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LÜHISELGITUS

1. Sissejuhatus

Biokütuste kasutamine on viimase kümne aasta jooksul pidevalt kasvanud tänu ELi 
poliitikale, mille eesmärk on transpordi keskkonnamõju piiramine ja Euroopa sõltuvuse 
vähendamine naftapõhistest kütustest. Kui kütusekvaliteedi direktiivis (direktiiv 98/70/EÜ) 
seati sihiks vähendada 2020. aastaks transpordisektori kasvuhoonegaaside heitkoguseid 6 %, 
siis taastuvenergia direktiiviga (direktiiv 2009/28/EÜ) kehtestati 2020. aastaks kohustus jõuda 
ELis 20 %-lise ja transpordisektoris 10 %-lise taastuvenergia osakaaluni. 

Mõlemas direktiivis on ette nähtud biokütuste jätkusuutlikkuse kriteeriumid, mis ei ole olnud 
maakasutuse kaudse muutuse mõju tõttu kasvuhoonegaaside heitkogustele piisavad selleks, et 
saavutada heite soovitud vähenemine. Teadustöödest ilmneb, et maakasutuse kaudsest 
muutusest tulenevad heitkogused võivad olla väga erinevad sõltuvalt fossiilkütust asendavast 
lähteainest ning et sellised heitkogused on märkimisväärsed ja võivad osaliselt või täielikult 
nullida ühe biokütuse kasutamisega saavutatud heitkoguste vähenemise. 

Komisjoni ettepaneku eesmärk on muuta nii kütusekvaliteedi direktiivi kui ka taastuvenergia 
direktiivi, et alustada üleminekuga selliste biokütuste kasutamisele, mis ka võimalike 
maakasutuse kaudsest muutusest põhjustatud heitkoguste ilmnemisel tagavad 
kasvuhoonegaaside heite vähenemise.

2. Ettepaneku transpordimõõde

Ettepaneku kohaselt lisatakse direktiivi 2009/28/EÜ uued transporti käsitlevad sätted ning 
olulise sättena põllukultuuridest toodetavate biokütuste panuse piiramine 5 %-ga. 

3. Arvamuse koostaja märkused

Esmalt sooviks arvamuse koostaja rõhutada, et äärmiselt oluline on teha edusamme 
transpordist pärineva CO2-heite vähendamisel ning seda mitte ainult kütuseliigi asendamise 
teel, vaid ka sõidukite energiatõhususe otsustava muutmise ja muude kütusekulu vähendavate 
meetmete abil. Seepärast soovitab arvamuse koostaja, et sihiks seatud 10 %-line 
taastuvenergia osakaal transpordis hõlmaks ka taastuvatest energiaallikatest toodetud elektri
kasutuselevõttu raudteetranspordis ning meetmeid energiatõhususe ja energiasäästu 
suurendamiseks. 

Arvamuse koostaja tahaks veelkord toonitada, et transpordi keskkonnamõjust tulenevaid 
probleeme ei saa lahendada pelgalt kütuseliigi vahetamisega, vaid et see eeldab ühiskonnas 
põhjalikke muudatusi jätkusuutlikkuse ja tõhusa transpordikorralduse huvides. Meetmeid 
tuleb võtta transpordivajaduse vähendamiseks, ruumilise planeerimise parandamiseks ja 
erasõidukite kasutamisega seotud käitumistavade muutmiseks. Arvamuse koostaja on 
seisukohal, et arvestada tuleb ka üleilmselt ühiskonnas avalduvate mõjudega, nagu teravilja ja 
muude tärkliserikaste põllukultuuride hinna tõus, bioloogilise mitmekesisuse, vihmametsade 
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ja muude väärtuslike maastike kadumine ning sotsiaalsed tagajärjed kohaliku elanikkonna 
jaoks. 

Maailmas on ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni hinnangu kohaselt üle 870 miljoni 
alatoidetud inimese ning seepärast on arvamuse koostaja kindlalt veendunud, et Euroopa 
liikuvuse tagamine ei saa toimuda maailmas alatoitluse all kannatavate inimeste arvelt. Seega 
tuleks peatada selliste põllumajandusest saadavate biokütuste kasutuse laienemine, mille 
tootmine konkureerib sööda- ja toidukultuuride tootmisega. 

Eelöeldu taustal kiidab arvamuse koostaja heaks komisjoni ettepaneku piirata taastuvenergia 
direktiiviga seatud sihttasemete saavutamisel selliste biokütuste osakaalu, mis toodetakse 
toidukultuuridest nagu teraviljad ja muud tärkliserikkad põllukultuurid ning suhkru- ja 
õlikultuurid.

Sellest hoolimata on arvamuse koostaja mures, et direktiiviga ei suudeta ära hoida 
põllumajandusest saadavate biokütuste kasutuse edasist laienemist. Arvestades Euroopa Liidu 
praegusi investeeringuid ja mõju kolmandate riikide majandusele, on arvamuse koostaja 
seisukohal, et põllumajandusest saadavate biokütuste tootmise osakaal tuleks hoida praegusel 
tasemel ning seejärel järk-järgult koos vastavate toetustega nulli viia. Põllumajandusest 
saadavad biokütused tuleks asendada täiustatud biokütustega, mille täpsed keskkonnaalased 
kaitsemeetmed kehtestatakse vastavalt nende tehnoloogilisele arengutasemele, suurendamata 
seejuures 5 %-list üldist piirangut biokütuste ja vedelate biokütuste osakaalule.

