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Muudatusettepanek 22
Vasilica Viorica Dăncilă

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) 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, 
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.

(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) artikli 7a lõikega 2, et ELi ja 
kolmandate riikide kütusetarnijad 
vähendaksid 31. detsembriks 2020 
olelusringi jooksul energiaühiku kohta 
tekkivate kasvuhoonegaaside heidet 
(kasvuhoonegaaside heitemahukust) 
vähemalt 6 % kütuste puhul, mida 
kasutatakse ELis maanteesõidukites, 
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.

Or. ro

Muudatusettepanek 23
Petru Constantin Luhan

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 

(4) Kui varem toiduainete, loomasööda ja 
tekstiilikiudude tootmiseks kasutatud karja-
või põllumaa võetakse biokütuste tootmise 
alla, tuleb muu kui kütustega seotud 
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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.

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 sätteid, milles käsitletakse 
maakasutuse kaudset muutust, arvestades, 
et praegusi biokütuseid toodetakse 
peamiselt juba olemasoleval 
põllumajandusmaal kasvatatavatest 
põllukultuuridest. Euroopa piirkondade 
eripärade tõttu võib sellistel muutustel 
olla tugev piirkondlik mõju, mistõttu 
soovitatakse võimalikult kiiresti koostada 
mõjuhinnang käesoleva direktiivi 
võimalike sotsiaalsete ja majanduslike 
mõjude kohta piirkonnatasandil.

Or. ro

Muudatusettepanek 24
Jens Nilsson

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 

(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 sätteid, milles käsitletakse 
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maakasutuse kaudset muutust, arvestades, 
et praegusi biokütuseid toodetakse 
peamiselt juba olemasoleval 
põllumajandusmaal kasvatatavatest 
põllukultuuridest.

maakasutuse kaudset muutust, arvestades, 
et praegusi biokütuseid toodetakse 
peamiselt juba olemasoleval 
põllumajandusmaal kasvatatavatest 
põllukultuuridest. Kogu olelusringi kestel 
tekkivate heitkoguste võrdlemisel on ühelt 
poolt suhkru- ja tärkliserikaste kultuuride 
ja teiselt poolt õlikultuuride 
keskkonnamõju erinev. Võimalikult 
tulemusliku kasuliku keskkonnamõju 
saavutamiseks tuleb põhirõhk panna 
kõige negatiivsema keskkonnamõjuga
biokütuste ja tootmise piiramisele. 
Seetõttu on tähtis võtta kõigepealt 
meetmeid, et vältida maakasutuse muutusi 
õlikultuuride kasuks.

Or. sv

Muudatusettepanek 25
Petru Constantin Luhan

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 

(5) Kui võtta aluseks ELi eesmärk 
suurendada 2020. aastaks taastuvatest 
energiaallikatest saadava energia 
osatähtsust kokku 20%ni ja 
transpordisektoris 10%ni ning toetuda 
liikmesriikide esitatud biokütusevajaduse 
prognoosidele ja maakasutuse kaudsest 
muutusest tingitud hinnangulistele 
heitkogustele biokütuste eri 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 
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tärklist sisaldavad kultuurid. vähendamiseks on kohane teha vahet 
selliste põllukultuurirühmade vahel nagu 
õlikultuurid, teravili, suhkrukultuurid ja 
tärklist sisaldavad kultuurid.

Or. ro

Muudatusettepanek 26
Vasilica Viorica Dăncilă

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 ja 
Euroopa tasandil ühtekoondatud 
biokütusevajaduse prognoosidele ja 
maakasutuse kaudsest muutusest tingitud 
hinnangulistele heitkogustele biokütuste eri
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. ro

Muudatusettepanek 27
Vincenzo Iovine, Francesco De Angelis, Andrea Cozzolino

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5
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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 
hinnangulistele heitkogustele biokütuste eri
lähteainete puhul, on maakasutuse kaudsest 
muutusest tingitud kasvuhoonegaaside 
heide oluline ja võib osaliselt või täielikult 
tühistada kasvuhoonegaaside heite 
vähendamise üksikute biokütuse puhul. 
Põhjuseks on see, et 2020. aastal saadakse 
peaaegu kogu biokütusetoodang 
põllukultuuridest, mida kasvatatakse 
toiduainete ja loomasööda tootmiseks 
kõlblikul maal. Sellisel tegevusel on olnud 
väga kahjulik mõju paljudele 
arengumaade kohalikele kogukondadele. 
Seepärast tuleks heitkoguste piiramise 
strateegias arvestada sotsiaalse mõjuga ja 
vajadusega austada inimõigusi ning 
kasutada vähem toidukultuuride 
tootmiseks mõeldud maad.

