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Muudatusettepanek 295
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule hiljemalt 31. detsembriks 2017 
aruande, milles vaatab parimate ja 
uusimate teaduslike tõendite alusel läbi 
käesoleva direktiiviga ettenähtud meetmete 
tõhususe biokütuste ja vedelate biokütuste 
tootmisega seotud maakasutuse kaudsest 
muutusest tuleneva kasvuhoonegaaside 
heite piiramisel. Vajaduse korral lisatakse 
aruandele parimatel olemasolevatel 
teaduslikel tõenditel põhinev õigusakti 
eelnõu, millega kehtestatakse sobivad 
säästlikkuskriteeriumid, 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 296
Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja Komisjonil tuleks läbi viia üksikasjalikum 
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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.

ja läbipaistvam uuring maakasutuse
kaudse muutuse kvantifitseerimiseks ning 
esitada tulemused enne 1. juulit 2014.
Aruandele tuleks lisada ka õigusakti 
eelnõu, et lisada direktiividesse 98/70/EÜ 
ja 2009/28/EÜ 31. detsembriks 2015
sobivatele säästlikkuskriteeriumidele 
maakasutuse kaudsest muutusest tingitud 
hinnangulist heidet arvestavad tegurid.

Or. en

Muudatusettepanek 297
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Vittorio Prodi

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 

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 
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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.

eelnõu, millega kehtestatakse 
säästlikkuskriteeriumid, mida
kohaldatakse selleks, et stimuleerida
vastavalt direktiivi 2009/28/EÜ artikli 3 
lõike 4 punktile d biokütuste tootmist
muudest kui maakasutusega seotud 
toorainetest.

Or. en

Selgitus

2017. aasta lõpus esitatavas komisjoni seirearuandes tuleks vaadata üle kehtestatud uue 
meetme, sealhulgas maakasutuse kaudse muutuse teguri tõhusus, ning täpsustada, millised 
täiustatud biokütused vastavad tõendite kohaselt säästlikkuskriteeriumidele ja milliste 
kasutamist võiks edendada kui alternatiivi tavalistele biokütustele. Lisaks on tarvis ELi-ülest 
bioressursside inventuuri.

Muudatusettepanek 298
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa I
Direktiiv 98/70/EÜ

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

I lisa välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 299
Andrzej Grzyb, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner, Jarosław Kalinowski, 
Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa I
Direktiiv 98/70/EÜ

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

I lisa välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 300
Sabine Wils

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a) punkt 1 asendatakse järgmisega:
„1. Biokütuste tootmisest ja kasutamisest 
tulenevad kasvuhoonegaaside 
heitkogused arvutatakse järgmiselt:
E = eec + edl + eiluc+ ep + etd + eu – esca – eccs
– eccr – eee,
kus
E = kütuse kasutamisest tulenev 
koguheide;
eec = tooraine kaevandamisel või viljelusel 
tekkinud heitkogus;
edl = maakasutuse otsesest muutusest 
tingitud süsinikuvaru muutustest tulenev 
aastapõhine heitkogus;
eiluc= maakasutuse kaudsest muutusest 
tingitud süsinikuvaru muutustest tulenev 
aastapõhine heitkogus;
ep = töötlemisel tekkinud heitkogus;
etd = transpordist ja jaotusest tulenev 
heide;
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eu = kasutatavast kütusest tulenev heide;
esca = põllumajanduse parema juhtimise 
abil süsiniku mulda kogunemisest tulenev 
heitkoguste vähenemine;
eccs = süsiniku kogumisest ja 
geoloogilisest säilitamisest tulenev 
heitkoguste vähenemine;
eccr = süsiniku kogumisest ja asendamisest 
tulenev heitkoguste vähenemine ning
eee = koostootmisel tekkinud elektri 
ülejäägi kasutamisest tulenev heitkoguste 
vähenemine.”

Or. en

Muudatusettepanek 301
Britta Thomsen, Patrizia Toia

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a) punkt 1 asendatakse järgmisega:
„1. Biokütuste tootmisest ja kasutamisest 
tulenevad kasvuhoonegaaside 
heitkogused arvutatakse järgmiselt:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca 
– eccs – eccr – eee,
kus
E = kütuse kasutamisest tulenev 
koguheide;
eec= tooraine kaevandamisel või viljelusel 
tekkinud heitkogus;
el = maakasutuse otsesest muutusest 
tingitud süsinikuvaru muutustest tulenev 
aastapõhine heitkogus;
eiluc = maakasutuse kaudsest muutusest 
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tingitud süsinikuvaru muutustest tulenev 
aastapõhine heitkogus;
ep = töötlemisel tekkinud heitkogus;
etd = transpordist ja jaotusest tulenev 
heide;
eu = kasutatavast kütusest tulenev heide;
esca = põllumajanduse parema juhtimise 
abil süsiniku mulda kogunemisest tulenev 
heitkoguste vähenemine;
eccs = süsiniku kogumisest ja 
geoloogilisest säilitamisest tulenev 
heitkoguste vähenemine;
eccr = süsiniku kogumisest ja 
asendamisest tulenev heitkoguste 
vähenemine ning
eee = koostootmisel tekkinud elektri 
ülejäägi kasutamisest tulenev heitkoguste 
vähenemine.
Masinate ja seadmete tootmisel tekkinud 
heitkoguseid arvesse ei võeta.”

Or. en

Muudatusettepanek 302
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa I – punkt 1 – sissejuhatav osa
Direktiiv 98/70/EÜ
Lisa IV – osa C – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a) punkt 1 asendatakse järgmisega:
„1. Biokütuste tootmisest ja kasutamisest 
tulenevad kasvuhoonegaaside 
heitkogused arvutatakse järgmiselt:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca 
– eccs – eccr – eee,
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kus
E = kütuse kasutamisest tulenev 
koguheide;
eec= tooraine kaevandamisel või viljelusel 
tekkinud heitkogus;
el = maakasutuse otsesest muutusest 
tingitud süsinikuvaru muutustest tulenev 
aastapõhine heitkogus;
eiluc = maakasutuse kaudsest muutusest 
tingitud süsinikuvaru muutustest tulenev 
aastapõhine heitkogus;
ep = töötlemisel tekkinud heitkogus;
etd = transpordist ja jaotusest tulenev 
heide;
eu = kasutatavast kütusest tulenev heide;
esca = põllumajanduse parema juhtimise 
abil süsiniku mulda kogunemisest tulenev 
heitkoguste vähenemine;
eccs = süsiniku kogumisest ja 
geoloogilisest säilitamisest tulenev 
heitkoguste vähenemine;
eccr = süsiniku kogumisest ja 
asendamisest tulenev heitkoguste 
vähenemine ning
eee = koostootmisel tekkinud elektri 
ülejäägi kasutamisest tulenev heitkoguste 
vähenemine.
Masinate ja seadmete tootmisel tekkinud 
heitkoguseid arvesse ei võeta.”