Toetades transpordisektoris seatud eesmärki jõuda taastuvenergia 10 %-lise osakaaluni, on 
arvamuse koostaja seisukohal, et komisjoni ettepanekus ei ole piisavalt tähelepanu pööratud 
CO2-heite vähendamise ülesandele, sest mõned tõenäoliselt CO2-heidet fossiilkütustega 
võrreldes suurendavad biokütused siiski sobivad 10 %-lise taastuvenergia osakaalu 
saavutamiseks. Niisiis teeb arvamuse koostaja ettepaneku tõsta kõigi tegutsevate käitiste 
kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise määra 60 %-ni, et stimuleerida kõigi biokütuste 
puhul parimaid tulemusi vastavalt parlamendi 2008. aastal esitatud nõudmisele.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse 
komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

muutmise ja hilisema kehtetuks 
tunnistamise kohta) artikli 3 lõikega 4 
nõutakse liikmesriigilt, et ta tagaks 
kõikides transpordiliikides taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia osakaalu 
vähemalt 10 % energia lõpptarbimisest 
2020. aastal. Transpordisektoris on 
energiatarbimise vähendamine ülimalt 
vajalik, kuna taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia 
kohustuslikku eesmärki on säästval viisil 
tõenäoliselt järjest raskem püsivalt 
saavutada, kui transpordi üldine 
energianõudlus jätkuvalt kasvab. 
Taastuvatest energiaallikatest toodetava 
elektri tarbimine ja biokütuste 
juurdesegamine, mille puhul maakasutuse 
kaudsest muutusest tingitud heide puudub 
või on väiksem, on muud liikmesriikidele
kättesaadavad meetodid selle eesmärgi 
saavutamiseks.

Selgitus

Vajadust vähendada transpordisektori energiatarbimist ja suurendada energiatõhusust, et 
saavutada transpordisektoris 10% eesmärk, on juba rõhutatud kehtivas taastuvenergia 
direktiivis. Muudatusettepanekus korratakse seda ning rõhutatakse taastuvatest 
energiaallikatest toodetud elektri ja täiustatud biokütuste kasutuselevõtu olulisust, et liit ja 
liikmesriigid saaksid saavutada transpordialase eesmärgi säästvalt.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Direktiivi 2009/28/EÜ artikli 19 
lõikes 6 ja direktiivi 98/70/EÜ artikli 7d 
lõikes 6 sätestatakse arvestamine 
maakasutuse kaudse muutuse mõjuga 
kasvuhoonegaasi heitkogustele ja 
asjakohased meetmed selle mõjuga 
tegelemiseks, arvestades samal ajal 
vajadust kaitsta olemasolevaid 
investeeringuid.
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(5) Kui toetuda liikmesriikide esitatud 
biokütusevajaduse prognoosidele ja 
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 agrokütused 
on saanud suures mahus riiklikke toetusi 
(10 miljardit aastas) ning seetõttu 2020. 
aastal saadakse peaaegu kogu 
biokütusetoodang põllukultuuridest, mida 
kasvatatakse toiduainete ja loomasööda 
tootmiseks kõlblikul maal. Seetõttu tuleb 
vastavalt komisjoni mõjuhinnangus 
esitatud soovitustele võtta arvesse 
maakasutuse kaudset muutust, et vältida 
võimalikke heiteallikaid. Maakasutuse 
kaudse muutuse vähendamiseks on kohane 
teha vahet selliste põllukultuurirühmade 
vahel nagu õlikultuurid, teravili, 
suhkrukultuurid ja tärklist sisaldavad 
kultuurid. Et leida sellele ohule 
keskmiseks ja pikemaks ajaks lahendusi, 
on vaja lisaks soodustada teadus- ja 
arendustegevust uutes perspektiivsetes 
biokütuse sektorites, mis ei konkureeri 
toidukultuuride kasvatamisega, ja uurida 
täpsemalt erinevate põllukultuuride 
rühmade mõju nii otsesele kui ka 
kaudsele maakasutuse muutusele. 

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(6) Vedelaid taastuvkütuseid vajatakse 
tõenäoliselt transpordisektoris, et 
vähendada selle sektori kasvuhoonegaaside 
heidet. Täiustatud biokütused (nt jäätmetest 
ja vetikatest saadud biokütused) 
võimaldavad kasvuhoonegaaside heidet 
oluliselt vähendada, nendega kaasnev 
maakasutuse kaudse muutuse oht on väike 
ning nad ei konkureeri otse toiduainete ja 
loomasööda tootmiseks kõlbliku maa 
pärast. Seepärast on kohane edendada 
selliste täiustatud biokütuste laialdasemat 
tootmist, kuna need ei ole praegu suurtes 
kogustes turul kättesaadavad. 