Or. it

Muudatusettepanek 28
Petru Constantin Luhan

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) Vedelad taastuvkütused muutuvad 
järjest olulisemaks transpordisektoris, et 
vähendada selle sektori kasvuhoonegaaside 
heidet. Täiustatud (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 
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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.

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 10 % eesmärgi 
saavutamisel. Seda arvestades tuleks, juhul 
kui 2020. aasta järgse poliitika 
kavandamisel teostatud mõjuhinnang 
seda seisukohta toetab, 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. ro

Muudatusettepanek 29
Vasilica Viorica Dăncilă

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 

(6) Vedelaid taastuvkütuseid vajatakse 
tõenäoliselt transpordisektoris, et 
vähendada selle sektori kasvuhoonegaaside 
heidet. Täiustatud (nt ringlussevõtuks 
sobimatutest 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 
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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.

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.

Or. ro

Muudatusettepanek 30
Jens Nilsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(7) Biotootmissektorite pikaajalise 
konkurentsivõime tagamiseks ja kooskõlas 
2012. aasta teatisega „Innovatsioon ja 
jätkusuutlik majanduskasv: Euroopa 
biomajandus” ning ressursitõhusa Euroopa 
tegevuskavaga, millega edendatakse 
integreeritud ja mitmekesiseid 
biorafineerimisseadmeid kogu Euroopas, 
tuleks direktiivist 2009/28/EÜ tulenevad
täiustatud stiimulid rakendada nii, et anda
eelised täiustatud biokütuste 
kasutamisele. ELi struktuurifondidele 
tuleks anda keskne roll täiustatud 
biokütuste edendamisel ja arendamisel.

Or. sv
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Muudatusettepanek 31
Petru Constantin Luhan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Samuti on vaja suuremat toetust nii 
avaliku sektori fondidelt, Euroopa 
teadusuuringute, piirkondlikelt ja 
struktuuriprogrammidelt kui ka 
erainvesteeringute kaasamiselt avaliku ja 
erasektori partnerluste kaudu, mis aitab 
tagada teadus- ja uuendustegevuse 
parema kooskõla Euroopa tööstuse 
tulevaste vajadustega.

Or. ro

Muudatusettepanek 32
Jens Nilsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Taastuvate energiakandjate ja 
kütuste turu arendamise edendamisel 
tuleks arvestada nende mõju nii kliimale 
kui ka piirkondliku ja kohaliku tasandi 
arenguvõimalustele ja tööhõivele. 
Täiustatud biokütuste tootmine võimaldab 
olulisel määral luua töökohti ja tekitada 
majanduskasvu, eriti maapiirkondades.

Or. sv

Muudatusettepanek 33
Jens Nilsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9
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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. Piiramisel tuleks 
keskenduda eeskätt kõige kahjulikuma 
keskkonna- ja kliimamõjuga biokütustele. 
Piiramata selliste biokütuste üldist 
kasutamist, tuleks direktiivi 2009/28/EÜ 
eesmärkide saavutamisel arvestatavate 
õlikultuuridest valmistatud biokütuste ja 
vedelate biokütuste osa piirata.

Or. sv

Selgitus

Maakasutuse kaudsest muutusest tingitud heitkoguste suuruseks arvestatakse teraviljade ja 
teiste tärkliserikaste kultuuride puhul 12 gCO2eq/MJ ning suhkrukultuuride puhul 
13 gCO2eq/MJ, kuid õlikultuuride puhul 55 gCO2eq/MJ, mistõttu on õige esmalt piirata 
nende, suurima keskkonnamõjuga kultuuride kasutamist.

Muudatusettepanek 34
Jens Nilsson

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 

(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 
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lõppu töötanud käitiste toodetud biokütuste 
jaoks turulepääs täielikult avatuks. 
Seepärast ei mõjuta käesolev 
muutmisdirektiiv selliste käitiste käitajate 
õigustatud ootusi.

lõppu töötanud käitiste toodetud biokütuste 
jaoks turulepääs täielikult avatuks. 
Seepärast ei mõjuta käesolev 
muutmisdirektiiv selliste käitiste käitajate 
õigustatud ootusi.

Or. sv

Muudatusettepanek 35
Francesco De Angelis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Biokütuste tootmisest tingitud 
maakasutuse muutus ei tohiks ei liidus 
ega kolmandates riikides põhjustada 
kohalike või põliselanike kogukondade 
ümberasustamist.

Or. en

Selgitus

On arvukalt tõendeid biokütuste tootmise kahjulikust sotsiaalsest mõjust maakasutusõigustele 
ja õigusele toidule, mida kõige enam kogevad arengumaade naised, ning see peaks direktiivis 
kajastuma. Eriti pakiline probleem on kohalike ja põliselanike ümberasustamine, et teha 
ruumi biokütuse istandustele.

