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Põhjendus 7 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(7) Seepärast on asjakohane kehtestada 

liidu siduv eesmärk saavutada 

taastuvenergia vähemalt 27 % osakaal. 

Liikmesriigid peaksid lõimitud riiklikus 

energia- ja kliimakavas määrama kindlaks 

oma panuse kõnealuse eesmärgi 

saavutamisel, järgides määruses 

[juhtimine] sätestatud juhtimisprotsessi. 

(7) Seepärast on asjakohane kehtestada 

liidu siduv eesmärk saavutada 

taastuvenergia vähemalt 45 % osakaal ning 

sellega koos riiklikud siduvad eesmärgid. 

Riiklikud siduvad eesmärgid kujutavad 

endast õiglast ja adekvaatset jaotamist. 

Seda on asjakohane teha nii, et 

taastuvatest energiaallikatest toodetud 

energia tarbimise nõutav kogukasv 

jagatakse liikmesriikide vahel ära, võttes 

aluseks iga liikmesriigi osa võrdse 

suurenemise, mida on kaalutud nende 

SKPga ja kohandatud nende lähtekohtade 

kajastamiseks, kasutades arvutamisel 

summaarset energia lõpptarbimist, võttes 

arvesse liikmesriikide seniseid 

jõupingutusi taastuvatest energiaallikatest 

toodetud energia kasutamise osas. 

Liikmesriigid peaksid lõimitud riiklikus 

energia- ja kliimakavas täpsustama oma 

praegused ja kavandatavad poliitika- ja 

muud meetmed oma siduva riikliku 

eesmärgi saavutamiseks, järgides määruses 

[juhtimine] sätestatud juhtimisprotsessi. 

Or. en 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse üldine 

raamistik taastuvatest energiaallikatest 

toodetud energia kasutamise edendamiseks. 

Sellega kehtestatakse liidu siduv eesmärk 

seoses taastuvatest energiaallikatest toodetud 

energia üldise osakaaluga summaarses 

energia lõpptarbimises 2030. aastal. Selles 

sätestatakse lisaks eeskirjad, milles 

käsitletakse taastuvatest energiaallikatest 

toodetud elektri rahalist toetamist, 

omatarbeks toodetud taastuvelektri tarbimist, 

taastuvenergia kasutamist kütte- ja jahutus- 

ning transpordisektoris, piirkondlikku 

koostööd liikmesriikide vahel ja kolmandate 

riikidega, päritolutagatisi, 

haldusmenetlusi ning teavitamist ja 

koolitust. Sellega kehtestatakse biokütuste, 

vedelate biokütuste ja biomasskütuste jaoks 

säästlikkuse ja kasvuhoonegaaside heite 

vähendamise kriteeriumid. 

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse üldine 

raamistik taastuvatest energiaallikatest 

toodetud energia kasutamise 

edendamiseks. Sellega kehtestatakse liidu 

siduv miinimumeesmärk seoses 

taastuvatest energiaallikatest toodetud 

energia üldise osakaaluga summaarses 

energia lõpptarbimises 2030. aastal. Liidu 

eesmärk tuleb liikmesriikidel saavutada 

ühiselt, siduvate riiklike eesmärkide abil. 

Selles sätestatakse lisaks eeskirjad, milles 

käsitletakse taastuvatest energiaallikatest 

toodetud elektri rahalist toetamist, 

omatarbeks toodetud taastuvelektri 

tarbimist, taastuvenergiakogukondi, 

taastuvenergia kasutamist kütte- ja jahutus- 

ning transpordisektoris, piiriülest ja 

piirkondlikku koostööd liikmesriikide 

vahel ja kolmandate riikidega 

liikmesriikidevaheliste statistiliste 

ülekannete, ühisprojektide, ühiste ja 

avatud pakkumismenetluste ja ühiste 

toetuskavade kaudu, päritolutagatisi, 

haldusmenetlusi, teavitamist ja koolitust 

ning taastuvatest energiaallikatest 

toodetud energia juurdepääsu võrkudele 

ning kütte- ja jahutustaristule ning nende 

käitamist. Sellega kehtestatakse biokütuste, 

vedelate biokütuste ja biomasskütuste 

jaoks säästlikkuse ja kasvuhoonegaaside 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Liikmesriigid tagavad ühiselt, et 

taastuvatest energiaallikatest toodetud 

energia osakaal liidu summaarses energia 

lõpptarbimises aastal 2030 on vähemalt 

27 %. 