Tuleks ette näha täiendavaid stiimuleid ja 
suurendada IX lisas loetletud 
lähteainetest valmistatud täiustatud 
biokütuste kaalu, mis peab olema kuni 3% 
energia lõpptarbimisest transpordisektoris 
aastal 2020.
Samuti tuleks ette näha stiimulid muude 
taastuvenergiaallikate ning 
energiatõhususe ja energiasäästu 
meetmete jaoks kõigi transpordiliikide 
puhul.
Kuna põllumajanduslikest toiduainetest 
saadavate biokütuste osa tuleks 2020. 
aastani piirata 6,5%-ni, ei pakuta enam 
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stiimuleid selliste biokütuste jaoks, mis ei 
aita maakasutuse kaudse muutuse 
hinnanguid arvestades kaasa 
kasvuhoonegaaside heite 
märkimisväärsele vähendamisele ja mida 
toodetakse toiduks või söödaks 
kasutatavatest kultuuridest.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(7) Biotootmissektorite pikaajalise 
konkurentsivõime tagamiseks ja stabiilse 
õigusliku keskkonna loomiseks 
olemasolevatele ja uutele 
investeeringutele, ning kooskõlas 2012. 
aasta teatisega „Innovatsioon ja 
jätkusuutlik majanduskasv: Euroopa 
biomajandus” ning ressursitõhusa Euroopa 
tegevuskavaga, millega edendatakse 
integreeritud ja mitmekesiseid 
biorafineerimisseadmeid kogu Euroopas, 
tuleks lubada, et direktiiviga 2009/28/EÜ
heakskiidetud biokütuste tasemed 
säilitatakse 2020. aastale järgnevatel 
aastatel. Lignotselluloosi jäägid on nende 
haruldaste biomassi vormide hulgas, mida 
liikmesriikides on küllaga saada. 
Lignotselluloosil põhinevatele 
biokütustele alaeesmärgi seadmine 
annaks investoritele nende potentsiaali 
ülesehitamiseks vajaliku nähtavuse.

Selgitus

Lignotselluloosil põhinevatele biokütustele alaeesmärgi seadmine aitaks tänu täiustatud 
biodiisli tootmisele vähendada diislikütuse importi ja soodustaks investeeringuid 
paljutõotavasse tegevussuunda – biomassi tootmisse Euroopas.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
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Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(8) Uutes toimivates käitistes toodetavate 
biokütuste ja vedelate biokütuste puhul 
tuleks alates 1. juulist 2015 tõsta 
kasvuhoonegaaside heite vähendamise 
miinimumläve, et parandada nende üldist 
kasvuhoonegaaside bilanssi ning
soodustada investeerimist 
kasvuhoonegaaside heite suurt
vähendamist võimaldavatesse käitistesse.
Selline 60% künnis loob biokütuste ja 
vedelate biokütuste tootmisvõimsustesse 
tehtud investeeringute kaitse vastavalt 
artikli 19 lõike 6 teisele lõigule.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Komisjon peaks kooskõlas liidu 
eeskirjadega kaubanduse kaitsemeetmete 
kohta võtma asjakohaseid meetmeid ausa 
konkurentsi tagamiseks kolmandate 
riikide eksportijatega, kes tarnivad liitu 
biokütust.

Selgitus

Biokütuste turu suhtes võivad kolmandad riigid kasutada ebaõiglaseid võtteid (näiteks 
kehtestas EL USA 18. veebruaril 2013 dumpinguvastase tollimaksu bioetanooli impordi 
suhtes ja 29. augustil 2012 algatas komisjon dumpinguvastase uurimise Argentinast ja 
Indoneesiast imporditud biodiislikütuse osas). Seetõttu on oluline rõhutada, et aus konkurents 
biokütuste turul tuleb tagada.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9



PE506.337v02-00 10/33 AD\940493ET.doc

ET

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 kehtestada 
täiustatud biokütustele kohustuslikud 
eesmärgid vastavalt ajakavale, mis annab 
investoritele vajaliku prognoositavuse.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Tuleks pakkuda stiimuleid, et 
ergutada taastuvatest energiaallikatest 
toodetud elektri kasutamist 
transpordisektoris. Lisaks tuleks kaasa 
aidata meetmete võtmisele 
energiatõhususe ja energiasäästu 
suurendamiseks transpordisektoris.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11