Muudatusettepanek 36
Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Biokütuste tootmisest tingitud 
maakasutuse muutus ei tohiks põhjustada 
kohalike või põliselanike kogukondade 
ümberasustamist.
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Or. en

Muudatusettepanek 37
Petru Constantin Luhan

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 ja 
milline on nende mõju igal tasandil, ning 
kaaluma mõju vähendamiseks võimalusi, 
mis võivad hõlmata maakasutuse kaudsest 
muutusest tingitud hinnangulise heite 
tegurite lisamist säästlikkuskavasse alates 
1. jaanuarist 2021.

Or. ro

Muudatusettepanek 38
Petru Constantin Luhan

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 teadlaste, 
lõppkasutajate, poliitikakujundajate ja 
kodanikuühiskonnaga. Delegeeritud 
õigusaktide ettevalmistamisel ja 
koostamisel peaks komisjon tagama 
asjaomaste dokumentide sama- ja 
õigeaegse ning asjakohase edastamise 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.
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Or. ro

Muudatusettepanek 39
Petru Constantin Luhan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Lisaks on soovitav luua 
piirkondlikud töörühmad, mis aitab 
suurendada sünergiat, tagab piirkondlike 
tegevuspoliitikate suurema sidususe ning 
propageerib liidus parimaid kogemusi. 

Or. ro

Muudatusettepanek 40
Jens Nilsson

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisatakse järgmine punkt: 
„p a) „täiustatud biokütused” –
bioloogilised ained, mille asjaomased 
alternatiivsed kasutusviisid tekitavad 
olulisi metaani või lämmastikoksiidide 
heitkoguseid ega anna IX lisas nimetatud 
kasulikku energiat. Komisjonile antakse 
õigus võtta vastavalt artikli 25 punktile b 
vastu delegeeritud õigusakte, et vastavalt 
teaduse ja tehnika arengule käesolevat 
loetelu muuta.”

Or. sv
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Muudatusettepanek 41
Jens Nilsson

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% sellest 10% eesmärgist, millele 
viidatakse artikli 3 lõike 4 punktis d.

Or. sv

Selgitus

Maakasutuse kaudsest muutusest tingitud heitkoguste suuruseks arvestatakse teraviljade ja 
teiste tärkliserikaste kultuuride puhul 12 gCO2eq/MJ ning suhkrukultuuride puhul 13 
gCO2eq/MJ, kuid õlikultuuride puhul 55 gCO2eq/MJ, mistõttu on õige esmalt piirata nende, 
suurima keskkonnamõjuga kultuuride kasutamist. Seepärast hõlmab ülemmäär väiksemat 
arvu kultuure, mistõttu ülemmäära alandatakse.

Muudatusettepanek 42
Francesco De Angelis, Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino

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 

Esimeses lõigus osutatud eesmärgile 
vastavuse saavutamisel võib maakasutuse 
läbi valmistatud biokütuse või vedela 
biokütuse suurim ühendatud panus olla 
mitte suurem kui energiakogus, mis vastab 
artikli 3 lõike 4 punktis d osutatud osale 
energia lõpptarbimisest 
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suurimale panusele. transpordisektoris. Riigiabi või muud 
rahalist toetust võib saada ainult osutatud 
eesmärgile vastav biokütus või vedel 
biokütus.

Or. en

Selgitus

Kuna Euroopa biokütustepoliitika mõjutab selgelt maaomandit nii ELis kui ka väljaspool, on 
tähtis piirata mitte üksnes toiduvilja, vaid kõigi maaviljeluse teel saadavate biokütuste 
tootmist. Ning selle tagamiseks, et maaviljeluse teel saadavate biokütuste ja vedelate 
biokütuste tarbimise piiramine annaks investoritele ja biokütuseturgudele küllalt mõjusa 
signaali, on oluline, et nende tootmist käesolevas ettepanekus kehtestatud piiranguid ületavas 
koguses ei soodustataks ei rahaliste ega muude toetustega.

Muudatusettepanek 43
Jens Nilsson

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 % (hinnanguline 
osa 2011. aasta lõpul) energia 
lõpptarbimisest transpordisektoris aastal 
2020. Aastal 2020 moodustab täiustatud 
biokütustest saadav energia vähemalt 3% 
energia lõpptarbimisest 
transpordisektoris.

