleda ühtmoodi biokütuseid ja 
vedelaid biokütuseid, mis on toodetud 
maismaal kasvatatud toiduks 
mittekasutatavatest tselluloosmaterjalidest 
ja lignotselluloosist, ilma et see piiraks 
jäätmetest ja jääkidest toodetud 
biokütuseid.

Or. en

Muudatusettepanek 91
Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Täiustatud biokütustele ülemineku 
ettevalmistamiseks ja maakasutuse 
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.

(9) Täiustatud biokütustele ülemineku 
ettevalmistamiseks ja maakasutuse 
kaudsest muutusest tuleneva üldmõju 
vähendamiseks on kohane kuni aastani 
2020 seada täiustatud kütustega seotud 
kohustuslikud eesmärgid, millega seoses 
on vajadus selgete, tõhusate ja 
ootuspäraste normide järele ning mis ei 
tohi kaasa tuua juba olemasoleva 
tootmistaristu enneaegset sulgemist, 
millega kaasneb tugev euroopalike 
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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.

väärtuste kadu.

Or. hu

Muudatusettepanek 92
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Täiustatud biokütustele ülemineku 
ettevalmistamiseks ja maakasutuse 
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 õlitaimedest valmistatud 
biokütuste ja vedelate biokütuste osa 
piirata kõnealuste biokütuste ja vedelate 
biokütuste osaga 2011. aasta tarbimises.

(9) Täiustatud biokütustele ülemineku 
ettevalmistamiseks ja maakasutuse 
kaudsest muutusest tuleneva üldmõju 
vähendamiseks on kohane kuni aastani 
2020 piirata toidukultuuridest ja üksnes 
energiatootmiseks ette nähtud 
kultuuridest saadavate biokütuste ja 
vedelate biokütuste kogust, mida võib 
arvestada direktiivides 2009/28/EÜ ja 
98/70/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. Direktiivi 
2009/28/EÜ eesmärkide saavutamisel 
arvestatavate teraviljast ja muudest 
tärkliserikastest põllukultuuridest, suhkru-
ja õlitaimedest ja samuti üksnes 
energiatootmiseks ette nähtud 
kultuuridest valmistatud biokütuste ja 
vedelate biokütuste osa tuleks piirata 
kõnealuste biokütuste ja vedelate 
biokütuste osaga 2011. aasta tarbimises. 
Alates aastast 2020 tuleb maismaal 
toodetud biokütuste energia osakaalust 
loobuda.

Or. en
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Selgitus

Piirmäära tavaliste biokütuste ja vedelate biokütuste suhtes tuleks kohaldada nii 
toidukultuuride kui ka üksnes energiatootmiseks ette nähtud kultuuride (muud kui toiduks 
kasutatavad kultuurid) puhul, kuna mõlemad konkureerivad sellise maa ja vee kasutuse 
pärast, mida tuleks kasutada üksnes toidu- ja söödakultuuride kasvatamiseks. Piirang 
tavaliste biokütuste suhtes peaks tõhususe tagamiseks arvestama nii direktiivi 2009/28/EÜ kui 
ka direktiivi 98/70/EÜ eesmärke. 2020. aasta järgses poliitikas tuleks loobuda kõigist 
biokütustest, mis on toodetud toidukultuuridest ja üksnes energiatootmiseks ette nähtud 
kultuuridest.

Muudatusettepanek 93
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Arvestades, et ELis moodustab 
praegune tavalise etanooli tootmisvõimsus 
6 % arvatavast 2020. aasta bensiini turu 
energiahulgast ning et on õigustatud 
vajadus kaitsta tavalise biokütuse 
tootmisvõimsusesse heas usus tehtud
investeeringuid ja et on vaja hakata 
kauplema lignotselluloosist valmistatud 
etanooliga, tuleks 2020. aastaks 
kehtestada erieesmärk saavutada 
taastuvenergia vähemalt 10 %-line 
osakaal energia lõpptarbimisest 
transpordisektoris bensiini osas, millest 8 
% peaks moodustama suhkrust ja 
tärklisetaimedest toodetud biokütus.

Or. en

Selgitus

The emerging science confirms that ethanol makes a strong contribution to the 
decarbonisation of road transport. A 5% ceiling on conventional biofuels, as proposed by the 
Commission, is not a sufficient safeguard for investments undertaken in European bioethanol, 
since all of the ceiling can be incorporated into biodiesel. To avoid factory closures, there 
needs to be a separate target for petrol. Existing EU bioethanol capacity is equal to at least 
6% of the expected petrol market by 2020 (according to the European Commission (DG JRC) 
and the European auto and oil industries). Imports (on average 20-25% of the market) need 
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to be added to this 6%. By allowing a consumption of conventional biofuel from sugars and 
starch crops of maximum 8% in petrol and targeting at least 10% renewable energy in petrol, 
a market is created for the commercialisation of new production technology that converts 
lignocellulose into bioethanol.

Muudatusettepanek 94
Giles Chichester

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. en

Muudatusettepanek 95
Maria Da Graça Carvalho

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
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Or. en

Muudatusettepanek 96
András Gyürk, Alajos Mészáros

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. en

Muudatusettepanek 97
Angelika Niebler

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. de
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Selgitus

Kuna ka artikli 3 lõike 4 kohane eesmärk 5 % jäetakse välja, on põhjendus kehtetu. Esimese 
põlvkonna biokütustele 5 % piirangu seadmine ei takista importi kolmandatest riikidest, kus 
metsi ja soomaastikke ümber kujundatakse. Samamoodi kahjustab selline tegutsemine 
Euroopa põllumajandust. Lisaks sellele on oht, et ei täideta eesmärki saavutada 
transpordisektoris 2020. aastaks taastuvenergia osakaal 10 %.

Muudatusettepanek 98
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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. en

Muudatusettepanek 99
Marita Ulvskog

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 

(10) Artikli 3 lõike 4 punktis d sätestatud 
4 % 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 
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jaoks turulepääs täielikult avatuks. 
Seepärast ei mõjuta käesolev 
muutmisdirektiiv selliste käitiste käitajate 
õigustatud ootusi.

jaoks turulepääs täielikult avatuks. 
Seepärast ei mõjuta käesolev 
muutmisdirektiiv selliste käitiste käitajate 
õigustatud ootusi.

Or. sv

Muudatusettepanek 100
Catherine Trautmann

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 
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 ning ei too kaasa juba 
tehtud investeeringute kahtluse alla 
seadmist.

Or. fr

Muudatusettepanek 101
Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Artikli 5 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 

(10) Artikli 3 lõike 4 punktis d sätestatud 3 
% 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 
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turulepääs täielikult avatuks. Seepärast ei 
mõjuta käesolev muutmisdirektiiv selliste 
käitiste käitajate õigustatud ootusi.

turulepääs täielikult avatuks. Seepärast ei 
mõjuta käesolev muutmisdirektiiv selliste 
käitiste käitajate õigustatud ootusi.

Or. en

Muudatusettepanek 102
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Artikli 5 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 7,5 lõike 4 punktis d sätestatud 
7,5 % 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.

Or. en

Muudatusettepanek 103
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Artikli 5 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 

(10) Artikli 5 lõike 4 punktis d sätestatud 
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 
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käitiste käitajate õigustatud ootusi. käitiste käitajate õigustatud ootusi.

Or. en

Muudatusettepanek 104
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Tuleks pakkuda stiimuleid, et 
ergutada taastuvatest energiaallikatest 
toodetud elektri kasutamist 
transpordisektoris. Lisaks tuleks 
soodustada energiatõhususe ja energia 
säästva kasutamise meetmete võtmist.

Or. en

Muudatusettepanek 105
Giles Chichester

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.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 106
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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) Hinnanguline maakasutuse kaudsest 
muutusest tingitud heide tuleks lisada 
biokütuste kasvuhoonegaaside heite 
aruandlusse vastavalt direktiividele 
98/70/EÜ ja 2009/28/EÜ. Selleks et tagada 
ELi kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise ja biokütuse eesmärkide 
põhjendatus ja põhjalikkus, võetakse 
kasvuhoonegaaside heitkoguse 
arvutamisel arvesse maakasutuse 
kaudsest muutusest tulenevat heidet, nagu 
on nõutud direktiivides 2009/28/EÜ ja 
98/70/EÜ sätestatud 
säästlikkuskriteeriumides. Samuti tuleks 
arvestada maakasutuse kaudsest 
muutusest tulenevat heidet artikli 7a 
lõikes 2 sätestatud eesmärgi täitmisel, et 
ergutada selliste biokütuste tootmist, mille 
puhul maakasutuse kaudsest muutusest 
tulenev heide on väiksem. Heitetegur 0 
tuleks omistada biokütustele, mis on 
valmistatud lähteainest, mille tootmine ei 
suurenda nõudlust maa järele, näiteks 
jäätmetest valmistatud biokütus.

Or. en

Selgitus

Maakasutuse kaudsest muutusest tulenevat heidet võetakse arvesse kasvuhoonegaaside heite 
vähendamise arvestamisel, et mitte rakendada karistusmeetmeid madala negatiivse mõjuga 
biokütuste suhtes ning pakkuda stiimuleid selliste biokütuste tootmiseks, mille 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid on enim vähendatud.

Muudatusettepanek 107
Britta Thomsen
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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 ELi 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise ja biokütuse eesmärkide 
tõhus täitmine, tuleks võtta maakasutuse 
kaudsest muutusest tingitud heide arvesse
kasvuhoonegaaside heite vähendamise 
arvutamisel, nagu on nõutud direktiivides
98/70/EÜ ja 2009/28/EÜ sätestatud 
säästlikkuskriteeriumis. Heitetegur 0 
tuleks omistada biokütustele, mis on 
valmistatud lähteainest, mille tootmine ei 
suurenda nõudlust maa järele, näiteks 
jäätmetest valmistatud biokütus.

Or. en

Muudatusettepanek 108
Jens Rohde

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) Biokütuse tootmisel maakasutuse 
kaudsest muutusest tingitud heite 
hindamiseks kasutatavad mudelid 
pakuvad omavahel oluliselt erinevaid, 
piiratud ja ebakindlaid tulemusi.
Maakasutuse kaudsest muutusest 
tuleneva modelleeritud heite tulemused on 
seetõttu õigusakti lisamiseks veel liiga 
ebamäärased.

Or. en

Selgitus

Indirect land-use change emissions are a side-effect of all kinds of land use change and can 
hereby also be an effect of biofuels production. It is an issue that needs to be tackled in a way 
which does not penalise the biofuels with a low emission and provides an incentive for the 
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production of biofuels that offer the largest greenhouse gas savings. However, there is great 
scientific disagreement and uncertainities of the current indirect land-use change 
calculations. Further development, consolidation and peer-reviewing of the models used to 
calculate the emissions resulting from indirect land-use change are necessary and the results 
must be differentiated by crop and region.

Muudatusettepanek 109
Sabine Wils

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) Direktiivi 98/70/EÜ artikli 7d lõikes 6 
ja direktiivi 2009/28/EÜ artikli 19 lõikes 6 
nõutakse, et maakasutuse kaudne muutus 
tuleks minimeerida, et kehtestada 
konkreetseid meetodeid, mis arvestavad 
süsinikuvaru muudatustest tulenevaid 
heitkoguseid, et tagada vastavus direktiivi 
98/70/EÜ artikli 7b lõikes 2 ja direktiivi 
2009/28/EÜ artikli 17 lõikes 2 sätestatud 
kasvuhoonegaaside vähendamise 
nõuetele. Biokütusest ja vedelast 
biokütusest tuleneva kasvuhoonegaasi 
mõju arvestamise eeskirjad seoses 
kõnealuste direktiivide kohaldamisega 
peaksid seetõttu sisaldama tegureid, mis 
kajastavad maakasutuse kaudsest 
muutusest tulenevat heidet ning mida 
saab rakendada eri tüüpi biokütuste ja 
vedelate biokütuste puhul. Vastavalt
direktiivi 98/70/EÜ artikli 7d lõikele 6 ja 
direktiivi 2009/28/EÜ artikli 19 lõikele 6 
tuleks anda asjakohane kaitse neile 
investeeringutele, mis on tehtud enne 
käesoleva direktiivi jõustumist.

Or. en

Muudatusettepanek 110
Fiona Hall
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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) Hinnanguline maakasutuse kaudsest 
muutusest tingitud heide tuleks lisada 
biokütuste kasvuhoonegaaside heite 
arvutusse 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.

Or. en

Muudatusettepanek 111
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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) Heitetegur 0 tuleks omistada 
biokütustele, mis on valmistatud 
lähteainest, mille tootmine ei suurenda 
nõudlust maa järele, näiteks jäätmetest 
valmistatud biokütus või tootlikkuse kasv.

Or. en

Muudatusettepanek 112
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11
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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 ELi 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise ja biokütuse eesmärkide 
tõhus täitmine, tuleks võtta maakasutuse 
kaudsest muutusest tingitud heide arvesse
kasvuhoonegaaside heite vähendamise 
arvutamisel, nagu on nõutud direktiivides
98/70/EÜ ja 2009/28/EÜ sätestatud 
säästlikkuskriteeriumides. Samuti tuleks 
arvestada maakasutuse kaudsest 
muutusest tulenevat heidet artikli 7a 
lõikes 2 sätestatud eesmärgi täitmisel, et 
ergutada selliste biokütuste tootmist, mille 
puhul maakasutuse kaudsest muutusest 
tulenev heide on väiksem. Heitetegur 0 
tuleks omistada biokütustele, kui need 
vastavad piisavatele säästlikkuse 
standarditele ning mis on valmistatud 
jäätmetest ja jääkidest, mille tootmine ei 
suurenda nõudlust maa järele, näiteks 
jäätmetest valmistatud biokütus.

Or. en

Muudatusettepanek 113
Britta Thomsen, Josefa Andrés Barea, Patrizia Toia, Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Biokütuse lähteaine suurenevast 
kogusest tingitud maakasutus ei tohiks 
põhjustada kohalike ja põliselanike 
kogukondade ümberasustamist. Seetõttu 
tuleks pidada säästvateks üksnes neid 
biokütuseid ja vedelaid biokütuseid, mille 
tootmine ei avalda mõju kohalikele ja 
põliselanike kogukondadele.

Or. en
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Muudatusettepanek 114
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Selle metodoloogia läbivaatamisel 
ja kohandamisel tuleks arvesse võtta 
asjaolu, et ettevõtjad on teinud tohutul 
hulgal investeeringuid praegu kehtivate 
õigusaktide alusel.

Or. fr

Muudatusettepanek 115
Angelika Niebler

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.

välja jäetud

Or. de
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Selgitus

Praegu ei ole kindlaid, asjakohaseid teaduslikke tõendeid, mis õigustavad sellist meetodit ja 
selle rakendamist. Lisaks on selline mõtteviis vastuolus vajaliku õiguskindlusega.

Muudatusettepanek 116
Giles Chichester

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.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 117
András Gyürk, Alajos Mészáros

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 

välja jäetud
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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.

Or. en

Muudatusettepanek 118
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 119
Jens Rohde
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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 korrapäraselt läbi 
vaatama IX lisas sätestatud täiustatud 
biokütuste loetelu, võttes arvesse 
konsolideeritud, eksperdihinnangu 
saanud meetodeid, teaduse ja tehnika 
arengut, ning pidevalt esitama aruandeid 
maakasutuse kaudsest muutusest tuleneva 
heite hindamise meetodite arengu kohta.