1. Iga liikmesriik tagab, et 

taastuvatest energiaallikatest toodetud 

energia vastavalt käesolevale direktiivile 

arvutatud osakaal tema summaarses 

energia lõpptarbimises aastal 2030 on 

vähemalt tema riiklik üldeesmärk seoses 

taastuvatest energiaallikatest toodetud 

energia osakaaluga nimetatud aastal, 

nagu see on esitatud I lisa A osa tabeli 

neljandas veerus. Sellised kohustuslikud 

riiklikud eesmärgid on kooskõlas liidu 

siduva eesmärgiga saavutada taastuvatest 

energiaallikatest toodetud energia 

vähemalt 45 % osakaal liidu summaarses 

energia lõpptarbimises aastal 2030. 

Liikmesriigid võtavad tõhusalt 

kavandatud meetmeid tagamaks, et 

taastuvatest energiaallikatest toodetud 

energia osakaal on vähemalt sama suur 

või suurem, kui on ette nähtud I lisa 

A a osas esitatud kujunemiskõveraga. 

Kõnealused meetmed lisatakse lõimitud 

riiklikesse energia- ja kliimakavadesse 

ning nendest teatatakse komisjonile 

kooskõlas määrusega ... [milles 

käsitletakse energialiidu juhtimist]. 

Or. en 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 4 a. Liikmesriigid tagavad erandina 

lõikest 1, et 2021. aastaks ei toetata 

rahaliselt energia tootmist olmejäätmete 

põletamise teel ega koospõletamist 

tsemendiahjus. 

Or. en 

Selgitus 

Muudatusettepanek on vajalik, et mitte sattuda vastuollu jäätmehierarhiaga ega takistada 

üleminekut säästvamatele jäätmekäitlussüsteemidele ja ringmajandusele. Olmejäätmetest 

energia tootmisele antavad rahalised stiimulid tegelikult moonutavad jäätmeturgu, kuna 

muudavad jäätmetest energia tootmise suhteliselt odavamaks kui on jäätmete tekke vältimine 

või nende ringlussevõtt. 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 4 b. Biomassiallikatest elektri tootmise 

toetuskavad kavandatakse selliselt, et need 

ei tekitaks materjaliturgude moonutusi. 

Or. en 

Selgitus 

Biomassist ja eriti puidu biomassist sõltuvad taastuvenergia tehnoloogiad võivad 

konkureerida teiste sama ressursi kasutajatega. Rõhutada tuleks ohtu konkurentsile ja 

toetuskavas tuleks esmatähtsaks pidada materjali korduskasutamist, mitte energia 

taaskasutamist. Avaliku sektori asutused peaksid tagama ressursside võimalikult tõhusa 

kasutamise, seda nii majanduse kui ka keskkonna seisukohast, ning toetama biomassi 

astmelist kasutamist. 
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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 arvestata kõnealuse 

liikmesriigi energia lõpptarbimises toidu- 

ja söödakultuuridest toodetud biokütuste, 

vedelate biokütuste ning biomasskütuste 

osa. 

Or. en 

Selgitus 

Paljud teaduslikud tõendid näitavad, et toidu- ja söödakultuuridest toodetud biokütused, 

vedelad biokütused ja biomasskütused aitavad vähendada CO2-heidet vähe või ei aita üldse 

ega sobi kasutamiseks energiasektoris. Euroopa Liit peaks keskenduma sellistele kütustele ja 

energiaallikatele, mille maakasutuse kaudse muutuse tegur on väike või millel see puudub. 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Liikmesriigid nõuavad 

kütusetarnijatelt, et alates 1. jaanuarist 

2021 oleks selliste transpordikütuste 

kogumahus, mida need tarnivad 

tarbimiseks või turul kasutamiseks 

kalendriaasta jooksul, teatav minimaalne 

osakaal IX lisas loetletud lähteainetest 

toodetud täiustatud biokütuseid ja muid 

biokütused ning biogaasi, muust kui 

bioloogilise päritoluga taastuvtoorainest 

valmistatud vedelaid ja gaasilisi 

transpordikütuseid, jäätmepõhiseid 

fossiilkütuseid ja taastuvelektrit. 