AD\940493ET.doc 11/33 PE506.337v02-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(11) Senistel teaduslikel saavutustel 
põhinev maakasutuse kaudsest muutusest 
tingitud heite hinnang ei ole piisavalt 
usaldusväärne, et selle põhjal poliitikat 
kujundada. Kuna biokütuste arendamine 
lähtub ELis eelkõige poliitikast, on 
eriliselt oluline tagada järjekindlus ja see, 
et õigusakte muudetakse ainult kindlate 
teaduslike faktide põhjal.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(12) Kuigi maakasutuse muutusest 
tingitud heite olemasolu tunnustatakse, ei 
ole selle mõõtmiseks veel ühtegi 
objektiivset ja ühtset viisi. Seetõttu peaks
komisjon vaatama korrapäraselt läbi 
maakasutuse kaudsest muutusest tingitud 
heitetegurite hindamise meetodi direktiivi 
2009/28/EÜ VIII lisas ja direktiivi 
98/70/EÜ V lisas, et kohandada seda 
teaduse ja tehnika arenguga. Selleks peaks 
komisjon, kui see on kõige 
usaldusväärsemal teaduslikul mudelil 
põhinevate uusimate andmete kohaselt 
põhjendatud, kaaluma võimalust vaadata 
läbi põllukultuurirühmapõhised 
maakasutuse kaudse muutuse tegurid, 
samuti lisama üksikasjalikuma kirjeldamise 
tasandite tegurid ning lisama täiendavaid 
väärtusi biokütuste uute lähteainete turule 
jõudmisel. Selleks et suurendada 
õiguskindlust biokütuste tootmisse 
investeerimisel, peaks komisjon töötama 
maakasutuse kaudsest muutusest tingitud 
heitetegurite hindamiseks välja objektiivse 
ja ühtse meetodi.
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Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Selle meetodi läbivaatamisel ja 
kohandamisel tuleks arvesse võtta asjaolu, 
et ettevõtjad on teinud praegu kehtivate 
õigusaktide põhjal juba suuri 
investeeringuid.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(13) Direktiivi 2009/28/EÜ artikli 19 lõike 
8 ja direktiivi 98/70/EÜ artikli 7d lõike 8 
sätetega soovitatakse biokütuste tootmist 
tugevasti degradeerunud ja saastatud 
pinnasel kui meedet maakasutuse kaudse 
muutuse mõju leevendamiseks. Komisjon 
peaks hindama muid maakasutuse kaudse 
muutuse mõju leevendamise meetmeid, 
nagu näiteks kaassaaduste kasutamine, 
saagikuse suurendamine, tootmise 
tõhustamine ning põllukultuuride 
tootmine mahajäetud või kasutamata 
maal, eesmärgiga lisada need meetmed 
toetuskõlblikena direktiividesse, nagu on 
tehtud taastatud degradeerunud pinnaselt 
toodetud biomassiga direktiivi 98/70/EÜ 
IV lisa C osa punktis 7 ja direktiivi 
2009/28/EÜ V lisa C osa punktis 7.
Sellegipoolest tuleb edaspidigi toetada 
biokütuste tootmiseks kasutatavate 
põllukultuuride kasvatamist 
degradeerunud pinnasel, kui see ei 
põhjusta maakasutuse kaudset muutust.
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Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Selleks et täita transpordisektoris 
taastuvenergia eesmärke ning 
minimeerida samal ajal maakasutuse 
muutuse negatiivset mõju, tuleks ergutada 
elektri tootmist taastuvatest 
energiaallikatest, transpordi 
ümbersuunamist, suuremat 
ühistranspordi kasutamist ning 
energiatõhusust. Kooskõlas transporti 
käsitleva valge raamatuga peaksid 
liikmesriigid seetõttu püüdma saavutada 
suuremat energiatõhusust ja vähendama 
transpordisektoris üldist energiatarbimist, 
suurendades samal ajal elektrisõidukite 
turuosa ja taastuvatest energiaallikatest 
toodetud elektri kasutamist 
transpordisüsteemis.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 b) Transpordisektoris tuleks ergutada 
taastuvatest energiaallikatest toodetud 
elektri kasutamist. Seetõttu peaksid 
liikmesriigid tegema jõupingutusi, et 
suurendada pikemas perspektiivis 
taastuvatest energiaallikatest toodetud 
elektri osakaalu energiasektoris ning 
ergutada samal ajal elektrisõidukite 
turuosa suurendamist. 
Samuti peaks liikmesriikidel olema õigus 
suunata oma rahalisi vahendeid, mis 
praegu on kas osaliselt või täielikult 
suunatud teravilja ja teiste tärklise-, 
suhkru- ja õlirikaste kultuuride ning 
muude põllumaadel kasvatatud 
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energiakultuuride baasil toodetud 
biokütustest saadava energia tootmisele, 
ümber sellise taastuvenergia (eriti tuule-, 
päikese-, lainete ja geotermilise energia) 
osakaalu suurendamisele, mille taastuvus 
ja jätkusuutlikkus on tõestatud. 

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(20) Komisjon peaks parimatele ja 
uusimatele teaduslikele andmetele toetudes 
uurima, kui tõhusad on käesolevas 
direktiivis esitatud meetmed maakasutuse 
kaudsest muutusest tulenevate 
kasvuhoonegaaside heite piiramisel, ning 
kaaluma võimalusi mõju vähendamiseks.

Muudatusettepanek 17

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) Lisaks on käesoleva direktiivi alusel 
võimalik lõikes b osutatud eesmärgi 
saavutamisel arvestada ka lennunduses 
kasutatavaid biokütuseid.