Or. en

Selgitus

Kuna maakasutuse kaudsest muutusest tuleneva heite arvestamiseks kasutatavate meetodite 
edasine areng, konsolideerimine ja neile eksperthinnangu andmine on vajalik, peab komisjon 
esitama aruande erinevate meetodite teadusliku ja tehnilise arengu kohta.

Muudatusettepanek 120
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Direktiivi 2009/28/EÜ artikli 19 lõike 
8 ja direktiivi 98/70/EÜ artikli 7d lõike 8 
sätetega soovitatakse biokütuste tootmist 
tugevasti degradeerunud ja saastatud 
pinnasel kui ajutist meedet maakasutuse 
kaudse muutuse mõju leevendamiseks. 
Osutatud sätted ei ole oma praegusel 
kujul enam kohased ja need tuleb lisada 
käesolevas direktiivis esitatud 

(13) Direktiivi 2009/28/EÜ artikli 19 lõike 
8 ja direktiivi 98/70/EÜ artikli 7d lõike 8 
sätetega soovitatakse biokütuste tootmist 
tugevasti degradeerunud ja saastatud 
pinnasel kui meedet maakasutuse kaudse 
muutuse mõju leevendamiseks. Komisjon 
peaks hindama muid maakasutuse kaudse 
muutuse mõju leevendamise meetmeid,
näiteks kaassaaduste kasutamist, 
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lähenemisviisile, et tagada maakasutuse 
kaudsest muutusest tingitud heite 
vähendamiseks võetavate kõigi meetmete 
omavaheline kooskõla.

saagikuse suurendamist, tootmise 
tõhustamist ning põllukultuuride tootmist 
hüljatud või kasutamata maal, 
eesmärgiga lisada need direktiividesse 
toetuskõlblikena, nagu juba on sätestatud 
direktiivi 98/70/EÜ IV lisa C osa punktis 7 
ja direktiivi 2009/28/EÜ V lisa C osa 
punktis 7 biomassi puhul, kui see 
saadakse rikutud maalt, mis on taastatud.

Or. en

Muudatusettepanek 121
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Direktiivi 2009/28/EÜ artikli 19 
lõike 8 ja direktiivi 98/70/EÜ artikli 7d 
lõike 8 sätetega soovitatakse biokütuste 
tootmist tugevasti degradeerunud ja 
saastatud pinnasel kui ajutist meedet 
maakasutuse kaudse muutuse mõju 
leevendamiseks. Osutatud sätted ei ole oma 
praegusel kujul enam kohased ja need tuleb 
lisada käesolevas direktiivis esitatud 
lähenemisviisile, et tagada maakasutuse 
kaudsest muutusest tingitud heite 
vähendamiseks võetavate kõigi meetmete 
omavaheline kooskõla.

(13) Direktiivi 2009/28/EÜ artikli 19 
lõike 8 ja direktiivi 98/70/EÜ artikli 7d 
lõike 8 sätetega soovitatakse biokütuste 
tootmist tugevasti degradeerunud ja 
saastatud pinnasel kui ajutist meedet 
maakasutuse kaudse muutuse mõju 
leevendamiseks. Osutatud sätted ei ole oma 
praegusel kujul enam kohased ja need tuleb 
lisada käesolevas direktiivis esitatud 
lähenemisviisile, et tagada maakasutuse 
kaudsest muutusest tingitud heite 
vähendamiseks võetavate kõigi meetmete 
omavaheline kooskõla. Nimetatud 
saastatul pinnasel tuleks siiski jätkata 
biokütuste tootmiseks kasutatavate 
kultuuride kasvatamist sellises ulatuses, et 
sellega ei kaasneks maakasutuse kaudset 
muutust.

Or. fr

Muudatusettepanek 122
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Selleks et täita taastuvenergia 
eesmärke transpordisektoris ning 
samaaegselt minimeerida maakasutuse 
muutuse negatiivset mõju, tuleks toetada 
taastuvatest energiaallikatest elektri 
tootmist, ümbersuunamist, suuremat 
ühistranspordi kasutamist ning 
energiatõhusust. Kooskõlas 
transpordisektorit käsitleva valge 
raamatuga peaksid liikmesriigid püüdma 
saavutada suuremat energiatõhusust ja 
vähendama üldist energiatarbimist 
transpordisektoris ning samal ajal 
suurendama elektrisõidukite turuosa ja 
ära kasutama taastuvelektrit 
transpordisüsteemis.

Or. en

Muudatusettepanek123
Laurence J.A.J. Stassen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Selleks et tagada käesoleva direktiivi 
rakendamiseks ühetaolised tingimused, 
tuleks komisjonile anda 
rakendusvolitused. Kõnealuseid volitusi 
tuleks kasutada vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 
2011. aasta määrusele (EL) nr 182/2011, 
millega kehtestatakse eeskirjad ja 
üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide läbiviidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse 
komisjoni rakendamisvolituste teostamise 
suhtes.

välja jäetud
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Or. nl

Muudatusettepanek 124
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Selleks et kohandada direktiivi 
98/70/EÜ teaduse ja tehnika arenguga, 
tuleks komisjonile anda Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 290 kohane 
volitus võtta vastu õigusakte, millega 
nähakse ette kasvuhoonegaaside heite seire 
ja vähendamise meetodid, biokütuste 
säästlikkuskriteeriumidele vastavuse 
hindamiseks vajalikud metodoloogilised 
põhimõtted ja väärtused, kriteeriumid ja 
geograafiline ulatus väga suure 
mitmekesisusega rohumaade 
kindlakstegemiseks, olelusringipõhise 
kasvuhoonegaaside heite arvutamise ja 
heitest aruandmise meetodid, maakasutuse 
kaudsest muutusest tingitud heite 
arvutamise meetodid, kütustes 
kasutatavate metallilisandite lubatav tase, 
kütuste spetsifikatsioonidega seotud 
lubatavad analüüsimeetodid ning 
bioetanooli sisaldava bensiini aururõhu 
puhul lubatud erand.

(18) Selleks et kohandada direktiivi 
98/70/EÜ teaduse ja tehnika arenguga, 
tuleks komisjonile anda Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 290 kohane 
volitus võtta vastu õigusakte, millega 
nähakse ette kasvuhoonegaaside heite seire 
ja vähendamise meetodid, biokütuste 
säästlikkuskriteeriumidele vastavuse 
hindamiseks vajalikud metodoloogilised 
põhimõtted ja väärtused, kriteeriumid ja 
geograafiline ulatus väga suure 
mitmekesisusega rohumaade 
kindlakstegemiseks, olelusringipõhise 
kasvuhoonegaaside heite arvutamise ja 
heitest aruandmise meetodid, kütustes 
kasutatavate metallilisandite lubatav tase, 
kütuste spetsifikatsioonidega seotud 
lubatavad analüüsimeetodid ning 
bioetanooli sisaldava bensiini aururõhu 
puhul lubatud erand.

Or. en

Muudatusettepanek 125
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Selleks et kohandada direktiivi (18) Selleks et kohandada direktiivi 
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98/70/EÜ teaduse ja tehnika arenguga, 
tuleks komisjonile anda Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 290 kohane 
volitus võtta vastu õigusakte, millega 
nähakse ette kasvuhoonegaaside heite seire 
ja vähendamise meetodid, biokütuste 
säästlikkuskriteeriumidele vastavuse 
hindamiseks vajalikud metodoloogilised 
põhimõtted ja väärtused, kriteeriumid ja 
geograafiline ulatus väga suure 
mitmekesisusega rohumaade 
kindlakstegemiseks, olelusringipõhise 
kasvuhoonegaaside heite arvutamise ja 
heitest aruandmise meetodid, maakasutuse 
kaudsest muutusest tingitud heite 
arvutamise meetodid, kütustes 
kasutatavate metallilisandite lubatav tase, 
kütuste spetsifikatsioonidega seotud 
lubatavad analüüsimeetodid ning 
bioetanooli sisaldava bensiini aururõhu 
puhul lubatud erand.

98/70/EÜ teaduse ja tehnika arenguga, 
tuleks komisjonile anda Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 290 kohane 
volitus võtta vastu õigusakte, millega 
nähakse ette kasvuhoonegaaside heite seire 
ja vähendamise meetodid, biokütuste 
säästlikkuskriteeriumidele vastavuse 
hindamiseks vajalikud metodoloogilised 
põhimõtted ja väärtused, kriteeriumid ja 
geograafiline ulatus väga suure 
mitmekesisusega rohumaade 
kindlakstegemiseks, olelusringipõhise 
kasvuhoonegaaside heite arvutamise ja 
heitest aruandmise meetodid, kütustes 
kasutatavate metallilisandite lubatav tase, 
kütuste spetsifikatsioonidega seotud 
lubatavad analüüsimeetodid ning 
bioetanooli sisaldava bensiini aururõhu 
puhul lubatud erand.

Or. en

Muudatusettepanek 126
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Selleks et kohandada direktiivi 
98/70/EÜ teaduse ja tehnika arenguga, 
tuleks komisjonile anda Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 290 kohane 
volitus võtta vastu õigusakte, millega 
nähakse ette kasvuhoonegaaside heite seire 
ja vähendamise meetodid, biokütuste 
säästlikkuskriteeriumidele vastavuse 
hindamiseks vajalikud metodoloogilised 
põhimõtted ja väärtused, kriteeriumid ja 
geograafiline ulatus väga suure 
mitmekesisusega rohumaade 
kindlakstegemiseks, olelusringipõhise 

(18) Selleks et kohandada direktiivi 
98/70/EÜ teaduse ja tehnika arenguga, 
tuleks komisjonile anda Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 290 kohane 
volitus võtta vastu õigusakte, millega 
nähakse ette kasvuhoonegaaside heite seire 
ja vähendamise meetodid, biokütuste 
säästlikkuskriteeriumidele vastavuse 
hindamiseks vajalikud metodoloogilised 
põhimõtted ja väärtused, kriteeriumid ja 
geograafiline ulatus väga suure 
mitmekesisusega rohumaade 
kindlakstegemiseks, olelusringipõhise 
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kasvuhoonegaaside heite arvutamise ja 
heitest aruandmise meetodid, maakasutuse 
kaudsest muutusest tingitud heite 
arvutamise meetodid, kütustes 
kasutatavate metallilisandite lubatav tase, 
kütuste spetsifikatsioonidega seotud 
lubatavad analüüsimeetodid ning 
bioetanooli sisaldava bensiini aururõhu 
puhul lubatud erand.

kasvuhoonegaaside heite arvutamise ja 
heitest aruandmise meetodid, kütustes 
kasutatavate metallilisandite lubatav tase, 
kütuste spetsifikatsioonidega seotud 
lubatavad analüüsimeetodid ning 
bioetanooli sisaldava bensiini aururõhu 
puhul lubatud erand.

Or. en

Muudatusettepanek 127
Giles Chichester

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 täiustatud biokütuste loetelu, 
transpordikütuste energiasisaldus, 
kriteeriumid ja geograafiline ulatus väga 
suure mitmekesisusega rohumaade 
kindlakstegemiseks ning biokütuste ja 
vedelate biokütuste 
säästlikkuskriteeriumidele vastavuse 
hindamiseks vajalikud meetodid ja 
väärtused.

Or. en

Muudatusettepanek 128
Jens Rohde
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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 täiustatud biokütuste loetelu, 
transpordikütuste energiasisaldus, 
kriteeriumid ja geograafiline ulatus väga 
suure mitmekesisusega rohumaade 
kindlakstegemiseks ning biokütuste ja 
vedelate biokütuste 
säästlikkuskriteeriumidele vastavuse 
hindamiseks vajalikud meetodid ja 
väärtused.

Or. en

Muudatusettepanek 129
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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 

(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, 
jäätmehierarhiale vastavuse eeskirjad,
kriteeriumid ja geograafiline ulatus väga 
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kindlakstegemiseks, maakasutuse kaudsest 
muutusest tingitud heite arvutamise meetod 
ning biokütuste ja vedelate biokütuste 
säästlikkuskriteeriumidele vastavuse 
hindamiseks vajalikud meetodid ja 
väärtused.

suure mitmekesisusega rohumaade 
kindlakstegemiseks, maakasutuse kaudsest 
muutusest tingitud heite arvutamise meetod 
ning biokütuste ja vedelate biokütuste
säästlikkuskriteeriumidele vastavuse 
hindamiseks vajalikud meetodid ja 
väärtused.

Or. en

Muudatusettepanek 130
Bendt Bendtsen

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 täiustatud biokütuste 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.

Or. da

Muudatusettepanek 131
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19
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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
alleesmärgi saavutamiseks arvestatavate
täiustatud biokütuste 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.

Or. en

Muudatusettepanek 132
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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 

(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 transpordikütuste 
energiasisaldus, kriteeriumid ja 
geograafiline ulatus väga suure 
mitmekesisusega rohumaade 
kindlakstegemiseks ning biokütuste ja 
vedelate biokütuste 
säästlikkuskriteeriumidele vastavuse 
hindamiseks vajalikud meetodid ja 
väärtused.
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vedelate biokütuste 
säästlikkuskriteeriumidele vastavuse 
hindamiseks vajalikud meetodid ja 
väärtused.

Or. en

Muudatusettepanek 133
Laurence J.A.J. Stassen

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.

välja jäetud

Or. nl

Muudatusettepanek 134
Giles Chichester

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 

(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 
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kaaluma mõju vähendamiseks võimalusi, 
mis võivad hõlmata maakasutuse kaudsest 
muutusest tingitud hinnangulise heite 
tegurite lisamist säästlikkuskavasse alates 
1. jaanuarist 2021.

kaaluma mõju vähendamiseks võimalusi, 
mis võivad hõlmata maakasutuse kaudsest 
muutusest tingitud hinnangulise heite 
tegurite lisamist säästlikkuskavasse, 
tagades, et kasutatavad meetodid on 
kindlad ja usaldusväärsed, et anda täpselt
maakasutuse kaudsest muutusest tingitud 
heite konkreetne suurus kasutatavate eri 
kultuuride kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 135
Jens Rohde

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.

Or. en

Muudatusettepanek 136
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Komisjon peaks parimatele ja (20) Komisjon peaks parimatele ja 
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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.

uusimatele teaduslikele andmetele toetudes 
uurima, kui tõhusad on käesolevas 
direktiivis esitatud meetmed maakasutuse 
kaudsest muutusest tulenevate 
kasvuhoonegaaside heite piiramisel, ning 
kaaluma mõju vähendamiseks võimalusi.

Or. en

Selgitus

Maakasutuse kaudsest muutusest tuleneva hinnangulise heite tegurid lisatakse 
säästlikkuskavasse alates käesoleva direktiivi jõustumisest.

Muudatusettepanek 137
Gaston Franco

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 maakasutuse kaudsest 
muutusest tingitud hinnangulise heite 
tegurite lisamist säästlikkuskavasse alates 
1. jaanuarist 2021. Komisjon peaks viima 
läbi asjakohase analüüsi, et hinnata 
käesoleva direktiivi rakendamistingimuste 
mõju biomassi kasutavatele sektoritele.

Or. fr
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Muudatusettepanek 138
Fiona Hall

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.
Komisjon peaks läbi vaatama ka 
leevendusmeetmed, nagu kaassaaduste 
kasutamine, tootlikkuse kasv, tootmise 
tõhusus ja kultuuride kasvatamine 
mahajäetud maal.

Or. en

Muudatusettepanek 139
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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.

