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LÜHISELGITUS

Euroopa Komisjoni esitatud direktiivi eelnõu, millega muudetakse 13. oktoobri 1998. aasta 
direktiivi 98/70/EÜ seoses bensiini, diislikütuse ja gaasiõli spetsifikatsioonidega, märgib 
olulist etappi biokütuste edendamisel ja arendamisel Euroopa Liidus.

Euroopa Parlament on arvukate seisukohavõttudega alati toetanud kõiki Euroopa Liidu 
algatusi kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks. 8. ja 9. märtsi 2007. aasta Euroopa 
Ülemkogul otsustati, et 2020. aastal peab taastuvenergia moodustama 20% Euroopa Liidus 
tarbitavast energiast ning biokütused omakorda 10% tarbitavatest kütustest.

Samal ajal vähendavad taimekasvatuse ühise turukorralduse käimasolevad reformid 
asjaomaste toodete müügivõimalusi. Biokütused pakuvad põllumajandustootjatele 
alternatiivseid võimalusi, edendades seega Euroopa regionaalplaneerimise poliitikat ja 
tööhõivet maapiirkonnas. Lisaks on praegu söötis olevad maad reserv, mis aitab vastata 
sellele uuele nõudlusele.

Selles kontekstis on Euroopa Komisjoni direktiivi eelnõu, mis käsitleb biokütust sisaldava 
bensiini spetsifikatsioonide korrigeerimist, Euroopa poliitika oluline element ja võimaldab 
lihtsustada biokütuste kasutamist.

Tegelikult on vaja viia direktiivis 98/70/EÜ sisalduvad tehnilised spetsifikatsioonid kiiresti 
vastavusse Euroopa Liidu poliitika eesmärkidega.

Esiteks saab Euroopa biokütuste kasutamise eesmärke täita vaid siis, kui tootjad ja turustajad 
hakkavad etanooli vahetult bensiinile lisama. Üks lahendus seisneks selles, et naftafirmad 
teevad biokütuste tootjatele või turustajatele kättesaadavaks piisava koguse madala lenduvate 
ühendite sisaldusega bensiini. Praegu see nii ei ole. Seetõttu teeb Euroopa Komisjon 
kõnealuse takistuse ületamiseks ettepaneku muuta kehtivaid kütusespetsifikatsioone.

Lisaks peab võimaldama soovi avaldanud liikmesriikidel kehtestada nüüdsest sätted, mis 
käsitlevad etanooli vahetut lisamist bensiinile, tulles seega vastu Euroopa kodanike soovidele.
Antud põhjendus on seda enam õigustatud, et direktiivi läbivaatamine pidi toimuma juba 
2005. aasta lõpus ja on seega hilinenud juba kaks aastat.

Lõpuks sunnib tulevikus kasutamiseks sobivate mootorite ja biokütuste tehnoloogiline areng 
võtma arvesse, et tulevased segud ületavad praeguse etanooli bensiinile lisamise 5%lise 
piirangu. Kui niisugune eesmärk on ulatuslikult soovitav, kuna see vastab täpselt 
kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise poliitikale, tuleb siiski pöörata tähelepanu 
sellele, et tarbijad saaksid võimalikult täpset teavet, et vältida vanemate mootorite puhul 
biokütuste kasutamisest tulenevaid kahjustusi, kuna need ei ole kohandatud uutele kütustele.

Vastavalt direktiivile nr 85/536/EMÜ võib Euroopa sõidukite puhul aktsepteerida nüüdsest 
kütust, mis sisaldab kuni 5% bioetanooli või 15% ETBEd (etüül-tert-butüüleeter). Nendes 
tingimustes tehakse ettepanek kasutada lihtsustatud märgist, millel märgitakse vaid kütused, 
mis sisaldavad üle 5% etanooli või üle 15% ETBEd.
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Biokütuste arendamine on vaid üks Euroopa transpordisektoris kasvuhoonegaaside heite 
vähendamise poliitika elementidest. Seega on hädavajalik määratleda viivitamata ka uued 
piirangud, mis transpordisektorile kehtestatakse, kui Euroopa Liit tahab pidada kinni oma 
rahvusvahelistest kohustustest keskkonnakaitse valdkonnas.