1. Liikmesriigid nõuavad 

kütusetarnijatelt, et alates 1. jaanuarist 

2021 oleks selliste transpordikütuste 

kogumahus, mida need tarnivad 

tarbimiseks või turul kasutamiseks 

kalendriaasta jooksul, teatav minimaalne 

osakaal IX lisas loetletud lähteainetest 

toodetud täiustatud biokütuseid ja muid 

biokütused ning biogaasi, muust kui 

bioloogilise päritoluga taastuvtoorainest 

valmistatud vedelaid ja gaasilisi 

transpordikütuseid ja taastuvelektrit. 

Or. en 

Selgitus 

Vähese CO2-heitega fossiilkütuseid, isegi kui need on jäätmepõhised, ei saa pidada 

taastuvenergiaks. 
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Artikkel 25 – lõige 1 – lõik 4 – punkt b – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) lugeja, see tähendab IX lisas 

loetletud lähteainetest toodetud täiustatud 

biokütuste ja muude biokütuste ning 

biogaasi energiasisalduse arvutamiseks 

võetakse arvesse muust kui bioloogilise 

päritoluga taastuvtoorainest valmistatud 

vedelaid ja gaasilisi transpordikütuseid, 

kõikidesse transpordisektoritesse tarnitud 

jäätmepõhiseid fossiilkütuseid ja 

maanteesõidukitele tarnitud taastuvelektrit. 

b) lugeja, see tähendab IX lisas 

loetletud lähteainetest toodetud täiustatud 

biokütuste ja muude biokütuste ning 

biogaasi energiasisalduse arvutamiseks 

võetakse arvesse kõikidesse 

transpordisektoritesse tarnitud muust kui 

bioloogilise päritoluga taastuvtoorainest 

valmistatud vedelaid ja gaasilisi 

transpordikütuseid ja maanteesõidukitele 

tarnitud taastuvelektrit. 

Or. en 

Selgitus 

Vähese CO2-heitega fossiilkütuseid, isegi kui need on jäätmepõhised, ei saa pidada 

taastuvenergiaks. 
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Artikkel 26 – lõige 1 – lõik 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Biomasskütused peavad vastama lõigetes 

2–7 sätestatud säästlikkuse ja 

kasvuhoonegaaside heite vähendamise 

kriteeriumidele üksnes juhul, kui neid 

kasutatakse elektri-, soojus- ja 

jahutusenergiat ning kütust tootvates 

seadmetes, mille võimsus on vähemalt 20 

MW tahkete biomasskütuste puhul ning 

elektrivõimsus vähemalt 0,5 MW gaasiliste 

biomasskütuste puhul. Liikmesriigid 

võivad kohaldada säästlikkuse ja 

kasvuhoonegaaside heite vähendamise 

kriteeriume väiksema võimsusega käitiste 

suhtes. 

Biomasskütused peavad vastama lõigetes 

2–7 sätestatud säästlikkuse ja 

kasvuhoonegaaside heite vähendamise 

kriteeriumidele üksnes juhul, kui neid 

kasutatakse elektri-, soojus- ja 

jahutusenergiat ning kütust tootvates 

seadmetes, mille võimsus on vähemalt 1 

MW tahkete biomasskütuste puhul ning 

elektrivõimsus vähemalt 0,5 MW gaasiliste 

biomasskütuste puhul. Liikmesriigid 

võivad kohaldada säästlikkuse ja 

kasvuhoonegaaside heite vähendamise 

kriteeriume väiksema võimsusega käitiste 

suhtes. 

Or. en 

Selgitus 

Enamiku biomassil põhinevate käitiste võimsus on alla 20 MW ja nad peaksid vastama ka 

säästlikkuskriteeriumitele. 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Lõike 1 punktides a, b ja c osutatud 

eesmärkidel arvesse võetud biokütused, 

vedelad biokütused ja metsa biomassist 

toodetud biomasskütused peavad selleks, 

et viia miinimumini risk kasutada 

bioenergia tootmisel mittesäästlikku metsa 

biomassi, vastama järgmistele 

kriteeriumidele: 

5. Lõike 1 punktides a, b ja c osutatud 

eesmärkidel arvesse võetud biokütuseid, 

vedelaid biokütuseid ja metsa biomassist 

toodetud biomasskütuseid ei ole toodetud 

tüvepuidust või kändudest. 

Or. en 

Selgitus 

Edendada tuleks ainult jäätmetest ja jääkidest toodetavat bioenergiat. 

 