Or. en
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Muudatusettepanek 140
Britta Thomsen, Josefa Andrés Barea, Judith A. Merkies

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 peaks hõlmama
säästlikkuskriteeriume, mida tuleb täita 
täiustatud biokütuste puhul.

Or. en

Muudatusettepanek 141
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Vittorio Prodi

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 peaks hõlmama
säästlikkuskriteeriume, mida tuleb täita, 
et edendada täiustatud biokütuseid.

Or. en
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Muudatusettepanek 142
Laurence J.A.J. Stassen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) On eriti oluline, et komisjon viiks 
käesoleva direktiivi kohaldamist 
ettevalmistava töö käigus läbi 
asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas 
ekspertide tasandil. Delegeeritud 
õigusaktide ettevalmistamisel ja 
koostamisel peaks komisjon tagama 
asjaomaste dokumentide sama- ja 
õigeaegse ning asjakohase edastamise 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

välja jäetud

Or. nl

Muudatusettepanek 143
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Eriti oluline on, et komisjon viiks oma 
ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid 
konsultatsioone, sealhulgas ekspertide 
tasandil. Delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamisel ja koostamisel peaks 
komisjon tagama asjaomaste dokumentide 
sama- ja õigeaegse ning asjakohase 
edastamise Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

(21) Eriti oluline on, et komisjon viiks oma 
ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid 
konsultatsioone, sealhulgas ekspertide ja 
sidusrühmade tasandil, sh asjaomastes 
tööstusharudes. Delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamisel ja koostamisel peaks
komisjon tagama asjaomaste dokumentide 
sama- ja õigeaegse ning asjakohase 
edastamise Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

Or. de
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Muudatusettepanek 144
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) On eriti oluline, et komisjon viiks 
käesoleva direktiivi kohaldamist 
ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid 
konsultatsioone, sealhulgas ekspertide 
tasandil. Delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamisel ja koostamisel peaks 
komisjon tagama asjaomaste dokumentide 
sama- ja õigeaegse ning asjakohase 
edastamise Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

(21) On eriti oluline, et komisjon viiks 
käesoleva direktiivi kohaldamist 
ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid 
konsultatsioone, sealhulgas metsandus- ja 
põllumajandussektori ekspertide tasandil. 
Delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel 
ja koostamisel peaks komisjon tagama 
asjaomaste dokumentide sama- ja 
õigeaegse ning asjakohase edastamise 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Or. fr

Muudatusettepanek 145
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artiklit 7a muudetakse järgmiselt: 1. Artiklit 7a muudetakse järgmiselt:

-a) lõike 2 punkt a asendatakse 
järgmisega:
a) 6 % 31. detsembriks 2020. 
Liikmesriigid nõuavad tarnijatelt 
vähendamisega seoses järgmiste vahe-
eesmärkide järgimist: 2 % 31. detsembriks 
2016 ja 4 % 31. detsembriks 2018;

Or. en
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Selgitus

Arvestades, et vabatahtlikud eesmärgid, mis on seatud vastavalt kehtivale kütusekvaliteedi 
direktiivile, ei ole suunanud turge kasutama väiksema süsinikdioksiidi mahukusega kütuseid, 
nähakse käesoleva muudatusettepanekuga ette viia kütusekvaliteedi direktiivi vahe-eesmärgid 
2 % ja 4 % vastavalt aastatelt 2014 ja 2017 aastatele 2016 ja 2018 ning samas muuta need 
kohustuslikuks kütusetarnijatele.

Muudatusettepanek 146
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a a) lõikesse 2 lisatakse järgmine lõik 
punkti c järele:
„Direktiivi 98/70/EÜ, artikli 7a, lõigus a 
ja b esitatud eesmärkide täitmiseks peavad 
liikmesriigid tagama, et teraviljast ja 
muudest rohkesti tärklist sisaldavatest 
põllukultuuridest, suhkru- ja õlitaimedest 
ning muudest maal kasvatatavatest 
energiatootmiseks ette nähtud 
kultuuridest valmistatud biokütuste ja 
vedelate biokütuste tarnijate maksimaalne 
ühine panus ei oleks suurem, kui energia 
kogus, mis vastab panuse 
maksimummäärale, nagu on esitatud 
direktiivi 2009/28/EÜ artikli 3 lõike 4 
punktis d.”

Or. en

Muudatusettepanek 147
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt -a (uus)
Direktiiv 2008/70/EÜ
Artikkel 7a – lõige 2 – viimane lõik (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 148
Giles Chichester

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en
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Muudatusettepanek 149
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 150
Jens Rohde

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

Indirect land-use change emissions are a side-effect of all kinds of land use change and can 
hereby also be an effect of biofuels production.It is an issue that needs to be tackled in a way 
which does not penalise the biofuels with a low emission and provides an incentive for the 
production of biofuels that offer the largest greenhouse gas savings. However, there is great 
scientific disagreement and uncertainities of the current indirect land-use change 
calculations. Further development, consolidation and peer-reviewing of the models used to 
calculate the emissions resulting from indirect land-use change are necessary and the results 
must be differentiated by crop and region. Reporting on the values would therefore be 
premature and risk making the basis for faulty and regretful decisions.

Muudatusettepanek 151
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Lisaks on kütusetarnijad kohustatud 
teatama liikmesriikide poolt määratud 
asutustele edusammudest 3 % 
kohustusliku eesmärgi saavutamisel, mis 
on taastuvatest energiaallikatest toodetud 
energia 10 % eesmärgi osa iga 
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liikmesriigi transpordisektori 
energiatarbimises aastaks 2020. Tarnijad 
peavad dokumentidega tõendama, et 
biokütused on toodetud IX lisa A osas
loetletud lähteainetest ja muust kui 
bioloogilise päritoluga taastuvtoorainest 
valmistatud vedel- ja gaaskütustest.
Liikmesriigid esitavad nimetatud andmed 
komisjonile.”

Or. en

Muudatusettepanek 152
Catherine Trautmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 153
Bendt Bendtsen

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

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

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

Or. da

Muudatusettepanek 154
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) lõike 5 esimese lõigu sissejuhatav lause 
asendatakse järgmisega:

välja jäetud

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

Or. en

Muudatusettepanek 155
Sabine Wils

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

-a) lõige 1 asendatakse järgmisega:
„1. Sõltumata sellest, kas tooraine on 
kasvatatud ühenduse territooriumil või 
väljaspool seda, võetakse biokütustest 
toodetud energiat arvesse artikli 7a 
osutatud eesmärkidel üksnes siis, kui need 
vastavad kõnealuse artikli lõigetes 2–6c 
sätestatud säästlikkuskriteeriumidele.
Arvestades artikli 7a eesmärke, ei tohi 
teraviljast ja muudest rohkesti tärklist 
sisaldavatest põllukultuuridest, suhkru- ja 
õlitaimedest või toiduks 
mittekasutatavatest tselluloosmaterjalidest 
ja lignotselluloosist, v.a jäätmetest ja 
jääkidest, toodetud biokütused ületada 
energiakogust, mis on esitatud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia 
kasutamise edendamise direktiivi 
2009/28/EÜ artikli 3 lõike 1 teises lõigus.”

Or. en

Muudatusettepanek 156
Jens Rohde

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a) lõike 1 teine lõik jäetakse välja.

Or. en

Selgitus

Sidusa säästlikkuse määruse kohaselt peab täiustatud biokütuste suhtes kehtima sama 
säästlikkuskriteerium nagu tavaliste biokütuste puhul. Selleks et säästlikkuskava oleks 
usaldusväärne, on vaja ranget kontrolli, mida saaks kohaldada kõigi biokütuste puhul. 
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Komisjoni ettepaneku tulemusena edendatakse eelkõige mittesäästlikust toorainest toodetud 
biokütuseid. Teatud jäätmete ja jääkainete puhul säästlikkusnõuetest erandite tegemine viiks 
asjaoluni, et palmiõlijäätmetest toodetavat biodiislit subsideeritaks ka juhul, kui palmiõli on 
toodetud ebaseaduslikul viisil maharaiutud vihmametsade piirkondades. Sama kehtib 
kasutatud toiduõli puhul, mida toodetakse mittesäästlike vahendite abil. Sellisel juhul ei ole 
need bioloogiliselt mitmekesised, vihmametsade, soode ja turbarabadega alad kaitstud.

Muudatusettepanek 157
António Fernando Correia de Campos

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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

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

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

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

V lisa A osas loetletud biokütustest 
tingitud kasvuhoonegaaside heite 
vähendamist tuleb arvutada vastavalt 
artikli 7d lõikele 1 üksnes koguse puhul, 
mis moodustab kuni 5 % kütusevaru 
koguenergiast. Kui osakaal on üle 5 %,
siis loetakse kasvuhoonegaaside heite 
vähendamist biokütuste puhul võrdseks 
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fossiilkütustest keskmise olelusringi 
jooksul tuleneva kasvuhoonegaaside 
heitega.
Biokütuste puhul, mis on toodetud 
direktiivi 2009/28/EÜ IX lisa A osas 
loetletud lähteainetest, tuleb 
kasvuhoonegaaside heite vähendamist 
arvutada vastavalt artikli 7d lõikele 1, ja 
nende panust kütusevaru 
kasvuhoonegaaside keskmise 
intensiivsuse arvutamisse tuleb 
neljakordistada.
Biokütuste puhul, mis on toodetud 
direktiivi 2009/28/EÜ IX lisa A osas 
loetletud lähteainetest, tuleb 
kasvuhoonegaaside heite vähendamist 
arvutada vastavalt artikli 7d lõikele 1, ja 
nende panust kütusevaru 
kasvuhoonegaaside keskmise 
intensiivsuse arvutamisse tuleb korrutada 
kahega.
Biokütuste puhul, mis on toodetud 
direktiivi 2009/28/EÜ IX lisa A osas 
loetletud lähteainetest, tuleb 
kasvuhoonegaaside heite vähendamist 
arvutada vastavalt artikli 7d lõikele 1, ja 
nende panust kütusevaru 
kasvuhoonegaaside keskmise 
intensiivsuse arvutamisse tuleb korrutada 
neljaga.”

Or. en

Selgitus

Taastuvenergia direktiivi ja kütuse kvaliteedi direktiivi sätted, sealhulgas seadusandlik 
reaktsioon maakasutuse kaudse muutuse puhul, peavad olema terviklikud ja ühtlustatud.
Seetõttu tuleb tavalise biokütuse vähema kasvuhoonegaaside heite eelist 6 %-lise 
vähendamise eesmärgi saavutamisel võtta arvesse üksnes kuni 5 % ulatuses nende osakaalust 
kütusevarus, ning teise põlvkonna biokütuste eelis tuleb korrutada nelja ja kahega.

Muudatusettepanek 158
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt a
Direktiiv 98/70/EÜ
Artikkel 7b – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

„2. Lõikes 1 osutatud eesmärkidel 
arvessevõetav biokütuste ja vedelate 
biokütuste kasutamisest tulenev otseste ja 
kaudsete kasvuhoonegaaside heitkoguste 
summa on vähemalt 60 % ning ei ületa 42 
gCO2eq/MJ.

Or. en

Selgitus

Heite vähendamise piirmäärad väljendatuna suhtarvudes (%), nagu komisjon välja pakkus, ei 
paku piisavat tagatist investoritele, kuna võrdlusalus võib aja jooksul muutuda. Selle asemel 
et kindlaks määrata heite maksimumsuurust absoluutväärtusena, nagu pakutakse käesolevas 
muudatusettepanekus, on rohkem kindlust neil investeeringutel, millele tööstusharud võivad 
soovida keskenduda. Muudatusettepanekus esitatud väärtus 42 gCO2eq/MJ vastab 50 % heite 
vähendamisele kehtiva võrdlusaluse puhul.

Muudatusettepanek 159
Sabine Wils

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 160
Gaston Franco

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Selgitus

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

Muudatusettepanek 161
Kathleen Van Brempt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

toimunud biokütuse tootmine.

Or. en

Muudatusettepanek 162
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

„2. Lõikes 1 osutatud eesmärkidel 
arvessevõetav biokütuste kasutamisega 
saavutatav kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamine on vähemalt 60 % pärast 1. 
juulit 2018 tööd alustavates käitistes 
toodetavate biokütuste puhul. Käitis on 
alustanud tööd, kui selles on reaalselt 
toimunud biokütuse tootmine.

Or. ro

Muudatusettepanek 163
Sabine Wils

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käitiste puhul, mis alustavad tööd 1. juulil 
2014 või on tööd alustanud varem, on 
lõikes 1 osutatud eesmärkidel 
arvessevõetav biokütuste kasutamisega 
saavutatav kasvuhoonegaaside 

välja jäetud
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heitkoguste vähendamine vähemalt 35 % 
kuni 31. detsembrini 2017 ja vähemalt 
50 % alates 1. jaanuarist 2018.

Or. en

Muudatusettepanek 164
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Käitiste puhul, mis alustavad tööd 1. juulil 
2014 või on tööd alustanud varem, on 
lõikes 1 osutatud eesmärkidel biokütusest 
ega vedelast biokütusest tingitud otsese ja 
kaudse kasvuhoonegaaside heitkoguste 
summa kuni 54 gCO2eq/MJ kuni 31. 
detsembrini 2016 ja 42 gCO2eq/MJ alates 
1. jaanuarist 2017. Käitis on alustanud 
tööd, kui selles on reaalselt toimunud 
biokütuse tootmine.

Or. en

Selgitus

Heite maksimumsuuruse kindlaksmääramise korral absoluutväärtusena, nagu pakutakse 
käesolevas muudatusettepanekus, on rohkem kindlust neil investeeringutel, millele 
tööstusharud võivad soovida keskenduda. Muudatusettepanekus kasutatavad väärtused 54 ja 
42 gCO2eq/MJ vastavad umbes 35 % ja 50 % heitekoguste vähendamisele. Ei ole mingit 
põhjust lükata 2017. aasta 50 % nõuet tagasi aasta võrra, nagu soovitab komisjon.

Muudatusettepanek 165
Kathleen Van Brempt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt a



AM\933726ET.doc 91/177 PE510.481v01-00

ET

Direktiiv 98/70/EÜ
Artikkel 7b – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Käitiste puhul, mis alustavad tööd 31. 
detsembril 2013 või on tööd alustanud 
varem, on lõikes 1 osutatud eesmärkidel 
arvessevõetav biokütuste kasutamisega 
saavutatav kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamine vähemalt 45 % kuni 31. 
detsembrini 2017 ja vähemalt 60 % alates 
1. jaanuarist 2018.

Or. en

Muudatusettepanek 166
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) lõikes 3 asendatakse teine lõik 
järgmisega:

välja jäetud

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

Or. en

Muudatusettepanek 167
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) lõikes 3 asendatakse teine lõik 
järgmisega:

välja jäetud

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

Or. en

Muudatusettepanek 168
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) lisatakse järgmine lõige 4 a:
„4. Biokütuseid ja vedelad biokütuseid, 
mis pärinevad riikidest või piirkondadest, 
kus maakasutuse muutusest tulenev 
heitkogus moodustab üle 35 % 
fossiilkütuse heitkogusest (30 
gCO2eq/MJ) arvestatuna kogu riigi või 
piirkonna kohta vastavalt IV lisa C osa 
punktile 7, ei võeta arvesse lõikes 1 
esitatud eesmärkide saavutamisel.”