Euroopa Komisjon teeb ettepaneku näha direktiivi eelnõuga ette kord, kuidas määratleda 
transpordisektoris süsinikdioksiidi vähendamise põhimõttest kinni pidamiseks võetavad 
meetmed ajavahemikuks 1. jaanuar 2011 kuni 2020.

Kütuste elutsükli jooksul energiaühiku kohta tekitatud kasvuhoonegaaside heite kümne aasta 
jooksul 10% võrra vähendamise eesmärk vastab kõigi Euroopa kodanike soovitud poliitikale.
Selle eesmärgi olulisus vajaks konkreetset arutelu Euroopa institutsioonides, et määratleda 
võetavad meetmed.

Võttes arvesse olukorra kiireloomulisust, toetab põllumajanduskomisjon kõnealuste sätete 
lisamist direktiivi, kuigi direktiivi esmane eesmärk on bensiini kvaliteedi muutmine.

Siiski pöörab põllumajanduskomisjon eelkõige tähelepanu meetmete määratlemisele, mis 
tuleb otsustada Euroopa tasandil ja mida liikmesriigid peavad rakendama alates 1. jaanuarist 
2009. Selleks palub ta komisjoni hoida Euroopa Parlamenti kursis arutelude kulgemisega ning 
anda parlamendile vajadusel aru asjaomaste meetmete rakendamise edasilükkumise 
põhjustest.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise- ja 
toiduohutuse komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Komisjoni ettepanek1 Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
PÕHJENDUS 6

(6) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. mai 
2003. aasta direktiivi 2003/30/EÜ (millega 
edendatakse biokütuste ja muude 
taastuvkütuste kasutamist transpordisektoris) 
eesmärk on soodustada biokütuste 
kasutamist ühenduses. Ühenduse biokütuste 
strateegiat täpsustati komisjoni 2006. aasta 
teatises „ELi biokütuste strateegia”.
Nimetatud teatises väljendatakse 

(6) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. mai 
2003. aasta direktiivi 2003/30/EÜ (millega 
edendatakse biokütuste ja muude 
taastuvkütuste kasutamist transpordisektoris) 
eesmärk on soodustada biokütuste 
kasutamist ühenduses. Biokütused on üks 
vahend Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamise valdkonnas 
seatud eesmärkide saavutamiseks, eelkõige 

                                               
1 ELTs seni avaldamata.
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valmisolekut edendada biokütuseid ja 
biokütuse tehnoloogiat, kuid samas
märgitakse selgelt, et selline areng ei tohi 
põhjustada keskkonnakahjude suurenemist,
ning rõhutatakse kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamise vajadust. Teatises 
tunnistatakse ka vajadust soodustada 
biokütuse tehnoloogia edasist arendamist.

transpordisektoris. Ühenduse biokütuste 
strateegiat täpsustati komisjoni 2006. aasta 
teatises „ELi biokütuste strateegia”.
Nimetatud teatises väljendatakse 
valmisolekut edendada biokütuseid ja 
biokütuse tehnoloogiat, kuid samas 
märgitakse selgelt, et selline areng ei tohi 
põhjustada keskkonnakahjude suurenemist 
ning rõhutatakse kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamise vajadust. Teatises 
tunnistatakse ka vajadust soodustada 
biokütuse tehnoloogia edasist arendamist.

Muudatusettepanek 2
PÕHJENDUS 9

(9) Maanteetranspordivahendite kütuse 
põlemine põhjustab umbes 20% ühenduse 
kasvuhoonegaaside heidete üldkogusest.
Ühe lähenemisviisina heitkoguste
vähendamiseks nähakse ette vähendada 
nimetatud kütuste elutsükli jooksul tekkivate 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid. Seda on 
võimalik teha mitmel viisil. Arvestades 
ühenduse soovi vähendada veelgi 
kasvuhoonegaaside heitkogust ja 
maanteetranspordi tähtsat rolli selles 
küsimuses, on soovitatav luua mehhanism, 
mille järgi kütusetarnijad teatavad tarnitava 
kütuse elutsükli jooksul tekkivate 
kasvuhoonegaaside heitkoguse ja 
vähendavad alates 2010. aastast nimetatud 
heitkogust kindla protsendi ulatuses aastas.
Kuna üks käesoleva direktiivi tulemustest
on biokütuste kasutamisvõimaluste 
suurenemine, töötatakse välja 
kasvuhoonegaaside aruandlus- ja 
vähendamismehhanism kooskõlas direktiivi 
2003/30/EÜ sätetega.