Muudatusettepanek 18

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik lubab lennunduses kasutatava 
kütuse tarnijatel aidata vabatahtlikult 
saavutada lõikes 2 sätestatud heitkoguste 
vähendamise alaseid eesmärke 
tingimusel, et tarnitav biokütus vastab 
artikliga 7b kehtestatud säästlikkuse 
kriteeriumidele.

Muudatusettepanek 19

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

lõike 1 viimane lause jäetakse välja. 

Selgitus

Säästlikkuse kriteeriumid, millele biokütused ja vedelad biokütused peavad vastama, et neid 
eesmärkide saavutamisel arvesse võtta ja neile avaliku sektori toetusi määrata, peavad 
kehtima ka kõikide jäätmetest ja jääkidest toodetud biokütuste puhul. Igasugune erandite 
tegemise jätkamine võib moonutada konkurentsi. 

Muudatusettepanek 20

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) lõige 2 asendatakse järgmisega: a) lõige 2 asendatakse järgmisega:

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

„2. Lõikes 1 osutatud eesmärkidel 
arvessevõetav kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamine tänu biokütuste 
ja vedelate biokütuste kasutamisele on 
vähemalt 60 % pärast 1. juulit 2015 tööd 
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alustavates käitistes toodetavate biokütuste 
ja vedelate biokütuste puhul. Käitis on 
alustanud tööd, kui selles on reaalselt 
toimunud biokütuse või vedela biokütuse 
tootmine.

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

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

Käitiste puhul, mis alustavad tööd 1. juulil
2015 või on tööd alustanud varem, on 
lõikes 1 osutatud eesmärkidel 
arvessevõetav biokütuste ja vedelate 
biokütuste kasutamisega saavutatav 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamine vähemalt 35 % kuni 31. 
detsembrini 2017 ja vähemalt 60 % alates 
1. jaanuarist 2018.

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

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

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt a
Direktiiv 98/70/EÜ
Artikkel 7d – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„5. Komisjon koostab hiljemalt 
31. detsembriks 2012 ning pärast seda iga 
kahe aasta järel aruande IV lisa B ja E osa 
hinnanguliste tüüpiliste ja vaikeväärtuste 
kohta, pöörates erilist tähelepanu 
transpordist ja töötlemisest tulenevatele 
heitkogustele.

„5. Komisjon koostab ja avaldab hiljemalt 
31. detsembriks 2012 ning pärast seda iga 
kahe aasta järel aruande IV lisa B ja E osa 
hinnanguliste tüüpiliste ja vaikeväärtuste 
kohta, pöörates erilist tähelepanu 
transpordist ja töötlemisest tulenevatele 
heitkogustele.

Selgitus

Euroopa Komisjoni aruande avaldamisega muudetakse andmed kättesaadavamaks ning see 
hõlbustab kasvuhoonegaaside heite vähendamisel tehtavaid tulevasi jõupingutusi.

Muudatusettepanek 22

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

„6. Komisjonile antakse volitus võtta 
kooskõlas artikliga 10a vastu delegeeritud 
õigusakte, et kohandada V lisa teaduse ja 
tehnika arenguga, sealhulgas selleks, et 
vaadata läbi põllukultuurirühma jaoks 
esitatud maakasutuse kaudsest muutusest 
tulenev väärtus, lisada uusi väärtusi 
üksikasjalikuma kirjeldamise tasanditel,
lisada vajaduse korral täiendavaid väärtusi 
biokütuste uute toorainete turule jõudmisel, 
vaadata läbi biokütuste kategooriad, mille 
puhul maakasutuse kaudsest muutusest 
tuleneva heite väärtus on null, ning töötada 
välja tegurid toiduks mittekasutatavate 
tselluloosmaterjalide ja lignotselluloosi kui 
toorainete jaoks, tingimusel et need 
aitavad liikmesriikides kaasa uuenduslike 
tehnoloogiatega seotud teadus- ja 
arendustegevusele ning et seejuures 
võetakse arvesse vajadust suurendada 
diislikütuste varustuskindlust.”

Selgitus

Selleks et vältida investeeringutele negatiivselt mõjuvat ebakindlust, on kavandatavate 
meetmete eesmärk ergutada liikmesriikide teadus- ja arendustegevust ning turunõuete 
täitmist.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt c a (uus)
Direktiiv 98/70/EÜ
Artikkel 7d – lõige 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) lisatakse järgmine lõige 8 a:
„8 a. Komisjonile antakse õigus võtta 
kooskõlas artikliga 10a vastu delegeeritud 
õigusakte, milles käsitletakse IV lisa C osa 
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punktis 9 sätestatud kategooriate puhul 
nõutavate üksikasjalike määratluste, 
sealhulgas tehniliste kirjelduste 
kehtestamist”.