Or. sv

Selgitus

Maakasutuse kaudsest muutusest tingitud heitkoguste suuruseks arvestatakse teraviljade ja 
teiste tärkliserikaste kultuuride puhul 12 gCO2eq/MJ ning suhkrukultuuride puhul 13 
gCO2eq/MJ, kuid õlikultuuride puhul 55 gCO2eq/MJ, mistõttu on õige esmalt piirata nende, 
suurima keskkonnamõjuga kultuuride kasutamist. Seega hõlmab ülemmäär väiksemat arvu 
kultuure, mistõttu ülemmäära alandatakse.



AM\934589ET.doc 17/21 PE510.584v01-00

ET

Muudatusettepanek 44
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 ja seega ka riigiabi 
eeskirjade kohaselt subsideerida lubatud 
biokütuste arvutamisel võib lugejas 
maakasutuse läbi valmistatud biokütuse 
suurim panus olla mitte suurem kui 5 % 
(hinnanguline osa 2011. aasta lõpul)
energia lõpptarbimisest transpordisektoris 
aastal 2017. Seega võib alates 1. 
jaanuarist 2018 biokütuste ja seega ka 
riigiabi eeskirjade põhjal subsideerida 
lubatud biokütuste arvutamisel lugejas
maakasutuse läbi saadud biokütuse 
suurim panus olla mitte suurem kui 3,5% 
(hinnanguline osa 2008. aastal) energia 
lõpptarbimisest transpordisektoris aastal 
2020. Pärast 2020. aastat viiakse 
maakasutuse läbi saadud biokütustest 
saadava energia osakaal järkjärgult 
nullini.

Or. en

Selgitus

Esimese põlvkonna ja täiustatud biokütuste osakaal peaks kuni 2017. aastani olema mitte üle 
5% ja seejärel 2020. aastaks jõudma 3,5%-ni, mis on nende osakaal 2008. aastal ehk 
taastuvenergia direktiivi kehtestamise ajal. Pärast 2020. aastat, taastuvenergia direktiivi 
kehtivuse lõppedes, tuleks maakasutuse läbi saadud biokütustest järkjärgult loobuda, et 
kaotada nende soovimatu mõju maaomandile. Piirang peaks tagama, et ELi eesmärgid ja 
subsiidiumid ei põhjustaks enam biokütuste ja toidukultuuride viljelemise vahelistest 
vastuoludest tulenevaid kahjulikke tagajärgi.

Muudatusettepanek 45
Francesco De Angelis
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 2 – alapunkt c – alapunkt iii
Direktiiv 98/70/EÜ
Artikkel 3 – lõige 4 – punkt e – alapunkt iii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii a) 6% eesmärgi täitmiseks maakasutuse 
läbi saadud biokütused peavad 31. 
detsembriks 2017 saavutama ülempiiri 
50% ja 2020. aastaks vähenema 0% 
tasemele. Riigiabi võib anda ainult selle 
eesmärgi saavutamist toetavate biokütuste 
tootmiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 46
Vasilica Viorica Dăncilă

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 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 katseetapp on 
lõppenud ja on reaalselt toimunud 
biokütuse või vedela biokütuse tootmine.

Or. ro

Selgitus

Sobivaimate tootmisparameetrite leidmiseks tuleks kõigepealt korraldada katsetootmine.
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Muudatusettepanek 47
Petru Constantin Luhan

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 
ja nende igal tasandil ilmneva mõju 
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.

Or. ro

Muudatusettepanek 48
Jens Nilsson

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Täiustatud biokütusteks loetakse 
järgmised biokütused:

(a) Vetikad Bioloogilised ained, mille asjaomased 
alternatiivsed kasutusviisid tekitavad 
olulisi metaani või lämmastikoksiidide 
heitkoguseid ega anna 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.
B osa. Lähteained, mille artikli 3 lõikes 4 
osutatud eesmärgi saavutamisse antud 
panuse arvutamisel korrutatakse nende 
energiasisaldus neljaga
(a) Kasutatud toiduõli.
(b) Vastavalt määrusele (EÜ) nr 
1774/2002, milles sätestatakse muuks 
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otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud 
loomsete kõrvalsaaduste 
sanitaareeskirjad, I või II kategooriasse 
klassifitseeritud loomarasv.
(c) Toiduks mittekasutatav 
tselluloosmaterjal.
(d) Lignotselluloosmaterjal, välja arvatud 
saepalgid ja vineeripakud.

Or. sv

Muudatusettepanek 49
Riikka Manner

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tallõli pigi. Must leelis ning sellest saadud ained ja 
tooted, nt toorsulfaatseep, ligniin, 
toortallõli ja tallõli pigi.

Or. en

Selgitus

Kõiki tselluloositootmise jääkaineid tuleks käsitleda ühtmoodi. Need jääkained pakuvad 
rikkalikult võimalusi täiustatud biokütuste tootmiseks.