Or. en

Muudatusettepanek 303
Fiona Hall

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

-a) punkt 1 asendatakse järgmisega:
„1. Biokütuste tootmisest ja kasutamisest 
tulenevad kasvuhoonegaaside 
heitkogused arvutatakse järgmiselt:
EB = eec + edl + ep + etd + eu + eiluc –
esca – eccs – eccr – eee,
kus
EB = biokütuse kasutamisest tulenev 
koguheide;
eec = tooraine kaevandamisel või 
viljelusel tekkinud heitkogus;
edl = maakasutuse otsesest muutusest 
tingitud süsinikuvaru muutustest tulenev 
aastapõhine heitkogus;
ep = töötlemisel tekkinud heitkogus;
etd = transpordist ja jaotusest tulenev 
heide;
eu = kasutatavast kütusest tulenev heide;
eiluc = maakasutuse kaudsest muutusest 
tingitud süsinikuvaru muutustest tulenev 
heitkogus;
esca = põllumajanduse parema juhtimise 
abil süsiniku mulda kogunemisest tulenev 
heitkoguste vähenemine;
eccs = süsiniku kogumisest ja 
geoloogilisest säilitamisest tulenev 
heitkoguste vähenemine;
eccr = süsiniku kogumisest ja 
asendamisest tulenev heitkoguste 
vähenemine ning
eee = koostootmisel tekkinud elektri 
ülejäägi kasutamisest tulenev heitkoguste 
vähenemine.”

Or. en
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Selgitus

Muudatusettepanekuga tagatakse, et maakasutuse kaudsest muutusest tingitud 
kasvuhoonegaaside heidet võetakse arvesse direktiivis 98/70/EÜ sätestatud 
kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise kriteeriumidega vastavuse väljaselgitamisel.

Muudatusettepanek 304
Fiona Hall

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) Lisatakse järgmine punkt 19a:
„19 a. Maakasutuse kaudsest muutusest 
tulenevad heitkogused (eiluc) on esitatud 
V lisas.”

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga tagatakse, et maakasutuse kaudsest muutusest tingitud 
kasvuhoonegaaside heidet võetakse arvesse direktiivis 98/70/EÜ sätestatud 
kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise kriteeriumidega vastavuse väljaselgitamisel.

Muudatusettepanek 305
Britta Thomsen, Patrizia Toia

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 306
Sabine Wils

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 307
Sabine Wils

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en
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Muudatusettepanek 308
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek

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

Teravili ja muud tärkliserikkad 
põllukultuurid

12

Suhkrukultuurid 13

Õlikultuurid 55

Muudatusettepanek

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

Teravili ja muud tärkliserikkad 
põllukultuurid

12

Suhkrukultuurid 13

Õlikultuurid 55

Toiduks mittekasutatavad 
energiakultuurid

15

Or. en

Selgitus

Toiduks mittekasutatavad energiakultuurid võivad suurendada maakasutuse kaudset muutust, 
kui neid toodetakse toidu tootmiseks kasutatud maal. Mõjuhinnangus (lk 26) tehakse kindlaks, 
et nende muude maakasutusega seotud lähteainerühmade maakasutuse kaudsest muutusest 
tulenev hinnanguline keskmine heide on 15 gCO2/MJ.
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Muudatusettepanek 309
Britta Thomsen

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

Komisjoni ettepanek

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

Teravili ja muud tärkliserikkad 
põllukultuurid

12

Suhkrukultuurid 13

Õlikultuurid 55

Muudatusettepanek

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

Teravili ja muud tärkliserikkad 
põllukultuurid

12

Suhkrukultuurid 13

Õlikultuurid 55

Muud maal kasvatatavad 
energiakultuurid

15

Or. en

Muudatusettepanek 310
Fiona Hall

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

Komisjoni ettepanek

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

Teravili ja muud tärkliserikkad 
põllukultuurid

12

Suhkrukultuurid 13

Õlikultuurid 55

Muudatusettepanek

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

Teravili ja muud tärkliserikkad 
põllukultuurid

12

Suhkrukultuurid 13

Õlikultuurid 55

Toiduks mittekasutatav tselluloos- ja 
lignotselluloosmaterjal

15

Or. en

Selgitus

Toiduks mittekasutatavat tselluloos- ja lignotselluloosmaterjali kasvatatakse maal ning nad 
võivad samuti suurendada maakasutuse kaudset muutust, kui neid toodetakse toidu tootmiseks 
kasutatud maal. Komisjoni mõjuhinnangus tehakse kindlaks, et nende muude maakasutusega 
seotud lähteainerühmade maakasutuse kaudsest muutusest tulenev hinnanguline keskmine 
heide on 15 gCO2/MJ.

Muudatusettepanek 311
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa I – punkt 2
Direktiiv 98/70/EÜ
Lisa V – osa B – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) lähteained, mille tootmine on 
põhjustanud maakasutuse otsese 
muutuse, see tähendab muutuse ühest 
valitsustevahelise kliimamuutuste rühma 
(IPCC) maakatte kategooriast teise: 
metsamaast, rohumaast, märgalast, asula 
või muust maast põllumaaks või 
pikaajalise taimekultuuri all olevaks 
maaks14. Sellisel juhul tuleks 
„maakasutuse otsesest muutusest tingitud 
heite väärtus (el) arvutada vastavalt IV 
lisa C osa punktile 7.”

(b) lähteained, mida ei ole toodetud 
põllumaal, pikaajalise taimekultuuri all 
oleval maal14 ega muudesse 
valitsustevahelise kliimamuutuste rühma 
(IPCC) maakatte kategooriatesse kuuluval 
maal (metsamaa, rohumaa, märgala),
mida kasutatakse toidu tootmiseks, mis 
võib olla haritav või mitteharitav maa, 
näiteks põllu- ja metsakarjamaa 
süsteemid.