Muudatusettepanek 24

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 25

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artikli 7a lõikes 5, artikli 7b lõike 3 teises 
lõigus, artikli 7d lõigetes 5, 6, 7 ja 8 a, 
artikli 8a lõikes 3 ning artikli 10 lõikes 1 
osutatud volituste delegeerimise igal ajal 
tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega 
lõpetatakse otsuses nimetatud volituste 
delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel 
päeval pärast selle avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas või otsuses nimetatud 
hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba 
jõustunud delegeeritud õigusaktide 
kehtivust.
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Muudatusettepanek 26

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 27

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Artiklisse 2 lisatakse uus punkt o a:
„o a) „täiustatud biokütus” – sellistest 
lähteainetest toodetud biokütus, mis 
otseselt ei konkureeri toidu- ja 
söödakultuuridega. Täiustatud biokütuste 
loend on esitatud IX lisas (loetelu pole 
ammendav). Komisjonile antakse 
kooskõlas artikliga 25b volitus võtta vastu 
delegeeritud akte, et kohandada kõnealust 
loendit teaduse ja tehnika arenguga.”
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Muudatusettepanek 28

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 taimeõlist, 
suhkrust toodetud etanoolist, 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.”

Selgitus

Biokütused avaldavad võimendavat mõju innovatsioonile biotehnoloogia ja taimekeemia 
valdkonnas. Seega tuleks teadus- ja arendustegevust soodustada kõikides suure potentsiaaliga 
valdkondades.

Muudatusettepanek 29

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) lõiget 4 muudetakse järgmiselt: c) lõiget 4 muudetakse järgmiselt:

artikli 3 lõikele 4 lisatakse teine lõik:
Iga liikmesriik tagab, et taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia osakaal 
kõigis transpordiliikides moodustaks 
aastal 2020 vähemalt 2% energia 
lõpptarbimisest liikmesriigi 
transpordisektoris.
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Muudatusettepanek 30

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Selgitus

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

Muudatusettepanek 31

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) lisatakse alapunkt d: ii) lisatakse alapunkt d:

„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 

„d) arvutamisel võib lugejas olla järgmine
energia osakaal:
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2011. aasta lõpul) energia lõpptarbimisest 
transpordisektoris aastal 2020.”

– teraviljast ja muudest tärkliserikastest
põllukultuuridest, suhkru- ja õlitaimedest 
toodetud biokütuse puhul 6,5% energia 
lõpptarbimisest transpordisektoris aastal 
2020;
– IX lisas loetletud lähteainetest 
toodetavate täiustatud biokütuste puhul 
kuni 3% energia lõpptarbimisest 
transpordisektoris aastal 2020;
– muudest tarbitud 
taastuvenergiaallikatest ning 
energiatõhususe ja energiasäästu 
meetmetest kõigi transpordiliikide puhul.”

Muudatusettepanek 32

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii a) lisatakse punkt f:
f) punktide a ja b kohaldamisel võivad 
liikmesriigid taastuvatest energiaallikatest 
toodetud ja kõikides raudteetranspordi 
liikides tarbitud elektrienergia panuse 
arvutamiseks kasutada valikuliselt kas 
taastuvatest energiaallikatest toodetud 
elektrienergia keskmist osakaalu 
ühenduses või taastuvatest 
energiaallikatest toodetud elektrienergia 
osakaalu oma riigis. Taastuvatest 
energiaallikatest toodetud ja kõikide 
raudteetranspordi liikide tarbitud 
elektrienergia arvutamiseks arvestatakse 
seda tarbimist 2,5 korda suuremana 
taastuvatest energiaallikatest toodetud 
elektrienergia sisendkogusest.
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Selgitus

Raudteesektoris tuleks stimuleerida taastuvallikatest toodetud elektrienergia kasutamist ja 
suurendada energiatõhusust. 

Muudatusettepanek 33

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) lisatakse järgmine lõige 4 a:
4 a. Lõikes 4 sätestatud eesmärkide 
hõlpsamaks saavutamiseks edendab ja 
ergutab iga liikmesriik energiatõhusust ja 
energiasäästu. 
31. detsembriks 2014 esitab komisjon 
soovitused asjakohaste meetmete kohta 
energiatõhususe ja energiasäästu 
suurendamiseks vastavalt esimesele 
lõikele. Soovitused hõlmavad hinnangut, 
kui suur võiks olla nende rakendamise 
mõju energiatõhususele ja 
energiasäästule. Liikmesriigid koostavad 
selle põhjal riiklikud tegevuskavad mis 
tahes kõnealuste meetmete vastuvõtmiseks 
ning võivad teha otsuse mõõta alapunkti b 
kohaldamisel saavutatud energiatõhusust 
ja energiasäästu.

Selgitus

CO2 heite vähendamine tuleks saavutada mitte üksnes kütuseliigi asendamisega, vaid samuti 
energiatõhususe ja energiasäästu meetmete abil.

Muudatusettepanek 34

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

ii a) lõikesse 4 lisatakse punkt d a:
„d a) Liikmesriigid hoiavad taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia 
osakaalu 2020. aastale järgnevatel 
aastatel vähemalt esimeses lõigus 
sätestatud tasemel.”