Or. en

Muudatusettepanek 169
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt b b (uus)
Direktiiv 98/70/EÜ
Artikkel 7b – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b b) lisatakse järgmine lõige 5 a:
„Lõikes 1 osutatud eesmärkidel arvesse 
võetud biokütuseid ja vedelaid biokütuseid 
ei valmistata jäätmetest, välja arvatud 
juhul, kui on eraldi kinnitatud vastavus 
jäätmehierarhiale, see tähendab jäätmete 
tekke vältimine, ettevalmistus 
korduvkasutuseks ja ringlussevõtmine 
enne taaskasutamist energia saamise 
eesmärgil, nagu on esitatud direktiivis 
2008/98/EÜ.”

Or. en

Muudatusettepanek 170
Fiona Hall

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) lisatakse järgmine lõige 5 a:
„5 a. Lõike 1 punktides a, b ja c osutatud 
eesmärkidel arvesse võetud biokütuseid ja 
vedelaid biokütuseid ei valmistata 
toorainest, mis on saadud jäätmetest, välja 
arvatud juhul, kui on eraldi kinnitatud ja 
tõendatud vastavus direktiivi 2008/98/EÜ 
artiklis 4 esitatud jäätmehierarhiale, see 
tähendab jäätmete tekke vältimine, 
ettevalmistus korduvkasutuseks ja 
ringlussevõtmine enne taaskasutamist 
energia saamise eesmärgil.
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Selleks antakse komisjonile kooskõlas 
artikli 25 punktiga b volitus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte, millega 
kehtestatakse sõltumatu kontrolli ja 
sertifitseerimise kord. Nimetatud kord 
võetakse vastu [1. jaanuariks 2016].”

Or. en

Selgitus

Jäätmete suhtes tuleks kehtestada jäätmehierarhiat vastavalt jäätmete raamdirektiivile –
jäätmete tekke vältimine, ettevalmistus korduvkasutuseks ja ringlussevõtt enne jäätmete 
taaskasutamist energia tootmise eesmärgil – ja eraldi kinnitatud ja tõendatud vastavus 
pettuste vältimiseks.

Muudatusettepanek 171
Jens Rohde

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) lisatakse järgmine lõige 5 a: 
„5 a. Biokütuste ja vedelate biokütuste 
tootmiseks kasutatavaid tooraineid tuleb 
võtta arvesse artikli 7a lõike 2 punktides 
a, b ja c osutatud eesmärkidel, kui aasta 
jooksul on tooraine tootmise tagajärjel 
lõigetega 4 ja 5 hõlmatud maakasutus 
oluliselt muutunud.”

Or. en

Selgitus

Raw materials, produced at land that used to be forest areas and peat bogs, are according to 
estimates accounting for more than 70% of the total greenhouse gas emissions from biofuels 
and bioliquids. If EU decides not to use biofuels and bioliquids from countries where such a 
considerably change in use of forest areas and peat bogs have taken place the majority of 
European greenhouse gas emissions caused by indirect land-use changes can be prevented. 
Such measure will strengthen already existing European legislation. In this directive, Artikkel 
7c lõige 4, there is already arranged sustainability conditions for entering bilateral or 



AM\933726ET.doc 95/177 PE510.481v01-00

ET

multilateral agreements with third countries that will be reinforced by adding the suggested 
lõige 5a. In accordance with Artikkels 2.1 and 2.2 of the WTO Agreement on Technical 
Barriers to Trade (TBT Agreement) such an exclusion from promotion in the European Union 
is permissible under WTO regulations.

Muudatusettepanek 172
Kathleen Van Brempt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) lisatakse järgmine lõige 5 a:
„5 a. Lõikes 1 osutatud eesmärkidel 
arvesse võetud biokütuseid ja vedelaid 
biokütuseid valmistatakse toorainest, mis 
on toodetud säästva maakorralduse tava 
kohaselt, mis säilitab või suurendab 
ökosüsteemide süsiniku varu, kaitseb 
bioloogilist mitmekesisust, mulla viljakust 
ja mulla orgaanilise süsiniku sisaldust; 
väldib pinnase erosiooni, toetab veevarude 
säilitamist ja omab minimaalset mõju vee 
kättesaadavusele, kvaliteedile ning 
toitainete ja mineraalide tasakaalule.”

Or. en

Muudatusettepanek 173
Ivo Belet

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) lõike 7 teise lõigu esimene lause 
muudetakse järgmiselt:



PE510.481v01-00 96/177 AM\933726ET.doc

ET

„Komisjon esitab iga kahe aasta järel 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
mõjuhinnangu selle kohta, mida kasvav 
nõudlus biokütuste järele avaldab 
sotsiaalsele säästlikkusele ühenduses ja 
kolmandates riikides, samuti biokütuste 
tootmise panuse kohta taimsete valkude 
puudujäägi vähendamisel ELis ja 
ühenduse biokütusepoliitika mõju kohta 
toiduainete taskukohase hinnaga 
kättesaadavusele, eelkõige arenguriikide 
elanikele, ning üldisemate 
arenguküsimuste kohta.”

Or. nl

Muudatusettepanek 174
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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 eesmärgi 
saavutamiseks tuleb biokütuste olelusringi 
jooksul tekkivate kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid arvutada järgmiselt:
a) kui tootmisviisidest tuleneva 
kasvuhoonegaaside heitkoguse 
vähenemise vaikeväärtus on sätestatud IV 
lisa A või B osas ja kui kõnealuste 
biokütuste või vedelate biokütuste IV lisa 
C osa punkti 7 kohaselt arvutatav el-
väärtus on võrdne nulliga või nullist 
väiksem ja kui hinnanguline maakasutuse 
kaudsest muutusest tulenev heide on 
võrdne nulliga vastavalt V lisa B osale, 
kasutades seda vaikeväärtust;
b) kasutades IV lisa C osas sätestatud 
metoodika kohaselt arvutatud tegelikku 
väärtust, lisades hinnangud V lisas 
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sätestatud maakasutuse kaudsest 
muutusest tingitud heite kohta;
(c) kasutades väärtust, mis on arvutatud 
IV lisa C osa punktis 1 esitatud valemi 
tegurite summana, milles mõne teguri 
puhul võib kasutada IV lisa D või E osa 
summeerimata vaikeväärtusi, ning kõigi 
teiste tegurite IV lisa C osas sätestatud
metoodika kohaselt arvutatud tegelikke 
väärtusi, lisades hinnangud V lisas 
sätestatud maakasutuse kaudsest 
muutusest tingitud heite kohta.”

Or. en

Selgitus

Arvutusmeetoditega kohandamine, et võtta arvesse maakasutuse kaudse muutuse hinnanguid 
kooskõlas kütusekvaliteedi direktiivi äsja esildatud V lisaga.

Muudatusettepanek 175
Sabine Wils

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a) lõige 1 asendatakse järgmisega:
„1. Artikli 7a ja artikli 7b lõike 2 eesmärgi 
saavutamiseks arvutatakse biokütuste 
elutsükli jooksul tekkivate 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid 
järgmiselt:
a) kui tootmisviisidest tuleneva 
kasvuhoonegaaside heitkoguse 
vähenemise vaikeväärtus on sätestatud IV 
lisa A või B osas ja kui kõnealuste 
biokütuste või vedelate biokütuste V lisa C 
osa punkti 7 kohaselt arvutatav el väärtus 
on võrdne nulliga või nullist väiksem, 
kasutades seda vaikeväärtust; V lisas 
sätestatud maakasutuse kaudsest 
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muutusest tulenev heite väärtus liidetakse 
nimetatud vaikeväärtusele;
b) kasutades IV lisa C osas sätestatud 
metoodika kohaselt arvutatud tegelikku 
väärtust, lisatakse tegelikule väärtusele 
hinnangud V lisas sätestatud 
maakasutuse kaudsest muutusest tingitud 
heite kohta või
c) kasutades väärtust, mis on arvutatud IV 
lisa C osa punktis 1 esitatud valemi 
tegurite summana, milles mõne teguri 
puhul võib kasutada IV lisa D või E osa 
summeerimata vaikeväärtusi, ning kõigi 
teiste tegurite puhul IV lisa C osas 
sätestatud metoodika kohaselt arvutatud 
tegelikke väärtusi, välja arvatud 
maakasutuse kaudse muutuse väärtused, 
mille puhul kasutatakse V lisas osutatud 
väärtusi.”

Or. en

Muudatusettepanek 176
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 177
Giles Chichester
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt a
Direktiiv 98/70/EÜ
Artikkel 7d – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 178
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud
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kategooriad, mille puhul maakasutuse 
kaudsest muutusest tuleneva heite väärtus 
on null; ning töötada välja tegurid toiduks 
mittekasutatavate tselluloosmaterjalide ja 
lignotselluloosi kui toorainete jaoks.”

Or. ro

Muudatusettepanek 179
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 180
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt a
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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; 
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, tingimusel et need 
soodustavad liikmesriikides innovatiivsete 
tehnoloogiatega seotud teadus- ja 
arendustegevust ning võtavad arvesse 
vajadust suurendada diislikütuste 
varustuskindlust.”

Or. fr

Selgitus

Delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise põhjenduseks võib olla V lisa kohandamine teaduse ja 
tehnika arenguga. Siiski, selleks et mitte luua investeeringute demotiveerimisega seotud 
ebakindlust, tuleb rõhutada, et kavandatavate meetmete lõppeesmärk peab igal juhul olema 
liikmesriikides teadus- ja arendustegevuse soodustamine ja turu vajaduste rahuldamine.

Muudatusettepanek 181
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 3 – punkt a
Direktiiv 98/70/EÜ
Artikkel 7d – Lõige 6
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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. Komisjon esitab hiljemalt 31. 
detsembriks aruande ja seejärel iga kahe 
aasta järel teaduse ja tehnika arengu 
kohta seoses põllukultuurirühma jaoks 
esitatud maakasutuse kaudsest muutusest 
tuleneva väärtuse hinnanguga. Kui 
osutub asjakohaseks, siis lisatakse 
aruandele ettepanek kohandada VIII lisa 
parima kättesaadava teadusliku 
tõendusmaterjaliga, et vaadata läbi 
põllukultuurirühma jaoks esitatud 
maakasutuse kaudsest muutusest tulenev 
väärtus; lisada uusi väärtusi 
üksikasjalikuma kirjeldamise tasanditel (st 
lähteaine tasandil); lisada vajaduse korral 
täiendavaid väärtusi biokütuste uute 
toorainete turule jõudmisel; ning töötada 
välja tegurid toiduks mittekasutatavate 
tselluloosmaterjalide ja lignotselluloosi kui 
toorainete jaoks.”

Or. en

Muudatusettepanek 182
Fiona Hall

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek tagab, et maakasutuse kaudsest muutusest tulenevat 
kasvuhoonegaaside heidet arvutatakse direktiivis 98/70/EÜ sätestatud kasvuhoonegaaside 
vähendamise kriteeriumidele vastavuse kindlaksmääramisel.

Muudatusettepanek 183
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) lõike 7 esimene lõik asendatakse 
järgmisega:

välja jäetud

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

Or. en

Muudatusettepanek 184
Andrzej Grzyb

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

b) lõike 7 esimene lõik asendatakse 
järgmisega:

välja jäetud

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

Or. en

Muudatusettepanek 185
António Fernando Correia de Campos

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

„7. Kui see on asjakohane, teeb komisjon 
ettepaneku kohandada IV lisa parima 
kättesaadava teadusliku 
tõendusmaterjaliga, lisades väärtusi 
samadest või muudest toormaterjalidest 
biokütuste tootmise uute viiside jaoks ning 
muuta C osas esitatud meetodeid.”

Or. en

Muudatusettepanek 186
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

6. Artikli 10 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:

välja jäetud

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

Or. en

Muudatusettepanek 187
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 188
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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



AM\933726ET.doc 107/177 PE510.481v01-00

ET

jõustumise kuupäevast. kuupäevast.

Or. en

Muudatusettepanek 189
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 190
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Delegeeritud õigusakt, mis on vastu 
võetud vastavalt artikli 7a lõikele 5, artikli 
7b lõike 3 teisele lõigule, artikli 7d 

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

Or. en

Muudatusettepanek 191
András Gyürk, Alajos Mészáros

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 98/70/EÜ
Artikkel 11 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Artikli 11 lõige 4 jäetakse välja. välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 192
Gaston Franco

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. fr

Muudatusettepanek 193
Marita Ulvskog

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Artiklile 2 lisatakse punkt o a:
„o a) „täiustatud biokütus” – bioloogiline 
materjal, mille asjakohane alternatiivne 
kasutus on seotud ulatusliku metaani või 
naerugaasi heitega, ilma et sellest saaks 
lisas IX esitatud määratluse kohast 
kasulikku energiat. Komisjonile tuleks 
anda volitus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte kooskõlas artikliga 25b, et 
kohandada seda määratlust vastavalt 
teaduslikule ja tehnilisele arengule.”
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Or. sv

Selgitus

Selleks et luua turu jaoks stiimulid täiustatud biokütuste kasutuselevõtuks.

Muudatusettepanek 194
Maria Da Graça Carvalho

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„o a) Täiendatud biokütuste tehnoloogia 
puhul toodetakse biokütuseid tüüpiliselt 
toiduks/söödaks mittekasutatavast 
lähteainest, nagu jäätmed ja jäägid (st 
nisupõhk, olmejäätmed), toiduks 
mittekasutatavad põllukultuurid (st 
rohttaimed, siidpööris) ja vetikad. Enamik 
tehnoloogiaid on katse- või tehnoloogilise 
arengu etapis.”

Or. en

Muudatusettepanek 195
Giles Chichester

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 
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panus olla mitte suurem kui 
energiakogus, mis vastab artikli 3 lõike 4 
punktis d osutatud suurimale panusele.”

Or. en

Muudatusettepanek 196
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

Iga liikmesriik peaks ise otsustama, millises majandusharus tegutsedes nad soovivad 
saavutada taastuvenergia direktiivis sätestatud üldiseid eesmärke.

Muudatusettepanek 197
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 198
Gaston Franco

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Selgitus

Biokütused avaldavad võimendavat mõju innovatsioonile biotehnoloogia ja taimekeemia 
valdkonnas. Seetõttu tuleb soodustada teadus- ja arendustegevust kõikides suure 
potentsiaaliga valdkondades, seahulgas fermenteerimise valdkonnas.
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Muudatusettepanek 199
Sabine Wils

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

„Esimeses lõigus osutatud eesmärgile 
vastavuse saavutamisel võib teraviljast ja 
muust tärkliserikkast toorainest, suhkru- ja 
õlitaimedest, samuti toiduks 
mittekasutatavatest tselluloosmaterjalidest 
ja lignotselluloosist v.a jäätmetest ja 
jääkidest valmistatud biokütuse või vedela 
biokütuse suurim ühendatud panus olla 
mitte suurem kui energiakogus, mis vastab 
artikli 3 lõike 4 punktis d osutatud 
suurimale panusele.”

Or. en

Muudatusettepanek 200
Marita Ulvskog

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

„Esimeses lõigus osutatud eesmärgile 
vastavuse saavutamisel võib õlitaimedest 
valmistatud biokütuse või vedela biokütuse 
suurim ühendatud panus olla mitte suurem 
kui 4 % ette nähtud 10 %-st, nagu on 
sätestatud artikli 3 lõike 4 punktis d.”

Or. sv
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Selgitus

Kui nende põllukultuuride, millele ülemmäär kohaldub, kasutus väheneb, vähendatakse ka
ülemmäära.