Or. en

Selgitus

Kuigi lähteainetele, mille tootmisega kaasneb maakasutuse otsene muutus, on põhjust 
omistada maakasutuse kaudse muutuse tegur, tuleks tähelepanu juhtida asjaolule, et 
maakasutuse otsene ja kaudne muutus ei ole alati teineteist välistavad.

Muudatusettepanek 312
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa II – punkt 1
Direktiiv 2009/28/EÜ
Lisa V – osa C

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 313
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa II – punkt 1
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Direktiiv 2009/28/EÜ
Lisa V – osa C

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 314
András Gyürk, Alajos Mészáros

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa II – punkt 1
Direktiiv 2009/28/EÜ
Lisa V – osa C

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 315
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa II – punkt 1
Direktiiv 2009/28/EÜ
Lisa V – osa C

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 316
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a) punkt 1 asendatakse järgmisega:
„i) valem asendatakse järgmisega:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca 
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– eccs – eccr – eee,
kus
E = kütuse kasutamisest tulenev 
koguheide;
eec = tooraine kaevandamisel või 
viljelusel tekkinud heitkogus;
el = maakasutuse otsesest muutusest 
tingitud süsinikuvaru muutustest tulenev 
aastapõhine heitkogus;
eiluc = maakasutuse kaudsest muutusest 
tingitud süsinikuvaru muutustest tulenev 
aastapõhine heitkogus;
ep = töötlemisel tekkinud heitkogus;
etd = transpordist ja jaotusest tulenev 
heide;
eu = kasutatavast kütusest tulenev heide;
esca = põllumajanduse parema juhtimise 
abil süsiniku mulda kogunemisest tulenev 
heitkoguste vähenemine;
eccs = süsiniku kogumisest ja 
geoloogilisest säilitamisest tulenev 
heitkoguste vähenemine;
eccr = süsiniku kogumisest ja 
asendamisest tulenev heitkoguste 
vähenemine ning
eee = koostootmisel tekkinud elektri 
ülejäägi kasutamisest tulenev heitkoguste 
vähenemine.
Masinate ja seadmete tootmisel tekkinud 
heitkoguseid arvesse ei võeta.”

Or. en

Muudatusettepanek 317
Britta Thomsen, Patrizia Toia

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

-a) punkt 1 asendatakse järgmisega:
„1. Biokütuste tootmisest ja kasutamisest 
tulenevad kasvuhoonegaaside 
heitkogused arvutatakse järgmiselt:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca 
– eccs – eccr – eee,
kus
E = kütuse kasutamisest tulenev 
koguheide;
eec = tooraine kaevandamisel või 
viljelusel tekkinud heitkogus;
el = maakasutuse otsesest muutusest 
tingitud süsinikuvaru muutustest tulenev 
aastapõhine heitkogus;
eiluc = maakasutuse kaudsest muutusest 
tingitud süsinikuvaru muutustest tulenev 
aastapõhine heitkogus;
ep = töötlemisel tekkinud heitkogus;
etd = transpordist ja jaotusest tulenev 
heide;
eu = kasutatavast kütusest tulenev heide;
esca = põllumajanduse parema juhtimise 
abil süsiniku mulda kogunemisest tulenev 
heitkoguste vähenemine;
eccs = süsiniku kogumisest ja 
geoloogilisest säilitamisest tulenev 
heitkoguste vähenemine;
eccr = süsiniku kogumisest ja 
asendamisest tulenev heitkoguste 
vähenemine ning
eee = koostootmisel tekkinud elektri 
ülejäägi kasutamisest tulenev heitkoguste 
vähenemine.
Masinate ja seadmete tootmisel tekkinud 
heitkoguseid arvesse ei võeta.”

Or. en
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Muudatusettepanek 318
Sabine Wils

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a) punkt 1 asendatakse järgmisega:
„1. Biokütuste tootmisest ja kasutamisest 
tulenevad kasvuhoonegaaside 
heitkogused arvutatakse järgmiselt:
E = eec + edl + eiluc+ ep + etd + eu – esca – eccs
– eccr – eee,
kus
E = kütuse kasutamisest tulenev 
koguheide;
eec = tooraine kaevandamisel või viljelusel 
tekkinud heitkogus;
edl = maakasutuse otsesest muutusest 
tingitud süsinikuvaru muutustest tulenev 
aastapõhine heitkogus;
eiluc = maakasutuse kaudsest muutusest 
tingitud süsinikuvaru muutustest tulenev 
aastapõhine heitkogus;
ep = töötlemisel tekkinud heitkogus;
etd = transpordist ja jaotusest tulenev 
heide;
eu = kasutatavast kütusest tulenev heide;
esca = põllumajanduse parema juhtimise 
abil süsiniku mulda kogunemisest tulenev 
heitkoguste vähenemine;
eccs = süsiniku kogumisest ja 
geoloogilisest säilitamisest tulenev 
heitkoguste vähenemine;
eccr = süsiniku kogumisest ja asendamisest 
tulenev heitkoguste vähenemine ning
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eee = koostootmisel tekkinud elektri 
ülejäägi kasutamisest tulenev heitkoguste 
vähenemine.”

Or. en

Muudatusettepanek 319
Fiona Hall

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a) punkt 1 asendatakse järgmisega:
„1. Biokütuste tootmisest ja kasutamisest 
tulenevad kasvuhoonegaaside 
heitkogused arvutatakse järgmiselt:
EB = eec + edl + ep + etd + eu + eiluc –
esca – eccs – eccr – eee,
kus
EB = biokütuse kasutamisest tulenev 
koguheide;
eec = tooraine kaevandamisel või 
viljelusel tekkinud heitkogus;
edl = maakasutuse otsesest muutusest 
tingitud süsinikuvaru muutustest tulenev 
aastapõhine heitkogus;
ep = töötlemisel tekkinud heitkogus;
etd = transpordist ja jaotusest tulenev 
heide;
eu = kasutatavast kütusest tulenev heide;
eiluc = maakasutuse kaudsest muutusest 
tingitud süsinikuvaru muutustest tulenev 
heitkogus;
esca = põllumajanduse parema juhtimise 
abil süsiniku mulda kogunemisest tulenev 
heitkoguste vähenemine;



PE510.730v01-00 26/57 AM\935798ET.doc

ET

eccs = süsiniku kogumisest ja 
geoloogilisest säilitamisest tulenev 
heitkoguste vähenemine;
eccr = süsiniku kogumisest ja 
asendamisest tulenev heitkoguste 
vähenemine ning
eee = koostootmisel tekkinud elektri 
ülejäägi kasutamisest tulenev heitkoguste 
vähenemine.”

