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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 2 – lõik 2 – punkt ee 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

ee) „täiustatud biokütused“ – IX lisa A 

osas loetletud lähteainetest toodetud 

biokütused; 

ee) „täiustatud biokütused“ – IX lisa A 

osas loetletud lähteainetest ning jäätmetest 

ja biomassi (mis ei ole pärit 

toidu/söödakultuuridest) jääkidest 

toodetud biokütused, kui see biomass 

vastab artiklis 26 sätestatud 

säästlikkuskriteeriumidele; 

Or. en 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 3 – lõige 1 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Liikmesriik tagab, et taastuvatest 

energiaallikatest toodetud energia osakaal 

kõikides transpordiliikides on 2030. aastal 

vähemalt 12% energia lõpptarbimisest 

transpordisektoris selles liikmesriigis. 

Selleks et saavutada eesmärk, mis seisneb 

taastuvatest energiaallikatest toodetud 

energia 12 % osakaalus energia 

lõpptarbimisest, nõuavad liikmesriigid 

alates 1. jaanuarist 2021 kütusetarnijatelt 

artiklis 25 osutatud taastuvenergia 

minimaalset osakaalu. 

 Nimetatud eesmärgi täitmise jälgimiseks 

arvestuste tegemisel peab biokütuste ja 

biogaasi kasutamisest tingitud 

kasvuhoonegaaside heitkoguste 

vähenemine, kui seda artikli 28 lõikes 1 

osutatud metoodika põhjal võrrelda 

fossiilkütuste kasutamisega, vastama 

artikli 26 lõikes 7 sätestatud 

kriteeriumidele. 

 Kui toidu- ja söödakultuuridest toodetud 

biokütuste osa liikmesriigis on alla 2 % ja 

ei ole seetõttu piisav kütusetarnija 

kohustuse ja transpordisektori 12 % 

eesmärgi vahelise erinevuse kaotamiseks, 

võib see liikmesriik oma artikli 7 lõikes 1 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigi taastuvatest energiaallikatest 

toodetud energia summaarse lõpptarbimise 

arvutamisel ei moodusta transpordisektoris 

tarbitud, toidu- ja söödakultuuridest 

toodetud biokütuste, vedelate biokütuste 

ning biomasskütuste osa rohkem kui 7 % 

kõnealuse liikmesriigi energia 

lõpptarbimisest maantee- ja 

raudteetranspordis. See piirmäär 

vähendatakse 2030. aastaks 3,8 %-ni 

vastavalt X lisa A osas esitatud 

trajektoorile. Liikmesriigid võivad 

kehtestada väiksema piirmäära ning teha 

vahet toidu- ja söödakultuuridest toodetud 

eri liiki biokütustel, vedelatel biokütustel ja 

biomasskütustel, kehtestades näiteks 

väiksema piirmäära õlikultuuridest 

toodetud toidu- või söödakultuuripõhiste 

biokütuste osa kohta, võttes arvesse 

maakasutuse kaudset muutust. 

Liikmesriigi taastuvatest energiaallikatest 

toodetud energia summaarse lõpptarbimise 

arvutamisel ei moodusta transpordisektoris 

tarbitud, toidu- ja söödakultuuridest 

toodetud biokütuste, vedelate biokütuste 

ning biomasskütuste osa rohkem kui nende 

osa kõnealuse liikmesriigi taastuvatest 

energiaallikatest toodetud energia 

summaarsest lõpptarbimisest 2017. aastal 

ning maksimaalselt 7 % summaarsest 

lõpptarbimisest maantee- ja 

raudteetranspordis. 

Palmiõlist toodetud biokütuste ja vedelate 

biokütuste osa on alates 2021. aastast 0 

%. Liikmesriigid võivad kehtestada 

väiksema piirmäära ning teha vahet toidu- 

ja söödakultuuridest toodetud eri liiki 

biokütustel, vedelatel biokütustel ja 

biomasskütustel, kehtestades näiteks 

väiksema piirmäära õlikultuuridest 

toodetud toidu- või söödakultuuripõhiste 

biokütuste osa kohta, võttes arvesse 

maakasutuse kaudset muutust ja muud 

tahtmatut mõju säästlikkusele. 

Or. en 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 7 – lõige 5 – lõik 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 

artikliga 32 vastu delegeeritud õigusakte 

IX lisa A ja B osas esitatud lähteainete 

loetelu muutmiseks, et lähteaineid lisada, 

ent mitte välja jätta. Iga delegeeritud 

õigusakt peab põhinema teaduse ja tehnika 

uusima arengu analüüsil, võttes vajalikul 

määral arvesse direktiiviga 2008/98/EÜ 

kehtestatud jäätmehierarhia põhimõtteid 

kooskõlas liidu säästlikkuskriteeriumidega, 

ning toetama arusaama, et asjaomane 

lähteaine ei tohi tekitada lisanõudlust maa 

järele, edendama jäätmete ja jääkide 

kasutamist, vältides ühtlasi olulist 

moonutavat mõju (kõrval)saaduste, 

jäätmete või jääkide turule, aitama 

võrreldes fossiilsete kütuste kasutamisega 

oluliselt vähendada kasvuhoonegaaside 

heidet ning mitte tekitama keskkonnale ja 

bioloogilisele mitmekesisusele kahjuliku 

mõju avaldumise riski. 