Muudatusettepanek 35

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) lisatakse punkt e: iii) lisatakse punkt e:
„Biokütuste panuse arvutamisel 
korrutatakse:

„Biokütuste panuse arvutamisel 
korrutatakse:

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

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

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

ii) IX lisa B osas loetletud lähteainetest 
valmistatud biokütuste energiasisaldus 1,2-
ga;

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

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

IX lisas loetletud lignotselluloosi 
materjalidest toodetud täiustatud 
biokütused peavad moodustama kuni 3% 
energia lõpptarbimisest transpordisektoris 
aastal 2020.

IX lisas esitatud lähteainete loetelu 
võidakse kohandada teaduse ja tehnika 
arenguga, et tagada käesolevas direktiivis 
esitatud arvestamiseeskirjade korrektne 

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

delegeeritud õigusakte, et muuta IX lisas 
esitatud lähteainete loetelu, tingimusel et 
need soodustavad liikmesriikides 
innovaatiliste tehnoloogiatega seotud 
teadus- ja arendustegevust.
Euroopa Komisjon teeb Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule ettepaneku 
ühtlustatud lahenduste kohta seoses 
topeltarvestamise pettuse probleemiga, 
mis tuleneb punktis e määratletud 
kriteeriumide mittenõuetekohasest 
rakendamisest.”

Muudatusettepanek 36

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) lõige 2 asendatakse järgmisega: a) lõige 2 asendatakse järgmisega:
„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 2015 tööd 
alustavates käitistes toodetavate biokütuste 
ja vedelate biokütuste puhul. Käitis on 
alustanud tööd, kui selles on reaalselt 
toimunud biokütuse või vedela biokütuse 
tootmine.

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

Käitiste puhul, mis alustavad tööd 1. juulil
2015 või on tööd alustanud varem, on 
lõikes 1 osutatud eesmärkidel 
arvessevõetav biokütuste ja vedelate 
biokütuste kasutamisega saavutatav 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamine vähemalt 35 % kuni 31. 
detsembrini 2017 ja vähemalt 60 % alates 
1. jaanuarist 2018.

Biokütuste ja vedelate biokütuste 
kasutamisega saavutatavat 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 

Biokütuste ja vedelate biokütuste 
kasutamisega saavutatavat 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
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vähendamist arvutatakse vastavalt artikli 
19 lõikele 1.”

vähendamist arvutatakse vastavalt artikli 
19 lõikele 1.”

Muudatusettepanek 37

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) lõige 6 asendatakse järgmisega:
6. Lõike 1 punktides a, b ja c osutatud 
eesmärkidel arvesse võetud biokütused ja 
vedelad biokütused, mis on valmistatud 
ühenduses kasvatatud 
põllumajanduslikest toormaterjalidest, 
mis on hangitud kooskõlas ühtsel 
põllumajanduspoliitikal põhinevate 
põllumajandusettevõtete otsetoetuskavade 
ühtsetes eeskirjades osutatud sätete 
kohaste nõuete ja standarditega, millega 
kehtestatakse teatud toetuskavad 
põllumajandusettevõtjate jaoks ning mis 
on kooskõlas nõukogu 19. jaanuari 2009. 
aasta määruse (EÜ) nr 73/2009 kohaselt 
määratletud hea põllumajandusliku ja 
keskkondliku seisundi 
miinimumnõuetega, on vastavuses artikli 
17 lõigetes 3–5 sätestatud säästlikkuse 
kriteeriumidega.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 7 – alapunkt e a (uus)
Direktiiv 2009/28/EÜ
Artikkel 19 – lõige 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) lisatakse järgmine lõige:
„8 a. Komisjonile antakse volitus võtta 
kooskõlas artikliga 25b vastu delegeeritud 
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akte, milles käsitletakse V lisa C osa 
punktis 9 sätestatud kategooriate puhul 
nõutavate üksikasjalike määratluste, 
sealhulgas tehniliste kirjelduste 
kehtestamist”.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 7 – alapunkt e b (uus)
Direktiiv 2009/28/EÜ
Artikkel 19 – lõige 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e b) lisatakse järgmine lõige:
„8 b. Komisjon esitab hiljemalt 31. 
detsembril 2015. aastal ettepaneku võtta 
vastu õigusakt, et hõlmata muid 
maakasutuse kaudse muutuse mõju 
leevendamise meetmeid, nagu näiteks 
kaassaaduste kasutamine, saagikuse 
suurendamine, tootmise tõhustamine ning 
põllukultuuride tootmine hüljatud maal, 
kasutades selleks sarnaseid toetusi, mis on 
ette nähtud V lisa C osa punktis 8 
sätestatud tingimustele vastavalt maalt 
saadud biomassi puhul.”

Muudatusettepanek 40

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Artikli 2 punktis o a, artikli 3 lõike 4 
punktis d, artikli 5 lõikes 5, artikli 17 lõike 
3 punkti c kolmandas lõigus, artikli 19 
lõigetes 5, 6, 7 ja 8 a osutatud volitus 
antakse komisjonile neljaks aastaks alates 
[käesoleva direktiivi jõustumise kuupäev].
Komisjon esitab delegeeritud volituste 
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kohta aruande hiljemalt üheksa kuu 
möödudes enne nelja-aastase 
ajavahemiku lõppu. Volituste 
delegeerimist uuendatakse automaatselt 
samaks ajavahemikuks, välja arvatud 
juhul, kui Euroopa Parlament või 
nõukogu esitab hiljemalt kolm kuud enne 
iga ajavahemiku lõppu pikendamisele 
vastuväite.