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga tagatakse, et maakasutuse kaudsest muutusest tingitud 
kasvuhoonegaaside heidet võetakse arvesse direktiivis 2009/28/EÜ sätestatud 
kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise kriteeriumidega vastavuse väljaselgitamisel.

Muudatusettepanek 320
Fiona Hall

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) Lisatakse järgmine punkt 19a:
„19 a. Maakasutuse kaudsest muutusest 
tulenevad heitkogused (eiluc) on esitatud 
VIII lisas.”

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga tagatakse, et maakasutuse kaudsest muutusest tingitud 
kasvuhoonegaaside heidet võetakse arvesse direktiivis 2009/28/EÜ sätestatud 
kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise kriteeriumidega vastavuse väljaselgitamisel.
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Muudatusettepanek 321
Britta Thomsen, Patrizia Toia

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 322
Sabine Wils

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 323
Giles Chichester
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa II – punkt 2
Direktiiv 2009/28/EÜ
Lisa VIII (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

maakasutuse 
kaudsest 
muutusest 
tingitud 
keskmine 
heitkogus 
(gCO2eq/MJ)

Teravili ja muud 
tärkliserikkad 
põllukultuurid

12

Suhkrukultuurid 13
Õlikultuurid 55
B osa. Biokütused ja vedelad biokütused, 
mille puhul hinnangulised maakasutuse 
kaudsest muutusest tingitud heited 
loetakse võrdseks nulliga
Järgmiste kategooriate lähteainetest 
valmistatud biokütuste ja vedelate 
biokütuste puhul loetakse hinnangulised 
maakasutuse kaudsest muutusest 
tulenevad heited võrdseks nulliga:
(a) lähteained, mida ei ole kantud 
käesoleva lisa A osasse;
(b) lähteained, mille tootmine on 
põhjustanud maakasutuse otsese 
muutuse, see tähendab muutuse ühest 
valitsustevahelise kliimamuutuste rühma 
(IPCC) maakatte kategooriast teise: 
metsamaast, rohumaast, märgalast, asula 
või muust maast põllumaaks või 
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pikaajalise taimekultuuri all olevaks 
maaks1. Sellisel juhul tuleks 
„maakasutuse otsesest muutusest tuleneva 
heite väärtus (el) arvutada vastavalt V lisa 
C osa punktile 7.”
__________________
1 EÜT L 273, 10.10.2002, lk 1.

Or. en

Muudatusettepanek 324
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

maakasutuse 
kaudsest 
muutusest 
tingitud 
keskmine 
heitkogus 
(gCO2eq/MJ)

Teravili ja muud 
tärkliserikkad 
põllukultuurid

12

Suhkrukultuurid 13
Õlikultuurid 55
B osa. Biokütused ja vedelad biokütused, 
mille puhul hinnangulised maakasutuse 
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kaudsest muutusest tingitud heited 
loetakse võrdseks nulliga
Järgmiste kategooriate lähteainetest 
valmistatud biokütuste ja vedelate 
biokütuste puhul loetakse hinnangulised 
maakasutuse kaudsest muutusest
tulenevad heited võrdseks nulliga:
(a) lähteained, mida ei ole kantud 
käesoleva lisa A osasse;
(b) lähteained, mille tootmine on 
põhjustanud maakasutuse otsese 
muutuse, see tähendab muutuse ühest 
valitsustevahelise kliimamuutuste rühma 
(IPCC) maakatte kategooriast teise: 
metsamaast, rohumaast, märgalast, asula 
või muust maast põllumaaks või 
pikaajalise taimekultuuri all olevaks 
maaks1. Sellisel juhul tuleks 
„maakasutuse otsesest muutusest tuleneva 
heite väärtus (el) arvutada vastavalt V lisa 
C osa punktile 7.”
__________________
1 EÜT L 273, 10.10.2002, lk 1.

Or. en

Muudatusettepanek 325
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2) Lisatakse järgmine VIII lisa: välja jäetud
„VIII lisa
A osa. Biokütuste ja vedelate biokütustega 
seotud hinnangulised maakasutuse 
kaudsest muutusest tingitud heited
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Lähteainerühm Hinnanguline 
maakasutuse 
kaudsest 
muutusest 
tingitud 
keskmine 
heitkogus 
(gCO2eq/MJ)

Teravili ja muud 
tärkliserikkad 
põllukultuurid

12

Suhkrukultuurid 13
Õlikultuurid 55
B osa. Biokütused ja vedelad biokütused, 
mille puhul hinnangulised maakasutuse 
kaudsest muutusest tingitud heited 
loetakse võrdseks nulliga
Järgmiste kategooriate lähteainetest 
valmistatud biokütuste ja vedelate 
biokütuste puhul loetakse hinnangulised 
maakasutuse kaudsest muutusest 
tulenevad heited võrdseks nulliga:
(a) lähteained, mida ei ole kantud 
käesoleva lisa A osasse;
(b) lähteained, mille tootmine on 
põhjustanud maakasutuse otsese 
muutuse, see tähendab muutuse ühest 
valitsustevahelise kliimamuutuste rühma 
(IPCC) maakatte kategooriast teise: 
metsamaast, rohumaast, märgalast, asula 
või muust maast põllumaaks või 
pikaajalise taimekultuuri all olevaks 
maaks1. Sellisel juhul tuleks 
„maakasutuse otsesest muutusest tuleneva 
heite väärtus (el) arvutada vastavalt V lisa 
C osa punktile 7.”
__________________
1 EÜT L 273, 10.10.2002, lk 1.