(9) Maanteetranspordivahendite kütuse 
põlemine põhjustab umbes 20% ühenduse 
kasvuhoonegaaside heidete üldkogusest.
Heitkoguste vähendamiseks on hädavajalik 
vähendada nimetatud kütuste elutsükli 
jooksul tekkivate kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid. Seda on võimalik teha mitmel 
viisil. Arvestades ühenduse soovi vähendada 
veelgi kasvuhoonegaaside heitkogust ja 
maanteetranspordi tähtsat rolli selles 
küsimuses, on soovitatav luua mehhanism, 
mille järgi kütusetarnijad teatavad tarnitava 
kütuse elutsükli jooksul tekkivate 
kasvuhoonegaaside heitkoguse ja 
vähendavad alates 2010. aastast nimetatud 
heitkogust kindla protsendi ulatuses aastas.
Kuna üks käesoleva direktiivi eesmärke on 
biokütuste kasutamisvõimaluste 
suurenemine, töötatakse välja 
kasvuhoonegaaside aruandlus- ja 
vähendamismehhanism kooskõlas direktiivi
2003/30/EÜ sätetega ning seda tuleks 
rakendada hiljemalt 31. detsembril 2008.

Selgitus
Kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise teadliku poliitika kehtestamine on hädavajalik, 
et Euroopa Liidul oleks võimalik täita asjaomaseid rahvusvahelisi kohustusi.

Teisalt oleks komisjoni ettepanek võtta vastu direktiiv seoses kütuste spetsifikatsioonidega 
tulnud vastu võtta juba 31. detsembriks 2005. Hilinemine on põhjustanud kasvuhoonegaaside 
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vähendamise Euroopa poliitika vastuvõtmise edasilükkumise. Seepärast on Euroopa Liidul 
viivitamata tarvis võtta kõiki vajalikke meetmeid, et kõige kiiremas korras kehtestada kõik
kasvuhoonegaaside vähendamise poliitika elluviimiseks vajalikud õigusaktid. Sellest lähtuvalt 
on kasvuhoonegaaside aruandluse ja heitkoguste vähendamise mehhanismi kehtestamiseks 
hädavajalik seada kindel tähtaeg.

Muudatusettepanek 3
PÕHJENDUS 9 A (uus)

(9 a) Kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamine on kõigile kohustuslik.
Euroopa Liit peaks seatud eesmärkide 
kaudu näitama kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamist nõudva poliitika 
rakendamise võimalusi. Võttes arvesse 
sellest tulenevaid keskkonnaga seotud 
küsimusi, on hädavajalik, et enne 1. 
jaanuari 2009 loodaks kasvuhoonegaaside
aruandluse ja heitkoguste vähendamise 
mehhanism. Vastasel juhul peaks komisjon 
andma aru Euroopa Parlamendile 
viivitamise põhjustest.

Selgitus

Kasvuhoonegaaside heite vähendamine on kõigi riikide kohustus. Euroopa Liit peaks seatud
eesmärkide kaudu näitama kasvuhoonegaaside heite vähendamist nõudva poliitika 
rakendamise võimalusi.

Muudatusettepanek 4
PÕHJENDUS 11

(11) Komisjon on seadnud eesmärgi, et 
2020. aastaks on biokütuse osakaal 
transpordikütustest vähemalt 10%. Jätkuv 
tehnika areng auto- ja kütusetehnoloogia alal 
ning jätkuv soov tagada keskkonna- ja 
tervisekaitse optimaalne tase on põhjustanud 
vajaduse vaadata kütuste spetsifikatsioonid 
perioodiliselt läbi, võttes aluseks uued 
uuringud ja analüüsid lisandite ja biokütuse 
koostisosade mõju kohta saasteainete 
heitkogustele. Seepärast tuleks 
transpordikütuse süsinikusisalduse 
vähendamise hõlbustamise võimalustest 

(11) Euroopa Liit on seadnud eesmärgi, et 
2020. aastaks on biokütuse osakaal 
transpordikütustest vähemalt 10%. Jätkuv 
tehnika areng auto- ja kütusetehnoloogia alal 
ning jätkuv soov tagada keskkonna- ja 
tervisekaitse optimaalne tase on põhjustanud 
vajaduse vaadata kütuste spetsifikatsioonid 
perioodiliselt läbi, võttes aluseks uued 
uuringud ja analüüsid lisandite ja biokütuse 
koostisosade mõju kohta saasteainete 
heitkogustele. Seepärast tuleks 
transpordikütuse süsinikusisalduse 
vähendamise hõlbustamise võimalustest 
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korrapäraselt aru anda. korrapäraselt aru anda.