Muudatusettepanek 201
Britta Thomsen, Josefa Andrés Barea

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

„Esimeses lõigus osutatud eesmärgile 
vastavuse saavutamisel võib teraviljast ja 
muust tärkliserikkast toorainest, suhkru- ja 
õlitaimedest ning muudest maismaal 
kasvatatavatest energiatootmiseks ette 
nähtud kultuuridest valmistatud biokütuse 
või vedela biokütuse suurim ühendatud 
panus olla mitte suurem kui energiakogus, 
mis vastab artikli 3 lõike 4 punktis d 
osutatud suurimale panusele.”

Or. en

Muudatusettepanek 202
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Esimeses lõigus osutatud eesmärgile 
vastavuse saavutamisel võib teraviljast ja 
muust tärkliserikkast toorainest, suhkru- ja 
õlitaimedest valmistatud biokütuse või 
vedela biokütuse suurim ühendatud panus 
olla mitte suurem kui energiakogus, mis 

„Esimeses lõigus osutatud eesmärgile 
vastavuse saavutamisel võib teraviljast ja 
muust tärkliserikkast toorainest, suhkru- ja 
õlitaimedest või üksnes energiatootmiseks 
ette nähtud kultuuridest valmistatud 
biokütuse või vedela biokütuse suurim 
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vastab artikli 3 lõike 4 punktis d osutatud 
suurimale panusele.”

ühendatud panus olla mitte suurem kui 
energiakogus, mis vastab artikli 3 lõike 4 
punktis d osutatud suurimale panusele.”

Or. en

Selgitus

Piirang toidukultuuridest ja üksnes energiatootmiseks ette nähtud kultuuridest valmistatud 
biokütuste suhtes peaks tõhususe tagamiseks arvestama nii direktiivi 2009/28/EÜ kui ka 
direktiivi 98/70/EÜ eesmärke. See piirang peaks tagama, et kütuse ja toiduainete vahelise 
konflikti põhjustatud täiendavaid negatiivseid mõjusid ei suurendata ELi eesmärkide ja 
toetustega.

Muudatusettepanek 203
Fiona Hall

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ba) lõikele 1 lisatakse kolmas lõik:
„Hiljemalt 31. detsembriks 2014 peab 
komisjon sätestama eeskirjad delegeeritud 
õigusaktide abil, et vabastada artikli 3 
lõike 4 sätetest need biokütused, mida 
toodetakse kindlast teraviljast ja muudest 
tärklist sisaldavatest kultuuridest, suhkru-
ja õlitaimedest, millele kohaldatakse 
piisavalt leevendusmeetmeid 
tootmisprotsessi ajal, et kompenseerida 
maakasutuse kaudse muutuse tegureid. 
Leevendamismeetmed võivad sisaldada 
kaassaadusi ja tootmise tõhusust seni, 
kuni nad vastavad kõnealuse direktiivi 
artikli 17 lõikes 2 esitatud 
kriteeriumidele.”

Or. en

Selgitus

Põllukultuuridest toodetud esimese põlvkonna kütused võivad leevendada maakasutuse 
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kaudsest muutusest tulenevat heidet ja vastata direktiivis 2009/28/EÜ sätestatud 
kasvuhoonegaaside piirmäärale leevendusmeetmete, näiteks kaassaaduste kasutamise abil. 
Eeskirjad sellistele säästlikele biokütustele erandi tegemise kohta peaks sätestama komisjon.

Muudatusettepanek 204
Kent Johansson

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) lõikele 1 lisatakse kolmas lõik:
„Hiljemalt 31. detsembriks 2014 peab 
komisjon sätestama eeskirjad delegeeritud 
õigusaktide abil, et vabastada artikli 3 
lõike 4 sätetest need biokütused, mis 
toodetakse teraviljast ja muudest tärklist 
sisaldavatest kultuuridest, suhkru- ja 
õlitaimedest, mille suhtes kohaldatakse 
leevendusmeetmeid, nagu kaassaaduste 
kasutamine, tootlikkuse kasv, tootmise 
tõhusus ja kultuuride kasvatamine 
mahajäetud maal, kuni nad vastavad 
kõnealuse direktiivi artikli 17 lõikes 2 
esitatud kriteeriumidele.”

Or. en

Selgitus

Põllukultuuridest toodetud esimese põlvkonna kütused võivad leevendada maakasutuse 
kaudsest muutusest tulenevat heidet ja vastata direktiivis 2009/28/EÜ sätestatud 
kasvuhoonegaaside piirmäärale leevendusmeetmete, näiteks kaassaaduste kasutamise abil. 
Eeskirjad selliste säästlike biokütuste erandi kohta peaks sätestama komisjon.

Muudatusettepanek 205
Marita Ulvskog

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) lõikele 1 lisatakse alljärgnev kolmas 
lõik:
„2020. aastal peavad täiustatud 
biokütused moodustama vähemalt 3 % 
energia lõpptarbimisest 
transpordisektoris.”

Or. sv

Selgitus

Selleks et luua turu jaoks tugevad stiimulid täiustatud biokütustele üleminekuks, püstitame 
kindla eesmärgi, edendamaks Euroopa säästvat biokütusestrateegiat.

Muudatusettepanek 206
Bendt Bendtsen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-i) esimese lõigu järele lisatakse järgmine 
lõik:
„2020. aastal moodustab täiustatud 
biokütustest saadav energia vähemalt 3 % 
energia lõpptarbimisest 
transpordisektoris. 
2025. aastal moodustab täiustatud 
biokütustest saadav energia vähemalt 5 % 
energia lõpptarbimisest 
transpordisektoris.”

Or. da

Selgitus

Lisatakse esimese lõigu järele muudatusettepanekuna raportöör Vidal-Quadrase enda 
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ettepanekule muuta komisjoni ettepanekut artikli 2 punkti 2 alapunkt c alapunktis i.

Muudatusettepanek 207
Jens Rohde

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-i) esimene lõik asendatakse järgmisega:
„Iga liikmesriik tagab, et taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia osakaal 
kõigis transpordiliikides moodustaks 
aastal 2020 vähemalt 10 % energia 
lõpptarbimisest liikmesriigi 
transpordisektoris ning et taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia osakaal 
bensiini puhul moodustaks aastal 2020 
vähemalt 10 % liikmesriigi 
bensiinienergia lõpptarbimisest.”

Or. en

Muudatusettepanek 208
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-i) uus lõik lisatakse esimese lõigu järele:
„Iga liikmesriik tagab, et taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia osakaal 
kõigis transpordiliikides moodustaks 
aastal 2020 vähemalt 2 % energia 
lõpptarbimisest liikmesriigi 
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transpordisektoris.”

Or. en

Muudatusettepanek 209
Maria Da Graça Carvalho

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-i) uus lõik lisatakse esimese lõigu järele:
„Täiustatud biokütuse panus peab 
moodustama vähemalt 2 % energia 
lõpptarbimisest liikmesriigi 
transpordisektoris.”

Or. en

Muudatusettepanek 210
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-i) punkt a asendatakse järgmisega:
„a) kui nimetaja moodustab 80 % 
transpordisektoris tarbitud koguenergiast 
aastal 2020 esimese lõike eesmärkidel, siis 
võetakse arvutamisel arvesse ainult 
bensiini, diislikütust, maantee- ja 
raudteetranspordis tarbitud biokütust ja 
elektrienergiat;”

Or. en
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Muudatusettepanek 211
Sabine Wils

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

„Samuti tuleb arvesse võtta liikmesriikide 
võetud energiakogus, mis vastab 
energiatõhususe ja energiasäästu 
meetmetele; käesoleva taande kohaldamine 
ei piira artikli 17 lõike 1 punkti a ega artikli 
3 lõike 4 punkti d kohaldamist;”

Or. en

Muudatusettepanek 212
Giles Chichester

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. en

Muudatusettepanek 213
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 2 – alapunkt c – alapunkt i a (uus)
Direktiiv 2009/28/EÜ
Artikkel 3 – lõige 4 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-i) punkt c asendatakse järgmisega:
„c) punktide a ja b kohaldamisel 
taastuvatest energiaallikatest toodetud ja 
kõikides elektrisõidukite liikides tarbitud 
elektrienergia panuse arvutamiseks 
võivad liikmesriigid kasutada valikuliselt 
kas taastuvatest energiaallikatest toodetud 
elektrienergia keskmist osakaalu 
ühenduses või taastuvatest 
energiaallikatest toodetud elektrienergia 
osakaalu oma riigis, nagu see on 
mõõdetud kaks aastat enne kõnesolevat 
aastat. Taastuvatest energiaallikatest 
toodetud ja kõikide elektrisõidukite liikide 
tarbitud elektrienergia arvutamiseks 
arvestatakse seda tarbimist 5 korda 
suuremana taastuvatest energiaallikatest 
toodetud elektrienergia sisendkogusest.”

Or. en

Selgitus

Taastuva elektrienergia kasutamise puhul kõikides transpordiliikides suudavad 
elektrisõidukid aidata kaasa säästlikuma transpordisektori kujunemisele. Elektrisõidukid 
võivad pakkuda lahendusi transpordisektori probleemidele, kuna nad on oluliselt 
energiasäästlikumad kui sisepõlemismootoriga sõidukid. Elektrisõidukid etendavad olulist 
rolli ka teistes taastuvenergia sektorites elektrienergia salvestajatena.

Muudatusettepanek 214
Britta Thomsen

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

c) punkt c asendatakse järgmisega:
„c) taastuvatest energiaallikatest toodetud 
ja elektriliste maanteesõidukite tarbitud 
elektrienergia arvutamiseks arvestatakse 
seda tarbimist 5 korda suuremana 
taastuvatest energiaallikatest toodetud 
elektrienergia sisendkogusest.”

Or. en

Muudatusettepanek 215
Giles Chichester

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 
2011. aasta lõpul) energia lõpptarbimisest 
transpordisektoris aastal 2020.”

Or. en

Muudatusettepanek 216
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 217
Angelika Niebler

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

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

d) biokütuste arvutamisel võib lugejas 

i) IX lisas loendatud toorainetest 
valmistatud biokütuse või vedela biokütuse 
suurim ühendatud panus olla vähemalt 2 % 
energia lõpptarbimisest transpordisektoris 
aastal 2020 ja 
ii) söödataimedest valmistatud biokütuse 
või vedela biokütuse suurim ühendatud 
panus olla vähemalt 8 % energia 
lõpptarbimisest.”

Or. de
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Selgitus

Esimese põlvkonna biokütustele 5 % piiri kehtestamine peidab endas ohtu, et ei saavutata 
direktiivis 2009/28/EÜ sätestatud eesmärki, mille kohaselt peaks taastuvenergia osakaal 
transpordisektoris olema 2020. aastaks vähemalt 10 % energia lõpptarbimisest. Täiustatud 
biokütused on veel arendusfaasis ja ei saavuta sellel kümnendil turuküpsust. Seetõttu ei ole 
vaja eraldi sätestada eesmärki 2 %.

Muudatusettepanek 218
Jens Rohde

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

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

d) biokütuste arvutamisel võib lugejas 
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. Teraviljast 
ja muudest rohkesti tärklist sisaldavatest 
põllukultuuridest ning suhkrutaimedest 
toodetud biokütuse osakaal peab 
moodustama 8 % bensiinienergia 
lõpptarbimisest aastal 2020.”

Or. en

Selgitus

The emerging science confirms that ethanol makes a strong contribution to the 
decarbonisation of road transport. A 5% ceiling on conventional biofuels, as proposed by the 
Commission, is not a sufficient safeguard for investments undertaken in European bioethanol, 
since all of the ceiling can be incorporated into biodiesel. To avoid factory closures, there 
needs to be a separate target for petrol. Existing EU bioethanol capacity is equal to at least 
6% of the expected petrol market by 2020 (according to the European Commission (DG JRC) 
and the European auto and oil industries). Imports (on average 20-25% of the market) need 
to be added to this 6%. By allowing a consumption of conventional biofuel from sugars and 
starch crops of maximum 8% in petrol and targeting at least 10% renewable energy in petrol, 
a market is created for the commercialisation of new production technology that converts 
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lignocellulose into bioethanol.

Muudatusettepanek 219
Sabine Wils

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

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

d) biokütuste arvutamisel võib lugejas 
teraviljast ja muust tärkliserikkast 
toorainest, suhkru- ja õlitaimedest, samuti
toiduks mittekasutatavatest 
tselluloosmaterjalidest ja 
lignotselluloosist, v.a jäätmetest ja 
jääkidest valmistatud biokütuse või vedela 
biokütuse suurim ühendatud panus olla 
mitte suurem kui 4 % (hinnanguline osa 
2011. aasta lõpul) energia lõpptarbimisest 
transpordisektoris aastal 2020.”

Or. en

Muudatusettepanek 220
Gaston Franco

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Selgitus

Seetõttu tuleb soodustada teadus- ja arendustegevust kõikides tugeva potentsiaaliga 
valdkondades, kas kütteväärtuse süsteemiga või kütusele juurdesegamise alleesmärkide 
kehtestamisega, tagades investoritele nähtavuse ja aktiivsuse, olenevalt valdkondade 
valmidusest.

Muudatusettepanek 221
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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

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

d) biokütuste arvutamisel võib lugejas 
toidukultuuridest ja üksnes 
energiatootmiseks ette nähtud 
kultuuridest valmistatud biokütuse või 
vedela biokütuse suurim ühendatud panus 
olla mitte suurem kui 5 % (hinnanguline 
osa 2011. aasta lõpul) energia 
lõpptarbimisest transpordisektoris aastal 
2020.”

Or. en

Selgitus

Et lahendada biokütuse poliitika tagajärjeks olevat toidu ja kütuse vahelist konkurentsi ning 
vähendada vee ja maa kasutamise mõju, tuleks kohaldada tavalistele biokütustele 5 % 
piirmäär, mis peaks lisaks toidukultuuridele hõlmama ka üksnes energiatootmiseks ette 
nähtud kultuure (või muud, kui toiduks kasutatavaid kultuure). Selleks et maal toodetud 
biokütuste ja vedelate biokütuste tarbimise piirang oleks tõhus, ei anta tootjatele subsiidiume 
ega rahalist toetust tootmise jaoks, mis ületab käesolevas ettepanekus sätestatud ülempiiri. 

Muudatusettepanek 222
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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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

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

d) biokütuste arvutamisel võib lugejas 
teraviljast ja muust tärkliserikkast 
toorainest, suhkru- ja õlitaimedest 
valmistatud biokütuse või vedela biokütuse 
suurim ühendatud panus olla mitte suurem 
kui 3 % (hinnanguline osa 2011. aasta 
lõpul) energia lõpptarbimisest 
transpordisektoris aastal 2020.”

Or. en

Selgitus

Kuna komisjoni esialgses ettepanekus ei sea eesmärgiks kehtestada ülempiiri esimese 
põlvkonna biokütustele enne 2020. aastat ning investoritele ei anta õiget signaali, siis 
käesoleva muudatusettepanekuga kavatsetakse, vastupidi, edendada innovatsiooni, andes 
märku, et toidupõhine biokütus tuleb järk-järgult asendada muude transpordivõimaluste ja -
kütustega. Toidupõhise biokütuse kasutamist tuleb seega järk-järgult vähendada praeguselt 
(2010) 4,7 % transpordisektori osakaalult 3 %ni aastaks 2020.