Or. en
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Muudatusettepanek 326
Jens Rohde

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

maakasutuse 
kaudsest 
muutusest 
tingitud 
keskmine 
heitkogus 
(gCO2eq/MJ)

Teravili ja muud 
tärkliserikkad 
põllukultuurid

12

Suhkrukultuurid 13
Õlikultuurid 55
B osa. Biokütused ja vedelad biokütused, 
mille puhul hinnangulised maakasutuse 
kaudsest muutusest tingitud heited 
loetakse võrdseks nulliga
Järgmiste kategooriate lähteainetest 
valmistatud biokütuste ja vedelate 
biokütuste puhul loetakse hinnangulised 
maakasutuse kaudsest muutusest 
tulenevad heited võrdseks nulliga:
(a) lähteained, mida ei ole kantud 
käesoleva lisa A osasse;
(b) lähteained, mille tootmine on 
põhjustanud maakasutuse otsese 
muutuse, see tähendab muutuse ühest 
valitsustevahelise kliimamuutuste rühma 
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(IPCC) maakatte kategooriast teise: 
metsamaast, rohumaast, märgalast, asula 
või muust maast põllumaaks või 
pikaajalise taimekultuuri all olevaks 
maaks1. Sellisel juhul tuleks 
„maakasutuse otsesest muutusest tuleneva 
heite väärtus (el) arvutada vastavalt V lisa 
C osa punktile 7.”
__________________
1 EÜT L 273, 10.10.2002, lk 1.

Or. en

Muudatusettepanek 327
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa II – punkt 2
Direktiiv 2009/28/EÜ
Lisa VIII – osa A

Komisjoni ettepanek

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

Teravili ja muud tärkliserikkad 
põllukultuurid

12

Suhkrukultuurid 13

Õlikultuurid 55

Muudatusettepanek

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

Teravili ja muud tärkliserikkad 
põllukultuurid

12
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Suhkrukultuurid 13

Õlikultuurid 55

Toiduks mittekasutatav tselluloos- ja 
lignotselluloosmaterjal

15

Or. en

Selgitus

Toiduks mittekasutatavat tselluloos- ja lignotselluloosmaterjali kasvatatakse maal ning nad 
võivad samuti suurendada maakasutuse kaudset muutust, kui neid toodetakse toidu tootmiseks 
kasutatud maal. Komisjoni mõjuhinnangus tehakse kindlaks, et nende muude maakasutusega 
seotud lähteainerühmade maakasutuse kaudsest muutusest tulenev hinnanguline keskmine 
heide on 15 gCO2/MJ.

Muudatusettepanek 328
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa II – punkt 2
Direktiiv 2009/28/EÜ
Lisa VIII – osa A

Komisjoni ettepanek

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

Teravili ja muud tärkliserikkad 
põllukultuurid

12

Suhkrukultuurid 13

Õlikultuurid 55

Muudatusettepanek

Lähteainerühm Hinnanguline maakasutuse kaudsest 
muutusest tingitud keskmine heitkogus 
(gCO2eq/MJ)
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Teravili ja muud tärkliserikkad 
põllukultuurid

12

Suhkrukultuurid 13

Õlikultuurid 55

Muud maal kasvatatavad 
energiakultuurid

15

Or. en

Muudatusettepanek 329
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa II – punkt 2
Direktiiv 2009/28/EÜ
Lisa VIII – osa A

Komisjoni ettepanek

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

Teravili ja muud tärkliserikkad 
põllukultuurid

12

Suhkrukultuurid 13

Õlikultuurid 55

Muudatusettepanek

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

Teravili ja muud tärkliserikkad 
põllukultuurid

12
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Suhkrukultuurid 13

Õlikultuurid 55

Toiduks mittekasutatavad 
energiakultuurid

15

Or. en

Selgitus

Toiduks mittekasutatavad energiakultuurid võivad suurendada maakasutuse kaudset muutust, 
kui neid toodetakse toidu tootmiseks kasutatud maal. Mõjuhinnangus (lk 26) tehakse kindlaks, 
et nende muude maakasutusega seotud lähteainerühmade maakasutuse kaudsest muutusest 
tulenev hinnanguline keskmine heide on 15 gCO2/MJ.

Muudatusettepanek 330
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) lähteained, mille tootmine on 
põhjustanud maakasutuse otsese 
muutuse, see tähendab muutuse ühest
valitsustevahelise kliimamuutuste rühma 
(IPCC) maakatte kategooriast teise: 
metsamaast, rohumaast, märgalast, asula
või muust maast põllumaaks või 
pikaajalise taimekultuuri all olevaks 
maaks15. Sellisel juhul tuleks 
„maakasutuse otsesest muutusest tuleneva 
heite väärtus (el) arvutada vastavalt V lisa 
C osa punktile 7.”

(b) lähteained, mida ei ole toodetud 
põllumaal, pikaajalise taimekultuuri all 
oleval maal ega muudesse 
valitsustevahelise kliimamuutuste rühma 
(IPCC) maakatte kategooriatesse kuuluval 
maal (metsamaa, rohumaa, märgala),
mida kasutatakse toidu tootmiseks, mis 
võib olla haritav või mitteharitav maa, 
näiteks põllu- ja metsakarjamaa 
süsteemid.

Or. en
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Selgitus

Kuigi lähteainetele, mille tootmisega kaasneb maakasutuse otsene muutus, on põhjust 
omistada maakasutuse kaudse muutuse tegur, tuleks tähelepanu juhtida asjaolule, et 
maakasutuse otsene ja kaudne muutus ei ole alati teineteist välistavad.

Muudatusettepanek 331
Angelika Niebler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Lähteained, mis annavad panuse direktiivi 
2009/28/EÜ artikli 3 lõike 4 punkti d 
punktis i osutatud 2%-lise eesmärgi 
saavutamisse:

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

(b) Vastavalt määrusele (EÜ) nr 
1774/2002, milles sätestatakse muuks 
otstarbeks kui inimtoiduks ette nähtud 
loomsete kõrvalsaaduste 
sanitaareeskirjad,16 I või II kategooriasse 
klassifitseeritud loomarasv.

(c) Tööstusjäätmete biomassi osa. (c) Loomasõnnik ja reoveesete.

(d) Õled. (d) Suhkruroo pressimise jäätmed.
(e) Loomasõnnik ja reoveesete. (e) Puukoor, oksad, lehed, saepuru ja 

puitlaastud.
(f) Palmiõli tootmiskäitise heitvesi ja 
tühjad palmiviljade kobarad.

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

(g) Tallõli pigi. (g) Tööstusjäätmete biomassi osa.
(h) Toorglütserool. (h) Maisitõlvikud.
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(i) Suhkruroo pressimise jäätmed. (i) Toorglütserool.
(j) Viinamarjade pressimisjäägid ja 
veinisete.

(j) Viinamarjade pressimisjäägid ja 
veinisete.

(k) Pähklikoored. (k) Teravilja kestad.

(l) Teravilja kestad. (l) Lignotselluloosmaterjal, välja arvatud 
saepalgid ja vineeripakud.