Selgitus

Euroopa Parlament on alati pooldanud biokütuste kasutamise ambitsioonikat eesmärki.
Euroopa Ülemkogu tuletas omakorda oma 8. ja 9. märtsi teatises meelde eesmärki, mille 
kohaselt tuleb biokütuseid kasutada vähemalt 10% ulatuses transpordis kasutatavates 
kütustes.

Muudatusettepanek 5
PÕHJENDUS 11 A (uus)

(11 a) Komisjon peaks töötama välja 
õigusakti ettepaneku, mille eesmärk on 
tagada, et taimsest toormest kütuse 
valmistamine ei seaks ohtu toiduainetega 
kindlustatust.

Selgitus

Ühise põllumajanduspoliitika esmane eesmärk on elanike kindlustamine toiduainetega.
Kütuste taimset tooret kasvatatakse samadel maadel kui toiduks tarvitatavaid kultuure.
Seepärast tuleb õigusaktidega tagada, et taimset päritolu kütuste kasutamine ei seaks ohtu 
elanikkonna toiduainetega kindlustamist, sealhulgas arengumaades.

Muudatusettepanek 6
PÕHJENDUS 12 A (uus)

(12 a) Etanooli lisamisel bensiini muutub 
saadava kütusesegu aururõhk 
mittelineaarselt.

Selgitus

Probleemide parema mõistmise huvides on vaja muuta muudatusettepanekute järjekorda.

Muudatusettepanek 7
PÕHJENDUS 13

(13) Üksikasjad, mis on seotud etanooli 
lisamisega bensiini, eelkõige aururõhu 
piirväärtused ja võimalikud alternatiivid, 
millega tagatakse, et etanoolisegude 
aururõhk ei ületa lubatud piirväärtusi, tuleks 
direktiivi 98/70/EÜ kohaldamisest saadud 

(13) Üksikasjad, mis on seotud etanooli 
lisamisega bensiini, eelkõige aururõhu 
piirväärtused ja võimalikud alternatiivid, 
millega tagatakse, et etanoolisegude 
aururõhk ei ületa lubatud piirväärtusi, tuleks 
direktiivi 98/70/EÜ kohaldamisest saadud 
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kogemusi silmas pidades uuesti läbi vaadata. kogemusi silmas pidades uuesti läbi vaadata.
Tegelikult on segude aururõhk seotud ka 
bensiinide algse koostisega.

Selgitus

Kuna etanooli lenduvate ühendite sisaldus on stabiilne teatava etanoolimäära puhul, määrab 
lõpptoote lenduvate ühendite sisalduse segus sisalduva bensiini koostis.

Muudatusettepanek 8
PÕHJENDUS 14

(14) Etanooli lisamine bensiini suurendab 
saadava kütuse aururõhku, samas kui 
bensiinisegude aururõhku tuleb kontrollida, 
et piirata õhusaasteainete heitkoguseid.

(14) Bensiinisegude aururõhku tuleb 
kontrollida, et piirata õhusaasteainete 
heitkoguseid. Tegelikult saavutab bensiini-
etanoolisegu aururõhu suurenemine 
maksimaalse taseme etanooli lisamisega 5 
mahuprotsendi ulatuses, seejärel väheneb 
suuremate määrade puhul.

Selgitus

Segu aururõhu suurenemine saavutab maksimaalse taseme etanooli lisamisega 5 
mahuprotsendi ulatuses, seejärel väheneb suuremate määradega segude puhul.

Muudatusettepanek 9
PÕHJENDUS 15

(15) Etanooli lisamisel bensiini muutub 
saadava kütusesegu aururõhk 
mittelineaarselt. Tagamaks, et kahest 
seaduslikust bensiini-etanoolisegust 
koosneva bensiini aururõhk jääks seadusliku
aururõhu piirväärtuse sisse, on vaja 
määratleda selliste segudega seotud 
aururõhu lubatud erand, et see vastaks 
aururõhu tegelikule suurenemisele, mis on 
tingitud teatava protsendi etanooli lisamisest 
bensiini.