Muudatusettepanek 223
Kent Johansson

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

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

d) biokütuste arvutamisel võib lugejas 
õlitaimedest valmistatud biokütuse või 
vedela biokütuse suurim ühendatud panus 
olla mitte suurem kui 3 % (hinnanguline 
osa 2011. aasta lõpul) energia 
lõpptarbimisest transpordisektoris aastal 
2020.”
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Or. en

Selgitus

As recognised by the impact assessment accompanying the ILUC-proposals, it is difficult to 
estimate the exact size of the emissions resulting from indirect land use change. However, one 
conclusion seems more stable than the others: there is an obvious difference between 
bioethanol and biodiesel when it comes to ILUC-emissions. ILUC-emissions and direct 
emissions from biodiesel are generally higher than for bioethanol which means that the use of 
bioethanol reduces emissions from the transport sector significantly compared to biodiesel. 
This difference should be reflected in the in the current revision of the directives.

Muudatusettepanek 224
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

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

d) biokütuste arvutamisel võib lugejas 
täiustatud biokütuse panus olla vähemalt 2 
% energia lõpptarbimisest 
transpordisektoris aastal 2020.”

Or. en

Muudatusettepanek 225
Britta Thomsen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) biokütuste arvutamisel võib lugejas d) biokütuste arvutamisel võib lugejas 
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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.”

teraviljast ja muust tärkliserikkast 
toorainest, suhkru- ja õlitaimedest ja 
muudest maal kasvatatavatest 
energiatootmiseks ette nähtud 
kultuuridest valmistatud biokütuse või 
vedela biokütuse suurim ühendatud panus 
olla mitte suurem kui 5 % (hinnanguline 
osa 2011. aasta lõpul) energia 
lõpptarbimisest transpordisektoris aastal 
2020.

Biokütustest ja vedelatest biokütustest 
saadud energia toetus ei tohi ületada 
kõnealuses artiklis sätestatut.”

Or. en

Muudatusettepanek 226
Marita Ulvskog

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

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

d) biokütuste arvutamisel võib lugejas 
õlitaimedest valmistatud biokütuse või 
vedela biokütuse suurim ühendatud panus 
olla mitte suurem kui 4 % energia 
lõpptarbimisest transpordisektoris aastal 
2020.”

Or. sv

Selgitus

Selle kontrollnäitaja puhul teeme viieprotsendilise ülempiiri suhtes erandi.

Muudatusettepanek 227
Jens Rohde

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) lisatakse punkt da:
„IX lisas loetletud lähteainetest toodetud 
biokütuse energia osakaal peab 
moodustama vähemalt 2,5 % energia 
lõpptarbimisest transpordisektoris aastal 
2020 ning põllukultuuridest toodetud 
biokütuse energia osakaal peab 
moodustama kuni 7,5 % energia 
lõpptarbimisest nii diisel kui ka 
bensiinikütuse puhul aastal 2020.”

Or. en

Muudatusettepanek 228
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 229
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) lisatakse lõige 4a:
„4 a. Käesoleva artikli lõikes 4 esitatud 
eesmärkide saavutamiseks peab iga 
liikmesriik vähendama energiatarbimist 
vähemalt 15 % võrreldes 
maanteetranspordi energiatarbimisega 
aastal 2008.”
Iga liikmesriik avaldab ja edastab 
komisjonile aasta jooksul pärast 
vastuvõtmist [aasta jooksul pärast 
käesoleva direktiivi jõustumist] 
prognoosidokumendi, milles näitab 
meetmeid ja tegevusi, mis tuleb ellu viia, 
et olla vastavuses käesoleva lõikega.”

Or. en

Muudatusettepanek 230
Sabine Wils

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) lisatakse lõige 4a:
„4 a. Hiljemalt [aasta pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist] soovitab komisjon 
täiendavaid meetmeid, mida liikmesriigid 
võivad võtta, et edendada ja soodustada 
energiatõhusust ja energiasäästu 
transpordisektoris. Soovitused sisaldavad 
hinnanguid energiakoguse kohta, mida 
saab salvestada kõigi nende meetmete 
rakendamise korral. Energiakogus, mis 
vastab liikmesriikide võetud meetmetele, 
tuleb võtta arvesse punktis b esitatud 
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arvutusel.”

Or. en

Muudatusettepanek 231
Kathleen Van Brempt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) lisatakse lõige 4a:
„4 a. Liikmesriigid võivad täita kas 
osaliselt või täielikult oma energia 
osakaalu, mis on saadud teraviljast ja 
muudest rohkesti tärklist sisaldavatest 
põllukultuuridest, suhkru- ja õlitaimedest 
ning muudest maal kasvatatavatest 
energiatootmiseks ette nähtud 
kultuuridest toodetud biokütusest, 
suurendades muude kui biomassist 
pärineva tuule, päikese, maasoojuse või 
tõusuvee taastuvenergia osakaalu, et 
täiendada riiklikes taastuvenergia 
tegevuskavades esitatud prognoose, nagu 
on märgitud artikli 4 lõikes 2.”

Or. en

Muudatusettepanek 232
Sabine Wils

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Artikli 4 lõike 3 punkti b järele 
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lisatakse järgnev lõik:
„Iga liikmesriik avaldab ja edastab 
komisjonile [aasta jooksul pärast 
käesoleva direktiivi jõustumist] 
prognoosidokumendi, milles esitab 
lisameetmed, mida kavatseb võtta 
kooskõlas artikli 3 lõikega 5.”

Or. en

Muudatusettepanek 233
Sabine Wils

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Artikli 4 lõike 3 punkti b järele 
lisatakse järgnev lõik:
„Iga liikmesriik avaldab ja edastab
komisjonile [aasta jooksul pärast 
käesoleva direktiivi jõustumist] 
prognoosidokumendi, milles esitab 
sammud, mida kavatseb astuda, et täita 
artikli 3 lõike 4 viimases lõigus seatud 
eesmärke.”

Or. en

Muudatusettepanek 234
Krišjānis Kariņš

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) lisatakse punkt e: välja jäetud
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„Biokütuste panuse arvutamisel 
korrutatakse:
i) IX lisa A osas loetletud lähteainetest 
valmistatud biokütuste energiasisaldus 
neljaga;
ii) IX lisa B osas loetletud lähteainetest 
valmistatud biokütuste energiasisaldus 
kahega;
iii) muust kui bioloogilise päritoluga 
taastuvtoorainest valmistatud vedel- ja 
gaaskütuste energiasisaldus neljaga.
Liikmesriigid tagavad, et tooraineid ei
muudeta kavatsuslikult, et see mahuks 
kategooriate i–iii alla.
IX lisas esitatud lähteainete loetelu 
võidakse kohandada teaduse ja tehnika 
arenguga, et tagada käesolevas direktiivis 
esitatud arvestamiseeskirjade korrektne 
rakendamine. Komisjonile antakse volitus 
võtta vastavalt artikli 25 punktile b vastu 
delegeeritud õigusakte, et muuta IX lisas 
esitatud lähteainete loetelu.”

Or. lv

Muudatusettepanek 235
Bendt Bendtsen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) lisatakse punkt e: välja jäetud
„Biokütuste panuse arvutamisel 
korrutatakse:
i) IX lisa A osas loetletud lähteainetest 
valmistatud biokütuste energiasisaldus 
neljaga;
ii) IX lisa B osas loetletud lähteainetest 
valmistatud biokütuste energiasisaldus 
kahega;
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iii) muust kui bioloogilise päritoluga 
taastuvtoorainest valmistatud vedel- ja 
gaaskütuste energiasisaldus neljaga.
Liikmesriigid tagavad, et tooraineid ei 
muudeta kavatsuslikult, et see mahuks 
kategooriate i–iii alla. 
IX lisas esitatud lähteainete loetelu 
võidakse kohandada teaduse ja tehnika 
arenguga, et tagada käesolevas direktiivis 
esitatud arvestamiseeskirjade korrektne 
rakendamine. Komisjonile antakse volitus 
võtta vastavalt artikli 25 punktile b vastu 
delegeeritud õigusakte, et muuta IX lisas 
esitatud lähteainete loetelu.”

Or. da

Muudatusettepanek 236
Angelika Niebler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) lisatakse punkt e: välja jäetud
„Biokütuste panuse arvutamisel 
korrutatakse
i) IX lisa A osas loetletud lähteainetest 
valmistatud biokütuste energiasisaldus 
neljaga;
ii) IX lisa B osas loetletud lähteainetest 
valmistatud biokütuste energiasisaldus 
kahega;
iii) muust kui bioloogilise päritoluga 
taastuvtoorainest valmistatud vedel- ja 
gaaskütuste energiasisaldus neljaga.
Liikmesriigid tagavad, et tooraineid ei 
muudeta kavatsuslikult, et see mahuks 
kategooriate i–iii alla.
IX lisas esitatud lähteainete loetelu 



PE510.481v01-00 136/177 AM\933726ET.doc

ET

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

Or. de

Selgitus

Mitmekordne loendamine on statistiliselt keerukas, kuna sellega tekitatakse „virtuaalsed” 
biokütused ja muudetakse küsitavaks ELi 2020. aasta kliimaalased eesmärgid. Euroopa 
Komisjoni ettepanek eksitab üldsust täiustatud biokütuste tegeliku panuse osas, mis on 
tegelikult 1/4 näilisest mahust. Mitmekordne loendamine suurendaks seega fossiilsete kütuste 
kasutamist ELi transpordisektoris.

Muudatusettepanek 237
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Biokütuste panuse arvutamisel 
korrutatakse:

IX lisa A osas loetletud lähteainetest 
valmistatud biokütused panustavad 3 % 
taastuvenergiaallikate 10 % eesmärgist 
iga liikmesriigi transpordisektori 
energiatarbimises aastaks 2020.

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

Aastaks 2016 tõendavad liikmesriigid 
dokumentidega, et 0,5 % taastuvenergia 
allikate 10 % eesmärgist iga liikmesriigi 
transpordisektori energiatarbimises 
koosneb IX lisa A osas loetletud 
lähteainetest valmistatud biokütustest ja 
muust kui bioloogilise päritoluga 
taastuvtoorainest valmistatud vedel- ja 
gaaskütustest.

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

Liikmesriigid tagavad, et tooraineid ei 
muudeta kavatsuslikult, et need mahuks IX 
lisa A osa alla.
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iii) muust kui bioloogilise päritoluga 
taastuvtoorainest valmistatud vedel- ja 
gaaskütuste energiasisaldus neljaga.

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

Liikmesriigid tagavad, et tooraineid ei 
muudeta kavatsuslikult, et see mahuks 
kategooriate i–iii alla.
IX lisas esitatud lähteainete loetelu 
võidakse kohandada teaduse ja tehnika 
arenguga, et tagada käesolevas direktiivis 
esitatud arvestamiseeskirjade korrektne 
rakendamine. Komisjonile antakse volitus 
võtta vastavalt artikli 25 punktile b vastu 
delegeeritud õigusakte, et muuta IX lisas 
esitatud lähteainete loetelu.”

Or. en

Muudatusettepanek 238
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Biokütuste panuse arvutamisel 
korrutatakse:

Aastast 2018 korrutatakse biokütuste
panuse arvutamisel IX lisas (milles 
tõendatakse säästlikkuskriteeriumide 
täitmist vastavalt põhjendusele 7) loetletud 
lähteainetest valmistatud biokütuste 
energiasisaldus kahe või neljaga. Eelnev 
teaduslik hinnang nende tegeliku 
säästlikkuse kohta lisatakse 2017. aasta 
lõpuks komisjoni avaldatavasse 
aruandesse vastavalt artiklile 3 käesolevas 
ettepanekus.

i) IX lisa A osas loetletud lähteainetest Liikmesriigid tagavad, et tooraineid ei 
muudeta kavatsuslikult, et need mahuks IX 
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valmistatud biokütuste energiasisaldus 
neljaga;

lisa alla.

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

iii) muust kui bioloogilise päritoluga 
taastuvtoorainest valmistatud vedel- ja 
gaaskütuste energiasisaldus neljaga.
Liikmesriigid tagavad, et tooraineid ei 
muudeta kavatsuslikult, et see mahuks 
kategooriate i–iii alla.

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

Or. en

Selgitus

Täiendatud biokütuste mitmekordne arvutamine ilma eelnevate põhjendatuse riski 
hinnanguteta, edendab turge, kelle jätkusuutlikkus on endiselt ebakindel. Seetõttu paluti 
Euroopa Komisjonil 2017. aasta lõpuks läbi viia konkreetne analüüs ja hindamine selle 
kohta, kas täiustatud biokütused on põhjendatud, et edendada üksnes neid täiustatud 
biokütuseid, mis tagavad ökoloogilise ja sotsiaalse jätkusuutlikkuse, järgivad 
jäätmehierarhiat ja kasutavad ressursse tõhusaimal viisil.

Muudatusettepanek 239
Fiona Hall

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Biokütuste panuse arvutamisel 
korrutatakse:

Aastaks 2020 moodustavad 
transpordisektori energia lõpptarbimisest 
vähemalt 4 % elektrisõidukid vastavalt 
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artikli 3 lõikele 4 ning täiustatud 
biokütustest toodetud energia, nagu on 
sätestatud IX lisas.

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

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

Liikmesriigid tagavad, et tooraineid ei 
muudeta kavatsuslikult, et need mahuks 
eelmise lõigu alla.

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

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

Or. en

Selgitus

Mitmekordne arvutamine ei tähenda tegelikult direktiivi 2009/28/EÜ eesmärkide saavutamist, 
sest nõudlusele vastavaid mahtusid tegelikult ei toodeta, ning võib seega suurendada 
fossiilkütuste tarbimist. 

Muudatusettepanek 240
Jens Rohde

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Biokütuste panuse arvutamisel 
korrutatakse:

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

Or. en

Muudatusettepanek 241
Giles Chichester

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Biokütuste panuse arvutamisel 
korrutatakse:

välja jäetud

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

Or. en

Muudatusettepanek 242
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Vastavalt artiklile 1 on taastuvenergia direktiivi eesmärk kehtestada „üldine raamistik 
taastuvatest energiaallikatest toodetava energia kasutamise edendamiseks”. Seega ei ole 
põhjust avada käesolev direktiiv kütustele, mida toodetakse taastumatutest energia 
lähteainest.

Muudatusettepanek 243
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Tooraine, millega on teadlikult 
manipuleeritud, et seda käsitletaks 
jäätmena, ei mahu kategooriate i–iii alla. 
Liikmesriigid peavad tagama, et pettuse 
avastamise korral võetakse asjakohaseid 
meetmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 244
Gaston Franco

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lignotselluloosi materjalidest toodetud 
biokütused peavad aastaks 2020 
moodustama vähemalt 1 % energia 
lõpptarbimisest transpordisektoris;

Or. fr

Muudatusettepanek 245
Gaston Franco

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

IX lisa A osas loetletud materjalidest 
toodetud biokütused peavad aastaks 2020 
moodustama vähemalt 2 % energia 
lõpptarbimisest transpordisektoris.