(m) Maisitõlvikud. (m) Toiduks mittekasutatav 
tselluloosmaterjal.

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

(n) Pähklikoored.

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

(o) Palmiõli tootmiskäitise heitvesi ja 
tühjad palmiviljade kobarad.

(a) Kasutatud toiduõli. (p) Õled.
(b) Vastavalt määrusele (EÜ) nr 
1774/2002, milles sätestatakse muuks 
otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud 
loomsete kõrvalsaaduste 
sanitaareeskirjad, 16 I või II kategooriasse 
klassifitseeritud loomarasv.

(q) Tallõli pigi.

(c) Toiduks mittekasutatav 
tselluloosmaterjal.

(r) Kasutatud toiduõli.

(d) Lignotselluloosmaterjal, välja arvatud 
saepalgid ja vineeripakud.

__________________

__________________ 16 EÜT L 279, 10. 10.2002, lk 1.
16 EÜT L 273, 10.10.2002, lk 1.

Or. de

Selgitus

Mitmekordne arvestus on statistilisest seisukohast problemaatiline, kuna tekitab 
„virtuaalseid” biokütuseid ja seab sel viisil kahtluse alla ELi 2020. aasta kliimaeesmärgid.
Komisjoni ettepanek eksitab avalikkust täiustatud biokütuste tegeliku panuse osas, mis 
moodustab vaid 1/4 näilisest mahust. Mitmekordne arvestus tooks seetõttu kaasa 
fossiilkütuste kasutamise suurenemise ELi transpordisektoris.

Muudatusettepanek 332
Marita Ulvskog
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa II – punkt 3
Direktiiv 2009/28/EÜ
Lisa IX (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3) Lisatakse järgmine IX lisa: 3) Lisatakse järgmine IX lisa:
„IX lisa „IX lisa

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

Täiustatud biokütustena käsitletakse 
järgmisi biokütuseid:

(a) Vetikad bioloogiline materjal, mille asjakohane 
alternatiivne kasutus on seotud ulatusliku 
metaani või naerugaasi heitega, ilma et 
sellest saaks kasulikku energiat.”

(b) Biomassi osa segaolmejäätmetes, kuid 
mitte eraldi kogutud 
majapidamisjäätmetes, mis on kogutud 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 19. novembri 2008. aasta 
direktiivi 2008/98/EÜ (mis käsitleb 
jäätmeid ja millega tunnistatakse 
kehtetuks teatud direktiivid) artikli 11 
lõike 2 punktile a.
(c) Tööstusjäätmete biomassi osa.
(d) Õled.
(e) Loomasõnnik ja reoveesete.
(f) Palmiõli tootmiskäitise heitvesi ja 
tühjad palmiviljade kobarad.
(g) Tallõli pigi.
(h) Toorglütserool.
(i) Suhkruroo pressimise jäätmed. 
(j) Viinamarjade pressimisjäägid ja 
veinisete.
(k) Pähklikoored.
(l) Teravilja kestad.
(m) Maisitõlvikud.
(n) Puukoor, oksad, lehed, saepuru ja 
puitlaastud.
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B osa. Lähteained, mille artikli 3 lõikes 4 
osutatud eesmärgi saavutamisse antud 
panuse arvutamisel korrutatakse nende 
energiasisaldus kahega
(a) Kasutatud toiduõli.
(b) Vastavalt määrusele (EÜ) nr 
1774/2002, milles sätestatakse muuks 
otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud 
loomsete kõrvalsaaduste 
sanitaareeskirjad,16 I või II kategooriasse 
klassifitseeritud loomarasv.
(c) Toiduks mittekasutatav 
tselluloosmaterjal.
(d) Lignotselluloosmaterjal, välja arvatud 
saepalgid ja vineeripakud.
__________________
16EÜT L 273, 10.10.2002, lk 1.

Or. sv

Muudatusettepanek 333
Bendt Bendtsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa II – punkt 3
2009/28/EF
Lisa IX (uus) – A osa – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

A osa. Täiustatud biokütuste loend

Täiustatud biokütustena käsitletakse 
järgmistest lähteainetest toodetud 
biokütuseid

Or. da
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Muudatusettepanek 334
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

A osa. Lähteained, mille artikli 3 lõikes 4 
osutatud eesmärgi saavutamisse antud 
panuse arvutamisel võidakse korrutada
nende energiasisaldus kahe või neljaga 
2018. aastal, pärast eelnevat teaduslikku 
hinnangut nende keskkonnasäästlikkuse, 
sotsiaalse jätkusuutlikkuse, hierarhia 
põhimõtte austamise ja ressursside kõige 
tulemuslikuma kasutamise kohta

Or. en

Muudatusettepanek 335
Jens Rohde

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

A osa. Täiustatud biokütustena 
käsitletakse järgmistest lähteainetest 
toodetud biokütuseid

Or. en

Muudatusettepanek 336
Britta Thomsen
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa II – punkt 3
Direktiiv 2009/28/EÜ
Lisa IX (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

A osa. Lähteained, mille võib lisada
täiustatud biokütuste vahe-eesmärgi alla

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

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

(c) Tööstusjäätmete biomassi osa. (c) Tööstusjäätmete biomassi osa.
(d) Õled. (d) Õled.

(e) Loomasõnnik ja reoveesete. (e) Loomasõnnik ja reoveesete.
(f) Palmiõli tootmiskäitise heitvesi ja 
tühjad palmiviljade kobarad.

(f) Palmiõli tootmiskäitise heitvesi ja 
tühjad palmiviljade kobarad.

(g) Tallõli pigi. (g) Tallõli pigi ja toortallõli.
(h) Toorglütserool. (h) Toorglütserool.
(i) Suhkruroo pressimise jäätmed. (i) Suhkruroo pressimise jäätmed.

(j) Viinamarjade pressimisjäägid ja 
veinisete.

(j) Viinamarjade pressimisjäägid ja 
veinisete.

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

(m) Maisitõlvikud. (m) Maisitõlvikud.

(n) Puukoor, oksad, lehed, saepuru ja 
puitlaastud.
B osa. Lähteained, mille artikli 3 lõikes 4 
osutatud eesmärgi saavutamisse antud
panuse arvutamisel korrutatakse nende 
energiasisaldus kahega

B osa. Täiustatud biokütuste lähteained, 
mis annavad ülejäänud panuse

(a) Kasutatud toiduõli. (a) Kasutatud toiduõli.
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(b) Vastavalt määrusele (EÜ) nr 
1774/2002, milles sätestatakse muuks 
otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud 
loomsete kõrvalsaaduste sanitaareeskirjad,1

I või II kategooriasse klassifitseeritud 
loomarasv.