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 11
Direktiiv 2009/28/EÜ
Artikkel 25b – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artikli 2 punktis o a, artikli 3 lõike 4 
punktis d, artikli 5 lõikes 5, artikli 17 lõike 
3 punkti c kolmandas lõigus, artikli 19 
lõigetes 5, 6, 7 ja 8 a osutatud volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta.
Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses 
nimetatud volituste delegeerimine. Otsus 
jõustub järgmisel päeval pärast otsuse
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 
otsuses täpsustatud hilisemal kuupäeval.
See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud 
õigusaktide kehtivust.

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 11
Direktiiv 2009/28/EÜ
Artikkel 25b – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Artikli 3 lõike 4 punkti d, artikli 5 lõike 
5, artikli 17 lõike 3 punkti c kolmanda 
lõigu, artikli 19 lõigete 5, 6 ja 7 alusel 
vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub 

5. Artikli 2 punkti o a, artikli 3 lõike 4 
punkti d, artikli 5 lõike 5, artikli 17 lõike 3 
punkti c kolmanda lõigu, artikli 19 lõigete 
5, 6, 7 ja 8 a alusel vastu võetud 



AD\940493ET.doc 29/33 PE506.337v02-00

ET

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

delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, 
kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole 
kahe kuu jooksul pärast õigusakti 
teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule esitanud selle suhtes 
vastuväiteid või kui Euroopa Parlament ja 
nõukogu on enne selle tähtaja möödumist 
komisjonile teatanud, et nad ei esita 
vastuväiteid. Euroopa Parlamendi või 
nõukogu algatusel pikendatakse kõnealust 
ajavahemikku kahe kuu võrra.

Muudatusettepanek 43

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. 

Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule hiljemalt 31. detsembriks 2017 
aruande, milles analüüsib kõige 
usaldusväärsemal teaduslikul mudelil 
põhinevate uusimate kättesaadavate
teaduslike tõendite alusel käesoleva 
direktiiviga ettenähtud meetmete tõhusust:

a) biokütuste ja vedelate biokütuste 
tootmisega seotud maakasutuse kaudsest 
muutusest tuleneva kasvuhoonegaaside 
heite piiramine;
b) teadus- ja arendustegevuse 
soodustamine, et leida täiustatud 
biokütuste tootmise uusi viise, mis ei 
konkureeriks inim- või loomatoiduks 
ettenähtud põllukultuuridega;
c) maakasutuse kaudsest muutusest 
tuleneva kasvuhoonegaaside heite 
piiramist käsitlevate usaldusväärsete ja 
võrreldavate andmete kogumise 
ergutamine.

Vajaduse korral lisatakse aruandele Vajaduse korral lisatakse aruandele kõige 
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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.

usaldusväärsemal teaduslikul mudelil 
rajanevatel teaduslikel tõenditel põhinev 
õigusakti eelnõu, millega lisatakse 
sobivatele säästlikkuskriteeriumidele 
maakasutuse kaudsest muutusest tingitud 
hinnangulist heidet arvestavad tegurid 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. Pärast 1. jaanuari 2021 
ei pakuta enam stiimuleid selliste 
biokütuste jaoks, mis ei aita maakasutuse 
kaudse muutuse hinnanguid arvestades 
kaasa kasvuhoonegaaside heite 
märkimisväärsele vähendamisele ja mida 
toodetakse toiduks või söödaks 
kasutatavatest kultuuridest.

Muudatusettepanek 44

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

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

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

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

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

(f) Palmiõli tootmiskäitise heitvesi ja 
tühjad palmiviljade kobarad.
(g) Tallõli pigi. (g) Tallõli pigi.

(h) Toorglütserool. (h) Toorglütserool.

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

(j) Viinamarjade pressimisjäägid ja 
veinisete.

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

(o) Kasutatud toiduõli.
(p) Lignotselluloosmaterjal, sealhulgas 
õled, suhkruroo pressimise jäätmed, 
pähklikoored, teravilja kestad ja 
maisitõlvikud, kuid välja arvatud saepuru, 
saepalgid ja vineeripakud.

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

B osa. Lähteained, mille artikli 3 lõikes 4 
osutatud eesmärgi saavutamisse antud 
panuse arvutamisel korrutatakse nende 
energiasisaldus 1,2-ga

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

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

(c) Toiduks mittekasutatav 
tselluloosmaterjal.
(d) Lignotselluloosmaterjal, välja arvatud 
saepalgid ja vineeripakud.
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Muudatusettepanek 45

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon arvestab asjaoluga, et IX lisa 
raames määratletud koefitsientide 
väärtused ei sobi kõikidele toodetele ning 
et õiguskindlusetuse ennetamiseks tuleb 
neid põhjalikumalt kaaluda.
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