Or. fr

Muudatusettepanek 246
Giles Chichester

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2020. aastal moodustab täiustatud 
biokütustest saadav energia vähemalt 2% 
energia lõpptarbimisest 
transpordisektoris.
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Or. en

Muudatusettepanek 247
Catherine Trautmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. fr

Muudatusettepanek 248
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 2 – alapunkt c – alapunkt iii
Direktiiv 98/70/EÜ
Artikkel 3 – lõige 4 – punkt e – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

IX lisas esitatud lähteainete loetelu 
võidakse kohandada teaduse ja tehnika 
arenguga, et tagada käesolevas direktiivis 
esitatud arvestamiseeskirjade korrektne 
rakendamine. Sellisel läbivaatamisel tuleb 
eelkõige arvesse võtta ettevõtjate tehtud 
investeeringuid, mis on kooskõlas 
kehtivate õigusaktidega, ja nende vajadust 
saada oma investeeringutelt tulu.
Komisjonile antakse volitus võtta vastavalt 
artikli 25 punktile b vastu delegeeritud 
õigusakte, et muuta IX lisas esitatud 
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lähteainete loetelu.”

Or. fr

Muudatusettepanek 249
Gaston Franco

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

IX lisas esitatud lähteainete loetelu 
võidakse kohandada teaduse ja tehnika 
arenguga, et tagada käesolevas direktiivis 
esitatud arvestamiseeskirjade korrektne 
rakendamine. Komisjonile antakse volitus 
võtta vastavalt artikli 25 punktile b vastu 
delegeeritud õigusakte, et muuta IX lisas 
esitatud lähteainete loetelu, tingimusel et 
need soodustavad liikmesriikides 
innovatiivsete tehnoloogiatega seotud 
teadus- ja arendustegevust ja võtavad 
arvesse vajadust suurendada diislikütuste 
varustuskindlust.”

Or. fr

Muudatusettepanek 250
Sabine Wils

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) lisatakse alapunkt ea:
e a) punktide a ja b kohaldamisel
taastuvatest energiaallikatest toodetud ja 
kõikides raudteetranspordi liikides 
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tarbitud elektrienergia panuse 
arvutamiseks võivad liikmesriigid 
kasutada valikuliselt kas taastuvatest 
energiaallikatest toodetud elektrienergia 
keskmist osakaalu ühenduses või 
taastuvatest energiaallikatest toodetud 
elektrienergia osakaalu oma riigis. 
Taastuvatest energiaallikatest toodetud ja 
igasuguse raudteetranspordivahendi 
tarbitud elektrienergia arvutamiseks 
arvestatakse seda tarbimist 2,5 korda 
suuremana taastuvatest energiaallikatest 
toodetud elektrienergia sisendkogusest.

Or. en

Selgitus

Taastuvatest allikatest toodetud elektri tarbimist raudteetranspordisektoris tuleks ergutada, 
see tooks kaasa suurema energiatõhususe.

Muudatusettepanek 251
Sabine Wils

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) lisatakse lõige 4a:
„4 a. Hiljemalt [aasta pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist] soovitab komisjon 
täiendavaid meetmeid, mida liikmesriigid 
võivad võtta, et edendada ja soodustada 
energiatõhusust ja energiasäästu 
transpordisektoris. Soovitused sisaldavad 
hinnanguid energiakoguse kohta, mida 
saab salvestada kõigi nende meetmete 
rakendamise korral. Energiakogus, mis 
vastab liikmesriikide võetud meetmetele, 
tuleb võtta arvesse punktis b esitatud 
arvutusel.” 
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Or. en

Muudatusettepanek 252
Jens Rohde

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-i) esimene lõik asendatakse järgmisega:
„Iga liikmesriik tagab, et taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia osakaal 
kõigis transpordiliikides moodustaks 
aastal 2020 vähemalt 10 % energia 
lõpptarbimisest liikmesriigi 
transpordisektoris ning et taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia osakaal 
bensiini puhul moodustaks aastal 2020 
vähemalt 10 % liikmesriigi 
bensiinienergia lõpptarbimisest.”

Or. en

Muudatusettepanek 253
Sabine Wils

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) Artiklile 4 lisatakse järgmine lõige 
3a:
„3 a. „Iga liikmesriik avaldab ja edastab 
komisjonile [aasta jooksul pärast 
käesoleva direktiivi jõustumist] 
prognoosidokumendi, milles esitab 
meetmed, mida kavatseb võtta kooskõlas 
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artikli 3 lõikega 4a.”

Or. en

Muudatusettepanek 254
Sabine Wils

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c b) Artiklile 4 lisatakse järgmine lõige 
3b:
„3 b. Iga liikmesriik avaldab ja edastab 
komisjonile [aasta jooksul pärast 
käesoleva direktiivi jõustumist] 
prognoosidokumendi, milles esitab 
sammud, mida kavatseb võtta, et täita 
artikli 3 lõike 4 esimeses lõigus seatud 
eesmärke.”

Or. en

Muudatusettepanek 255
Jens Rohde

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a) lõige 1 asendatakse järgmisega:
1. Sõltumata sellest, kas tooraine on 
kasvatatud ühenduse territooriumil või 
väljaspool seda, võetakse biokütustest ja 
vedelatest biokütustest toodetud energiat 
arvesse punktides a, b ja c osutatud 
eesmärkidel üksnes siis, kui need vastavad 
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kõnealuse artikli lõigetes 2–6 sätestatud 
säästlikkuskriteeriumidele:
a) käesolevas direktiivis sätestatud riiklike 
eesmärkide kohta sätestatud nõuete 
järgimise hindamine;
b) taastuvenergiaga seatud kohustuste 
täitmise hindamine;
c) biokütuste ja vedelate biokütuste 
tarbimise eest rahalise toetuse saamise 
tingimustele vastamine.

Or. en

Selgitus

A coherent sustainability regulation requires that advanced biofuels must be subject of the 
same sustainability criteria as conventional biofuels. For the credibility of the sustainability 
schemes controls need to be stringent and applicable to all biofuels.The consequence of the 
Commission’s proposal would be that biofuels produced from unsustainable raw materials 
would be promoted in particular. The exceptions with regard to the sustainability 
requirements for certain wastes and residual substances would result in the fact that biodiesel 
from palm oil wastes would then be subsidized even if the palm oil has been produced in rain 
forest areas that have been illegally cleared. The same is the case for used edible oils 
produced through unsustainable means. In these cases there would be no protection of areas 
with significant biological diversity, rain forests, marshlands and peat bogs.

Muudatusettepanek 256
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a) lõike 1 lõppu lisatakse järgnev lõik:
„Punktides a, b ja c osutatud teraviljast ja 
muudest rohkesti tärklist sisaldavatest 
põllukultuuridest, suhkru- ja õlitaimedest 
või üksnes energiatootmiseks ette nähtud 
kultuuridest valmistatud biokütustest ja 
vedelatest biokütustest toodetud energia 
võib 2011. aasta lõpus tehtud hinnangu 
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kohaselt moodustada kuni 5 % energia 
lõpptarbimisest transpordisektoris aastal 
2020.”

Or. en

Muudatusettepanek 257
Sabine Wils

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 258
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 5 – alapunkt a
Direktiiv 98/70/EÜ
Artikkel 17 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

„2. Lõikes 1 osutatud eesmärkidel 
arvessevõetav biokütuste kasutamisega 
saavutatav kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamine on vähemalt 60 % pärast 1. 
juulit 2018 tööd alustavates käitistes 
toodetavate biokütuste puhul. Käitis on 
alustanud tööd, kui selles on reaalselt 
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toimunud biokütuse tootmine. toimunud biokütuse tootmine.

Or. ro

Muudatusettepanek 259
Kathleen Van Brempt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Lõikes 1 osutatud eesmärkidel 
arvessevõetav kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamine tänu biokütuste 
ja vedelate biokütuste kasutamisele on 
vähemalt 60 %. Käitis on alustanud tööd, 
kui selles on reaalselt toimunud biokütuse 
või vedela biokütuse tootmine.

Or. en

Muudatusettepanek 260
Gaston Franco

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

alustavates käitistes toodetavate biokütuste 
ja vedelate biokütuste puhul. Käitis on 
alustanud tööd, kui selles on reaalselt 
toimunud biokütuse või vedela biokütuse 
tootmine.

Or. fr

Selgitus

Kehtestatav 60%-line miinimumlävend on liiga kõrge ning pärsib teadustegevust ja 
investeeringuid täiustatud biokütuste uuenduslike tootmisviiside valdkonnas, vähendab 
tööstuspotentsiaali ja seega piirab võimalusi leevendada kliimamuutusi biokütuste kütustesse 
juurdesegamise teel.

Muudatusettepanek 261
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

„2. Lõikes 1 osutatud eesmärkidel 
arvessevõetav otseste ja kaudsete
kasvuhoonegaaside heitkoguste summa
tänu biokütuste ja vedelate biokütuste 
kasutamisele on vähemalt 60 % ning ei 
ületa 42 gCO2eq/MJ.

Or. en

Selgitus

Heite vähendamise piirmäärad väljendatuna suhtarvudes (%), nagu komisjon välja pakkus, ei 
paku piisavat tagatist investoritele, kuna võrdlusalus võib aja jooksul muutuda. Selle asemel 
et kindlaks määrata heite maksimumsuurust absoluutväärtusena, nagu pakutakse käesolevas 
muudatusettepanekus, on rohkem kindlust neil investeeringutel, millele tööstusharud võivad 
soovida keskenduda.
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Muudatusettepanek 262
Sabine Wils

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 263
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Käitiste puhul, mis alustavad tööd 1. juulil 
2014 või on tööd alustanud varem, on 
lõikes 1 osutatud eesmärkidel biokütusest 
ega vedelast biokütusest tingitud otsese ja 
kaudse kasvuhoonegaaside heitkoguste 
summa kuni 54 gCO2eq/MJ kuni 31. 
detsembrini 2016 ja 42 gCO2eq/MJ alates 
1. jaanuarist 2017. Käitis on alustanud 
tööd, kui selles on reaalselt toimunud 
biokütuse tootmine.
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Or. en

Selgitus

Heite maksimumsuuruse kindlaksmääramise korral absoluutväärtusena, nagu pakutakse 
käesolevas muudatusettepanekus, on rohkem kindlust neil investeeringutel, millele 
tööstusharud võivad soovida keskenduda. Muudatusettepanekus kasutatavad väärtused 54 ja 
42 gCO2eq/MJ vastavad umbes 35 % ja 50 % heitekoguste vähendamisele. Ei ole mingit 
põhjust, et lükata 2017. aasta nõue aasta võrra tagasi, nagu soovitab komisjon.

Muudatusettepanek 264
Kathleen Van Brempt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Käitiste puhul, mis alustavad tööd 31. 
detsembril 2013 või on tööd alustanud 
varem, on lõikes 1 osutatud eesmärkidel 
arvessevõetav biokütuste ja vedelate 
biokütuste kasutamisega saavutatav 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamine vähemalt 45 % kuni 31. 
detsembrini 2017 ja vähemalt 60 % alates 
1. jaanuarist 2018.

Or. en

Muudatusettepanek 265
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käitiste puhul, mis alustavad tööd 1. juulil 
2014 või on tööd alustanud varem, on 
lõikes 1 osutatud eesmärkidel 
arvessevõetav biokütuste ja vedelate 

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

biokütuste kasutamisega saavutatav 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamine vähemalt 35 % kuni 31. 
detsembrini 2017 ja vähemalt 45 % alates 
1. jaanuarist 2018.

Or. ro

Muudatusettepanek 266
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) lõikes 3 asendatakse teine lõik 
järgmisega:

välja jäetud

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

Or. en

Muudatusettepanek 267
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) lõikes 3 asendatakse teine lõik 
järgmisega:

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

Or. en

Muudatusettepanek 268
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) lisatakse järgmine lõige 4a:
„4 a Biokütuseid ja vedelad biokütuseid, 
mis pärinevad riikidest või piirkondadest, 
kus maakasutuse muutusest tulenev 
heitkogus moodustab üle 35 % 
fossiilkütuse heitkogusest (30 
gCO2eq/MJ) arvestatuna kogu riigi või 
piirkonna kohta vastavalt V lisa C osa 
punktile 7, ei võeta arvesse lõikes 1 
osutatud eesmärkidel.”

Or. en

Muudatusettepanek 269
Fiona Hall

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

b a) lisatakse järgmine lõige 5a:
„5 a. Lõike 1 punktides a, b ja c osutatud 
eesmärkidel arvesse võetud biokütuseid ja 
vedelaid biokütuseid ei valmistata 
toorainest, mis on saadud jäätmetest, välja 
arvatud juhul, kui on eraldi kinnitatud ja 
tõendatud vastavus direktiivi 2008/98/EÜ 
artiklis 4 esitatud jäätmehierarhiale, see 
tähendab jäätmete tekke vältimine, 
ettevalmistus korduvkasutuseks ja
ringlussevõtmine enne taaskasutamist 
energia saamise eesmärgil.
Selleks antakse komisjonile kooskõlas 
artikli 25 punktiga b volitus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte, millega 
kehtestatakse sõltumatu kontrolli ja 
sertifitseerimise kord. Nimetatud kord 
võetakse vastu [1. jaanuariks 2016].”

Or. en

Selgitus

Jäätmete suhtes tuleks kehtestada jäätmehierarhiat vastavalt jäätmete raamdirektiivile –
jäätmete tekke vältimine, ettevalmistus korduvkasutuseks ja ringlussevõtt enne jäätmete 
taaskasutamist energia tootmise eesmärgil – ja eraldi kinnitatud ja tõendatud vastavus 
pettuste vältimiseks.

Muudatusettepanek 270
Jens Rohde

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) lisatakse järgmine lõige 5a:
„5 a. Biokütuste ja vedelate biokütuste 
tootmiseks kasutatavaid tooraineid tuleb 
võtta arvesse artikli lõike 1 punktides a, b 
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ja c osutatud eesmärkidel, kui aasta 
jooksul on tooraine tootmise tagajärjel 
lõigetega 4 ja 5 hõlmatud maakasutus 
oluliselt muutunud.”

Or. en

Selgitus

Raw materials, produced at land that used to be forest areas and peat bogs, are according to 
estimates accounting for more than 70% of the total greenhouse gas emissions from biofuels 
and bioliquids. If EU decides not to use biofuels and bioliquids from countries where such a 
considerably change in use of forest areas and peat bogs have taken place the majority of 
European greenhouse gas emissions caused by indirect land-use changes can be prevented. 
Such measures will strengthen already existing European legislation. In this directive, 
Artikkel 18 lõige 4, there is already arranged sustainability conditions for entering bilateral 
or multilateral agreements with third countries that will be reinforced by adding the 
suggested lõige 5a. In accordance with Artikkels 2.1 and 2.2 of the WTO Agreement on 
Technical Barriers to Trade (TBT Agreement) such an exclusion from promotion in the 
European Union is permissible under WTO regulations.

Muudatusettepanek 271
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b b) lisatakse järgmine lõige 5a:
„5 a. Lõikes 1 punktides a, b ja c osutatud 
eesmärkidel arvesse võetud biokütuseid ja 
vedelaid biokütuseid ei valmistata
jäätmetest, väljaarvatud juhul, kui on 
eraldi kinnitatud vastavus 
jäätmehierarhiale, see tähendab jäätmete 
tekke vältimine, ettevalmistus 
korduvkasutuseks ja ringlussevõtmine 
enne taaskasutamist energia saamise 
eesmärgil, nagu on esitatud direktiivis 
2008/98/EÜ.”
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Or. en

Selgitus

Jäätmete suhtes tuleks kehtestada jäätmehierarhiat vastavalt jäätmete raamdirektiivile, milles 
nõutakse jäätmete tekke vältimist, korduvkasutuseks ettevalmistamist ja ringlussevõttu enne 
jäätmete taaskasutamist energia tootmise (st biokütused ja vedelad biokütused). Lisaks tuleks 
nõuda sõltumatut järgimise kontrollimist.