(b) Vastavalt määrusele (EÜ) nr 
1774/2002, milles sätestatakse muuks 
otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud 
loomsete kõrvalsaaduste sanitaareeskirjad,2

I või II kategooriasse klassifitseeritud 
loomarasv.

(c) Toiduks mittekasutatav 
tselluloosmaterjal.

(c) Toiduks mittekasutatav 
tselluloosmaterjal.

(d) Lignotselluloosmaterjal, välja arvatud 
saepalgid ja vineeripakud.

(d) Lignotselluloosmaterjal, välja arvatud 
saepalgid ja vineeripakud.

(d a) Toorglütserool.
(d b) Muust kui bioloogilise päritoluga 
taastuvtoorainest valmistatud vedel- ja 
gaaskütused.

Or. en

Muudatusettepanek 337
Giles Chichester

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

A osa. Täiustatud biokütustena 
käsitletakse järgmistest lähteainetest 
toodetud biokütuseid

Or. en

Muudatusettepanek 338
Kent Johansson

                                               
1 EÜT L 273, 10.10.2002, lk 1.
2 EÜT L 273, 10.10.2002, lk 1.



PE510.730v01-00 44/57 AM\935798ET.doc

ET

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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

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

(c) Tööstusjäätmete biomassi osa. (c) Tööstusjäätmete ja jääkainete biomassi 
osa, nagu toorglütserool, toorglütseriin, 
rafineeritud rasvhapped ja seebirasv.

(d) Õled. (d) Õled.

(e) Loomasõnnik ja reoveesete. (e) Loomasõnnik ja reoveesete.
(f) Palmiõli tootmiskäitise heitvesi ja 
tühjad palmiviljade kobarad.

(f) Palmiõli tootmiskäitise heitvesi ja 
tühjad palmiviljade kobarad.

(g) Tallõli pigi. (g) Metsanduse ja metsandusega seotud 
tööstusharude jäätmete ja jääkainete 
biomassi osa, nagu puukoor, oksad, 
okkad, lehed, saepuru, puitlaastud, must 
leelis, pruun leelis, ligniin, 
toorsulfaatseep, tallõli pigi ja toortallõli.

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

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

(j) Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1774/2002, 
milles sätestatakse muuks otstarbeks kui 
inimtoiduks ettenähtud loomsete 
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kõrvalsaaduste sanitaareeskirjad,1 I või II 
kategooriasse klassifitseeritud loomarasv.

(k) Pähklikoored. (k) Toiduks mittekasutatav 
tselluloosmaterjal.

(l) Teravilja kestad. (l) Lignotselluloosmaterjal, välja arvatud 
saepalgid ja vineeripakud.

(m) Maisitõlvikud.
(n) Puukoor, oksad, lehed, saepuru ja 
puitlaastud.
B osa. Lähteained, mille artikli 3 lõikes 4 
osutatud eesmärgi saavutamisse antud 
panuse arvutamisel korrutatakse nende 
energiasisaldus kahega
(a) Kasutatud toiduõli.
(b) Vastavalt määrusele (EÜ) nr 
1774/2002, milles sätestatakse muuks 
otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud 
loomsete kõrvalsaaduste sanitaareeskirjad,2

I või II kategooriasse klassifitseeritud 
loomarasv.

(c) Toiduks mittekasutatav 
tselluloosmaterjal.

(d) Lignotselluloosmaterjal, välja arvatud 
saepalgid ja vineeripakud.

Or. en

Selgitus

Lähteainete mitmekordne arvestamine tähendab, et transpordisektori taastuvenergia 10% 
eesmärgi algseid sihte vähendatakse, kuna eesmärki on võimalik saavutada väiksema 
biokütuste tegeliku osaga ja et üle 90% jääb sõltuvaks fossiilkütustest. Selleks et vältida 
muutusi, mis ohustavad direktiivi algseid kliimaeesmärke, ei tohiks lähteaineid arvestada mitu 
korda.

Muudatusettepanek 339
Vidal-Quadras

                                               
1 EÜT L 273, 10.10.2002, lk 1.
2 EÜT L 273, 10.10.2002, lk 1.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa II – punkt 3
Direktiiv 2009/28/EÜ
Lisa IX (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

IX lisa IX lisa

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

Täiustatud biokütuste loend

Täiustatud biokütustena käsitletakse 
järgmistest lähteainetest toodetud 
biokütuseid

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

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

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

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

(f) Palmiõli tootmiskäitise heitvesi ja 
tühjad palmiviljade kobarad.

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

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

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

(j) Viinamarjade pressimisjäägid ja 
veinisete.

(k) Pähklikoored. (k) Pähklikoored.

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

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

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

(o) Kasutatud toiduõli.

(a) Kasutatud toiduõli. (p) Vastavalt määrusele (EÜ) nr 
1774/2002, milles sätestatakse muuks 
otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud 
loomsete kõrvalsaaduste sanitaareeskirjad,1

I, II või III kategooriasse klassifitseeritud 
loomarasv.

(b) Vastavalt määrusele (EÜ) nr 
1774/2002, milles sätestatakse muuks 
otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud 
loomsete kõrvalsaaduste sanitaareeskirjad,2

I või II kategooriasse klassifitseeritud 
loomarasv.

(q) Toiduks mittekasutatav 
tselluloosmaterjal.

(c) Toiduks mittekasutatav 
tselluloosmaterjal.

(r) Lignotselluloosmaterjal, välja arvatud 
saepalgid ja vineeripakud.

(d) Lignotselluloosmaterjal, välja arvatud 
saepalgid ja vineeripakud.

(s) Triglütseriidid, vabad rasvhapped ja 
rasvhapete destillaadid ning õlikeemia, 
biodiisli, taimeõli rafineerimise, 
toiduainete töötlemise ja loomsete rasvade 
töötlemise tööstusharude praakõli.
(t) Muuks otstarbeks kui inimtoiduks ette 
nähtud loomsed rasvad.
(u) Tehniline maisiõli.
(w) Kalatöötlemissektori jääkrasvad.