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 

artikliga 32 vastu delegeeritud õigusakte 

IX lisa A ja B osas esitatud lähteainete 

loetelu muutmiseks. Iga delegeeritud 

õigusakt peab põhinema teaduse ja tehnika 

uusima arengu analüüsil, võttes vajalikul 

määral arvesse ringmajanduse 

põhimõtteid ja direktiiviga 2008/98/EÜ 

kehtestatud jäätmehierarhiat kooskõlas 

liidu säästlikkuskriteeriumidega, ning 

toetama arusaama, et asjaomane lähteaine 

ei tohi tekitada lisanõudlust maa järele, 

edendama jäätmete ja jääkide kasutamist, 

vältides ühtlasi olulist moonutavat mõju 

(kõrval)saaduste, jäätmete või jääkide 

turule, aitama võrreldes fossiilsete kütuste 

kasutamisega oluliselt vähendada 

kasvuhoonegaaside heidet, tuginedes 

olelustsükli heitkoguste hinnangule, ning 

mitte tekitama keskkonnale ja 

bioloogilisele mitmekesisusele kahjuliku 

mõju avaldumise riski. 

Or. en 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 7 – lõige 5 – lõik 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Iga kahe aasta tagant hindab komisjon 

IX lisa A ja B osas esitatud lähteainete 

loetelu lähteainete lisamiseks, järgides 

käesolevas lõikes sätestatud põhimõtteid. 

Esimene hindamine toimub hiljemalt kuus 

kuud pärast [käesoleva direktiivi 

jõustumise kuupäeva]. Vajaduse korral 

võtab komisjon vastu õigusaktid IX lisa 

A ja B osas esitatud lähteainete loetelu 

muutmiseks, et lähteaineid lisada, ent mitte 

välja jätta. 

Iga kahe aasta tagant hindab komisjon 

IX lisa A ja B osas esitatud lähteainete 

loetelu lähteainete lisamiseks, järgides 

käesolevas lõikes sätestatud põhimõtteid. 

Esimene hindamine toimub hiljemalt kuus 

kuud pärast [käesoleva direktiivi 

jõustumise kuupäeva]. Vajaduse korral 

võtab komisjon vastu õigusaktid IX lisa 

A ja B osas esitatud lähteainete loetelu 

muutmiseks, et lähteaineid lisada. 

Komisjon viib 2025. aastal läbi 

erihindamise IX lisas esitatud lähteainete 

väljajätmiseks ja võimalik selle tulemusel 

koostatav delegeeritud õigusakt võetakse 

vastu ühe aasta jooksul alates 

hindamisest. 

Or. en 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 7 – lõige 5 – lõik 3 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Lähteaineid jäetakse IX lisast välja ainult 

pärast avalikku konsultatsiooni ja 

kooskõlas artiklis 6 kehtestatud rahalise 

toetuse stabiilsuse põhimõtetega. Ilma et 

see piiraks artikli 26 kohaldamist, 

lubatakse lähteainete väljajätmise korral 

olemasolevatel käitistel, mis toodavad 

asjaomasest lähteainest biokütuseid, 

lugeda seda energiat taastuvenergiaks ja 

võtta seda arvesse artiklis 25 sätestatud 

kütusetarnija kohustuse puhul kuni 

varasema tootmistasemeni, kuid mitte üle 

selle. 

Or. en 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

IX lisa – B osa – punkt c 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

c) Melass, mis on toodetud 

suhkruroo või suhkrupeedi rafineerimise 

kõrvalsaadusena, tingimusel et suhkru 

eraldamine vastab parimale võimalikule 

tööstuslikule normile. 

välja jäetud 

Or. en 

Selgitus 

Käesolev muudatusettepanek on sisuliselt seotud teiste muudatusettepanekutega, mis esitati õigusnormide 

muutmist käsitleva komisjoni ettepaneku kohta. Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemise sidususega 

seotud tungivatel põhjustel ning on lahutamatult seotud teiste muudatusettepanekutega. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

X lisa – 1. osa 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

A osa. [...] välja jäetud 

Or. en 

Selgitus 

Käesolev muudatusettepanek on sisuliselt seotud teiste muudatusettepanekutega, mis esitati õigusnormide 

muutmist käsitleva komisjoni ettepaneku kohta. Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemise sidususega 

seotud tungivatel põhjustel ning on lahutamatult seotud teiste muudatusettepanekutega. 

 