Muudatusettepanek 272
Kathleen Van Brempt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) lisatakse järgmine lõige 5a:
„5 a. Lõikes 1 osutatud eesmärkidel 
arvesse võetud biokütuseid ja vedelaid 
biokütuseid valmistatakse toorainest, mis 
on toodetud säästva maakorralduse tava 
kohaselt, mis säilitab või suurendab 
ökosüsteemide süsinikuvaru, kaitseb 
bioloogilist mitmekesisust, mulla viljakust 
ja mulla orgaanilise süsiniku sisaldust, 
väldib pinnase erosiooni, toetab veevarude 
säilitamist ning toitainete ja mineraalide 
tasakaalul.”

Or. en

Muudatusettepanek 273
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

b a) lõige 6 asendatakse järgmisega:
„6. Lõike 1 punktides a, b ja c osutatud 
eesmärkidel arvesse võetud biokütuste ja 
vedelate biokütused, mida saadakse 
ühenduses kasvatatud 
põllumajanduslikust toorainest, mis on 
saadud vastavalt ühise 
põllumajanduspoliitika ja 
põllumajandustootjate suhtes 
kohaldatavate otsetoetuskavade 
ühiseeskirjade ja teatavate toetuskavade 
nõuete ja standardite kohaldamisele 
põllumajandustootjate jaoks ning 
vastavalt 9. jaanuari 2009. aasta nõukogu 
määruse (EÜ) 73/2009 kohaselt 
määratletud heade põllumajandus- ja 
keskkonnatingimuste miinimumnõuetele, 
vastab artikli 15 lõigetes 3 kuni 5 
sätestatud säästlikkuskriteeriumidele.”

Or. en

Muudatusettepanek 274
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 5 a (uus)
Direktiiv 2009/28/EÜ
Artikkel 18 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Artikli 18 lõike 2 järele lisatakse 
järgmine lõige 3a:
„3 a. Komisjon tagab, et biokütuste ja 
vedelate biokütuste, eelkõige imporditud 
biokütuste ja vedelate biokütuste 
jätkusuutlikkuse kriteeriumide täitmise 
jälgimiseks ette nähtud kohustusi ja 
meetmeid rakendatakse nõuetekohaselt.
Sel eesmärgil teeb komisjon järgmist:
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– sõlmib tulevikus kaubandusleppeid 
ainult ühenduse ja selliste kolmandate 
riikide vahel, kes rakendavad siduvalt 
biokütuste ja vedelate biokütuste 
jätkusuutlikkuse kriteeriumide alaseid 
sätteid, mis vastavad käesoleva direktiivi 
sätetele;
– jälgib eelkõige kolmandate riikide 
riiklikke toetusi/subventsioone 
biokütustele ja vedelatele biokütustele 
ning võtab vajadusel lubamatu kasutuse 
korral meetmeid;
– rakendab biokütuste ja vedelate 
biokütuste valdkonnas meetmete 
vastastikkuse põhimõtet impordi- ja 
ekspordieeskirjade ja tolliprotseduuride 
osas.”

Or. de

Selgitus

Komisjon peab tagama, et jätkusuutlikkuse kriteeriumide täitmise järelevalveks ette nähtud 
meetmeid rakendatakse nõuetekohaselt ja kaubanduslepped sisaldavad sätteid 
jätkusuutlikkuse kriteeriumide kohta. Kolmandate riikide riiklikke toetusi/subventsioone tuleb 
kontrollida, et vältida konkurentsimoonutusi ja mitte ohustada ELi tootmist. Samuti tuleb 
tagada impordi- ja ekspordieeskirjade ja tolliprotseduuride vastastikkus.

Muudatusettepanek 275
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 5 b (uus)
Direktiiv 2009/28/EÜ
Artikkel 18 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 b. Artikli 18 lõike 4 esimene lõik 
asendatakse järgmisega:
(4) Ühendus sõlmib kolmandate riikidega 
kahe- või mitmepoolseid kokkuleppeid, 
mis sisaldavad sätteid jätkusuutlikkuse 
kriteeriumide kohta, mis vastavad 
käesoleva direktiivi sätetele. Kui ühendus 
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on sõlminud kokkulepped, mis sisaldavad 
sätteid aspektide kohta, mis on hõlmatud 
artikli 17 lõigetes 2−5 toodud 
jätkusuutlikkuse kriteeriumides, võib 
komisjon otsustada, et nimetatud 
kokkuleppeid võib kasutada tõendina selle 
kohta, et biokütused ja vedelad 
biokütused, mida valmistatakse nendes 
riikides kasvatatud toorainest, on 
kooskõlas kõnealuste jätkusuutlikkuse 
kriteeriumidega. Kõnealuste kokkulepete 
sõlmimisel pööratakse erilist tähelepanu 
meetmetele, mida võetakse alade 
säilitamiseks, mis täidavad kriitilistes 
olukordades ökosüsteemide esmaseid 
kaitsefunktsioone (nt valgalade kaitse ja 
erosioonitõrje), pinnase, vee ja õhu 
kaitseks, maakasutuse kaudse muutuse 
vältimiseks, halvenenud seisundiga alade 
saneerimiseks ja liigse veekasutuse 
vältimiseks veenappuse all kannatavates 
piirkondades, ning artikli 17 lõike 7 teises 
lõigus nimetatud aspektidele.

Or. de

Selgitus

Kahe- või mitmepoolsed kokkulepped kolmandate riikidega peavad sisaldama sätteid, mis 
vastavad käesoleva direktiivi sätetele. Ainult sel viisil saab tagada, et kohustused kehtivad 
iseäranis imporditud biokütustele ja vedelatele biokütustele.

Muudatusettepanek 276
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Komisjon võib otsustada, et vabatahtlikud 
riiklikud või rahvusvahelised kavad, 
millega kehtestatakse standardid biomassist 

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

toodete tootmisele, sisaldavad täpseid 
andmeid artikli 17 lõike 2 kohaldamise 
eesmärgil või et kõnealuste kavadega 
tõendatakse, et biokütuste või vedelate 
biokütuste saadetised vastavad artikli 17 
lõigetes 3 kuni 5a sätestatud säästlikkuse 
kriteeriumidele, või tooraineid ei muudeta 
kavatsuslikult, nii et saadetis või selle osa 
kuulub artikli 3 lõike 4 punkti e 
alapunktide i– iii alla. Komisjon võib 
otsustada, et nimetatud kavad sisaldavad 
täpseid andmeid, mis annavad teavet 
selliste meetmete kohta, mida on võetud 
kriitilistes olukordades peamisi 
ökosüsteemi teenuseid pakkuvate alade 
säilitamiseks (näiteks valgalade kaitse ja 
kaitse erosiooni eest), pinnase, vee ja õhu 
kaitseks, rikutud maa taastamiseks ning 
veepuuduse all kannatavates piirkondades 
liigse veetarbimise ärahoidmiseks ning 
artikli 17 lõike 7 teises lõigus osutatud 
küsimuste kohta. Samuti võib komisjon 
haruldaste, ohustatud või väljasuremisohus 
ökosüsteemide või liikide kaitsmiseks 
tunnustada artikli 17 lõike 3 punkti b 
alapunktis ii nimetatud eesmärkidel maa-
alasid, mida on tunnustatud 
rahvusvahelistes lepingutes või mis on 
kantud valitsusvaheliste organisatsioonide 
või Rahvusvahelise Loodusvarade ja 
Looduskaitse Ühingu poolt koostatud 
loeteludesse.”

Or. en

Muudatusettepanek 277
Sabine Wils

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

-a) lõige 1 asendatakse järgmisega:
1. Artikli 17 lõike 2 eesmärgil 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 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; VIII lisas 
sätestatud maakasutuse kaudsest 
muutusest tulenev heitkoguse väärtus 
liidetakse nimetatud vaikeväärtusele;
b) kasutades V lisa C osas sätestatud 
metoodika kohaselt arvutatud tegelikku 
väärtust, lisades maakasutuse kaudsest 
muutusest tuleneva hinnangulise heite, 
nagu on esitatud VIII lisas; VIII lisas 
sätestatud maakasutuse kaudsest 
muutusest tulenev heite väärtus liidetakse 
nimetatud tegelikule väärtusele; 
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 mõne 
tegurite puhul V lisa C osas sätestatud
metoodika kohaselt arvutatud tegelikke 
väärtusi, välja arvatud maakasutuse 
kaudse muutuse väärtused, mille puhul 
kasutatakse VIII lisas osutatud väärtusi.

Or. en

Muudatusettepanek 278
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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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 eesmärgil 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 ja kui kõnealuste 
biokütuste või vedelate biokütuste V lisa C 
osa punkti 7 kohaselt arvutatav el-väärtus 
on võrdne nulliga või nullist väiksem ja 
kui hinnanguline maakasutuse kaudsest 
muutusest tulenev heide on võrdne 
nulliga vastavalt VIII lisa osale B, 
kasutades seda vaikeväärtus;
b) kasutades V lisa C osas sätestatud 
metoodika kohaselt arvutatud tegelikku 
väärtust, lisades hinnangud VIII osas 
sätestatud maakasutuse kaudsest 
muutusest tuleneva heite kohta;
c) kasutades väärtust, mis on arvutatud V 
lisa C osa punktis 1 esitatud valemi 
tegurite summana, milles mõne teguri 
puhul võib kasutada V lisa D või E osa 
summeerimata vaikeväärtusi, ning kõigi 
teiste tegurite jaoks V lisa C osas 
sätestatud metoodika kohaselt arvutatud 
tegelikke väärtusi, lisades hinnangud VIII 
osas sätestatud maakasutuse kaudsest 
muutusest tuleneva heite kohta.”

Or. en
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Muudatusettepanek 279
Fiona Hall

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek tagab, et maakasutuse kaudsest muutusest tulenevat 
kasvuhoonegaaside heidet arvutatakse direktiivis 2009/28/EÜ sätestatud kasvuhoonegaaside 
vähendamise kriteeriumidele vastavuse kindlaksmääramisel.

Muudatusettepanek 280
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) lõike 5 viimane lause asendatakse 
järgmisega:

välja jäetud

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

Or. en

Muudatusettepanek 281
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 282
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 283
Giles Chichester

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) lõige 6 asendatakse järgmisega: välja jäetud
6. „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 
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tulemisel; ja töötada välja tegurid toiduks 
mittekasutatavate tselluloosmaterjalide ja 
lignotselluloosi kui toorainete jaoks.”

Or. en

Muudatusettepanek 284
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) lõike 7 esimene lõik asendatakse 
järgmisega:

välja jäetud

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

Or. en

Muudatusettepanek 285
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) lõike 7 esimene lõik asendatakse 
järgmisega:

välja jäetud

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

Or. en

Muudatusettepanek 286
Giles Chichester

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Artikli 22 lõige 2 asendatakse 
järgmisega:

välja jäetud

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

Or. en

Muudatusettepanek 287
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

11. Lisatakse järgmine artikkel 25b: välja jäetud
„Artikkel 25b
Delegeeritud volituste rakendamine
1. Komisjonile antakse volitus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis 
sätestatud tingimustel.
2. Artikli 3 lõike 4 punktis d, artikli 5 
lõikes 5, artikli 17 lõike 3 punkti c 
kolmandas lõigus, artikli 19 lõigetes 5, 6 
ja 7 osutatud volitus antakse komisjonile 
määramata ajaks alates [käesoleva 
direktiivi jõustumise kuupäev].
3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artikli 3 lõike 4 punktis d, artikli 5 lõikes 
5, artikli 17 lõike 3 punkti c kolmandas 
lõigus, artikli 19 lõigetes 5, 6 ja 7 osutatud 
volituste delegeerimise igal ajal tagasi 
võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 
otsuses nimetatud volituse delegeerimine. 
Otsus jõustub järgmisel päeval pärast 
otsuse avaldamist Euroopa Liidu Teatajas 
või otsuses nimetatud hilisemal 
kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud 
delegeeritud õigusaktide kehtivust.
4. Niipea kui komisjon on delegeeritud 
õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal 
ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.
5. Artikli 3 lõike 4 punkti d, artikli 5 lõike 
5, artikli 17 lõike 3 punkti c kolmanda 
lõigu, artikli 19 lõigete 5, 6 ja 7 alusel 
vastu võetud delegeeritud õigusakt 
jõustub üksnes juhul, kui Euroopa 
Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu 
jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
esitanud selle suhtes vastuväiteid või kui 
Euroopa Parlament ja nõukogu on enne 
selle tähtaja möödumist komisjonile 
teatanud, et nad ei esita vastuväiteid. 
Kõnealust ajavahemikku võib Euroopa 
Parlamendi või nõukogu taotluse korral 
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kahe kuu võrra pikendada.”

Or. en

Muudatusettepanek 288
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 289
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3
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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, millega lisatakse sobivatele 
säästlikkuskriteeriumidele maakasutuse 
kaudsest muutusest tingitud hinnangulist 
heidet arvestavad tegurid, mida hakatakse 
kohaldama alates 1. jaanuarist 2021, 
mõjuanalüüs sektori nende ettevõtete 
kohta, mis on juba teinud investeeringuid, 
ning ülevaade selliste stiimulite tõhususe 
kohta, mida vastavalt direktiivi 
2009/28/EÜ artikli 3 lõike 4 punktile d 
kohaldatakse biokütuste tootmisele 
muudest kui maakasutusega seotud 
toorainetest ja muudest kui toiduks 
kasutatavatest põllukultuuridest.

Or. fr

Muudatusettepanek 290
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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:
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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.

– biokütuste ja vedelate biokütuste 
tootmisega seotud maakasutuse kaudsest 
muutusest tuleneva kasvuhoonegaaside 
heite piiramisel;

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

Or. fr

Selgitus

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

Muudatusettepanek 291
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. fr
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 293
Jens Rohde

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 

Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule hiljemalt 31. detsembriks 2018
aruande, milles analüüsib parimate 
tõendite alusel teaduslikke meetodeid 
järgides, läbi käesoleva direktiiviga 
ettenähtud meetmete tõhususe biokütuste ja 
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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.

vedelate biokütuste tootmisega seotud 
maakasutuse kaudsest muutusest tuleneva 
kasvuhoonegaaside heite piiramisel.

Or. en

Selgitus

Õigusakti alusena kasutatav teaduslik tõend peab järgima teaduslikku meetodit, seega tuleb 
sellele anda eksperthinnang. Kui maakasutuse kaudse muutuse tegurid lisatakse 
säästvuskriteeriumidesse, peab nende tegurite turulepääsemise otsust tõestama. Sellisel juhul 
on piisav varasemate soodustuste säilitamise klausel vajalik.

Muudatusettepanek 294
Bendt Bendtsen

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 

Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule hiljemalt 31. detsembriks 2016
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 
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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. 

kaudsest muutusest tingitud hinnangulist 
heidet arvestavad tegurid, mida hakatakse 
kohaldama alates 1. jaanuarist 2021, ning 
ülevaade selliste stiimulite tõhususe kohta, 
mida vastavalt direktiivi 2009/28/EÜ 
artikli 3 lõike 4 punktile d kohaldatakse 
biokütuste tootmisele muudest kui 
maakasutusega seotud toorainetest ja 
muudest kui toiduks kasutatavatest 
põllukultuuridest. 

Or. da