Or. en

Muudatusettepanek 340
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa II – punkt 3

                                               
1 EÜT L 273, 10.10.2002, lk 1.
2 EÜT L 273, 10.10.2002, lk 1.
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Direktiiv 2009/28/EÜ
Lisa IX (uus)

Komisoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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

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

(c) Tööstusjäätmete biomassi osa. (c) Tööstusjäätmete biomassi osa.
(d) Õled. (d) Loomasõnnik ja reoveesete.

(e) Loomasõnnik ja reoveesete. (e) Tallõli pigi.
(f) Palmiõli tootmiskäitise heitvesi ja 
tühjad palmiviljade kobarad.

(f) Toorglütserool.

(g) Tallõli pigi. (g) Viinamarjade pressimisjäägid ja 
veinisete.

(h) Toorglütserool. (h) Lignotselluloosmaterjalid, sealhulgas 
õled, suhkruroog, kestad (ümbrised) ja 
raps.

(i) Suhkruroog. (i) Suhkrutaimed, mida kasutatakse uute 
(välja arvatud etanooli) molekulide 
tootmiseks.

(j) Viinamarjade pressimisjäägid ja 
veinisete.

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

(k) Munakoored. (a) Kasutatud toiduõli.

(l) Teravilja kestad. (b) Vastavalt määrusele (EÜ) nr 
1774/2002, milles sätestatakse muuks 
otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud 
loomsete kõrvalsaaduste 
sanitaareeskirjad,16 I või II kategooriasse 
klassifitseeritud loomarasv.
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(m) Maisitõlvikud.
(n) Puukoor, oksad, lehed, saepuru ja 
puitlaastud.
B. Lähteained, mille artikli 3 lõikes 4 
osutatud eesmärgi saavutamisse antud 
panuse arvutamisel korrutatakse nende 
energiasisaldus kahega
(a) Kasutatud toiduõli.

(b) Vastavalt määrusele (EÜ) nr 
1774/2002, milles sätestatakse muuks 
otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud 
loomsete kõrvalsaaduste 
sanitaareeskirjad,16 I või II kategooriasse 
klassifitseeritud loomarasv.

(c) Toiduks mittekasutatav 
tselluloosmaterjal.
(d) Lignotselluloosmaterjal, välja arvatud 
saepalgid ja vineeripakud.

Or. fr

Selgitus

Selleks et toetada täiustatud biokütuste suurema turuosa saavutamist, tuleb nende hulka 
arvata lignotselluloosmaterjalid ühes ja samas kohas, ja lisada neile suhkrutaimed, sest 
suhkur ei ole ainult toiduaine, vaid ta kujutab endast ka käärimise substraati biotehnoloogias, 
mis on hädavajalik täiustatud biokütuste (välistades sealt etanooli) tootmisega seotud 
uuenduste jaoks.

Muudatusettepanek 341
Claude Turmes

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Vetikad välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 342
Niki Tzavela

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) Tööstusjäätmete biomassi osa. (c) Tööstusjäätmete bioloogiliselt lagunev
osa.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek on järjepidev taastuvenergia direktiiviga 2009/28/EÜ, mille artikli 2 
punktis e on biomassi määratluses juba viidatud tööstusjäätmete bioloogiliselt lagunevale 
fraktsioonile.

Muudatusettepanek 343
Niki Tzavela

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa II – punkt 3
Direktiiv 2009/28/EÜ
Lisa IV (uus) – osa A – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) Jäätmete ja jääkainete 
biolagundamine bakteritega.

Or. en

Muudatusettepanek 344
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa II – punkt 3
Direktiiv 2009/28/EÜ
Lisa IX (uus) – osa A – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) Õled. välja jäetud

Or. en

Selgitus

Õlgi saab kasutada paljudel eesmärkidel (näiteks tallides ja pinnase kvaliteedi 
parandamiseks). Kooskõlas ressursside astmelise kasutamise põhimõttega ei tohiks seega õlgi 
mitu korda arvestada.

Muudatusettepanek 345
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) Palmiõli tootmiskäitise heitvesi ja 
tühjad palmiviljade kobarad.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kõiki palmiõli lähteaineid ja kaassaaduseid ei tuleks propageerida energia valdkonnas, sest 
neil on muudes sektorites suurem väärtus. Seetõttu tuleks palmiõli tootmiskäitiste heitvesi ja 
tühjad palmiviljade kobarad IX lisast välja jätta.

Muudatusettepanek 346
Eija-Riitta Korhola
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa II – punkt 3
Direktiiv 2009/28/EÜ
Lisa IX (uus) – osa A – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 347
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Säästlikkuskriteeriumide puudumise korral ei tuleks soodustada otse metsandusest saadud 
kaassaaduste kasutamist.
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Muudatusettepanek 348
Evžen Tošenovský

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(n a) Mikroorganismid.

Or. en

Muudatusettepanek 349
Jens Rohde

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 350
Bendt Bendtsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa II – punkt 3
Direktiiv 2009/28/EC
Lisa IX (uus) – osa B – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. da

Muudatusettepanek 351
Giles Chichester

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 352
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 353
Bernd Lange
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa II – punkt 3
2009/28/EÜ
Lisa IX (uus) – osa B – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Kasutatud toiduõli. välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 354
Jens Rohde

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Kasutatud toiduõli. välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kasutatud toiduõli ei tohiks pidada täiustatud biokütuseks; selle lisamine loetelusse võib 
põhjustada pettusi.

Muudatusettepanek 355
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) Toiduks mittekasutatav 
tselluloosmaterjal.

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 356
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) Toiduks mittekasutatav 
tselluloosmaterjal.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Säästlikkuskriteeriumide puudumise korral tuleks toiduks mittekasutatava tselluloosmaterjali 
kasutamine IX lisast välja jätta juhul, kui on kehtestatud piisavad keskkonnakaitse meetmed.

Muudatusettepanek 357
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) Lignotselluloosmaterjal, välja arvatud 
saepalgid ja vineeripakud.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 358
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa II – punkt 3
Direktiiv 2009/28/EÜ
Lisa IX (uus) – osa B – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) Lignotselluloosmaterjal, välja arvatud 
saepalgid ja vineeripakud.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Säästlikkuskriteeriumide puudumise korral tuleks lignotselluloosmaterjali kasutamine 
IX lisast välja jätta juhul, kui on kehtestatud piisavad keskkonnakaitse meetmed.