(15) Tagamaks, et kahest lubatud bensiini-
etanoolisegust koosneva bensiini aururõhk 
jääks aururõhu lubatud piirväärtuse sisse, on 
vaja määratleda selliste segudega seotud 
aururõhu lubatud erand, et see võtaks 
arvesse bensiinide kvaliteeti ja vastaks 
seega aururõhu tegelikule suurenemisele, 
mis on tingitud teatava protsendi etanooli 
lisamisest bensiini.

Selgitus

Kuna etanooli lenduvate ühendite sisaldus on stabiilne teatava etanoolimäära puhul, määrab 
lõpptoote lenduvate ühendite sisalduse segus sisalduvate bensiinide koostis.
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Muudatusettepanek 10
PÕHJENDUS 16

(16) Selleks et soodustada madala 
süsinikusisaldusega kütuste kasutamist, 
järgides samas õhusaastega seotud 
eesmärke, peaksid bensiinitöötlejad 
ideaaljuhul tegema kättesaadavaks nõutava 
koguse madala aururõhuga bensiini. Kuna 
praegu see ei toimi, suurendatakse 
etanoolisegude aururõhu piirväärtust, et 
biokütuste turg saaks areneda.

(16) Selleks et soodustada madala 
süsinikusisaldusega kütuste kasutamist, 
järgides samas õhusaastega seotud 
eesmärke, peaksid bensiinitöötlejad 
ideaaljuhul tegema kättesaadavaks nõutava 
koguse madala aururõhuga bensiini.
Kahjuks tuleb märkida, et praegu see ei 
toimi, sest madala aururõhuga bensiini 
kättesaadavus on veel selgelt ebapiisav.

Selgitus

Kahjuks tuleb praegu märkida, et Euroopa bensiinitöötlejad ei tee bensiini-etanoolisegusid 
valmistavatele biokütuste tootjatele kättesaadavaks nõutavat kogust madala aururõhuga 
bensiini. Kõnealune olukord on äärmiselt kahetsusväärne, kuna see takistab biokütuste 
arendamist ja seab kahtluse alla Euroopa Liidu määratletud poliitilised eesmärgid.

Muudatusettepanek 11
PÕHJENDUS 16 A (uus)

(16 a) Kõnealuse vähese kättesaadavuse 
tõttu tuleks suurendada etanooli sisaldavate 
segude puhul lubatavat maksimaalset 
aururõhku, et võimaldada biokütuste turu 
hädavajalikku arengut.

Selgitus

Et reageerida biokütuste tootjate muredele, mis puudutavad ebapiisavat varustamist madala 
aururõhuga bensiiniga, ja ületada seega takistused seoses bensiinitöötlejate seisukohaga, 
tehakse ettepanek suurendada lubatavat maksimaalset aururõhku etanooli sisaldavate segude 
puhul.

Muudatusettepanek 12
PÕHJENDUS 16 B (uus)

(16 b) Bensiini, diislikütuse ja gaasiõli 
spetsifikatsioonid oleks tulnud läbi vaadata 
juba enne 31. detsembrit 2005. Hilinemine 
tõi kaasa Euroopa Liidu nende poliitiliste 
eesmärkide, mis on seotud 
kasvuhoonegaaside vähendamisega 
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transpordisektoris, saavutamise 
edasilükkumise.

Selgitus

Direktiivis 2003/30 sätestati, et bensiini, diislikütuse ja gaasiõli spetsifikatsioonid tuleb läbi 
vaadata enne 31. detsembrit 2005.

Muudatusettepanek 13
PÕHJENDUS 16 C (uus)

(16 c) Et mitte suurendada hilinemist 
transpordisektoris kasvuhoonegaaside heite 
vähendamise eesmärkide saavutamisel, 
peaks komisjon võimaldama liikmesriikidel 
lubada esimesel võimalusel etanooli 
vahetut lisamist bensiinile.

Selgitus

Oleks mõeldamatu pikendada veelgi alates 2005. aasta detsembrist toimunud hilinemist. Selle 
probleemi leevendamiseks on soovitav teha erand liikmesriikidele, kes Euroopa Liidu 
kasvuhoonegaaside heite vähendamise eesmärkide saavutamiseks kohaldavad või soovivad 
kohaldada käesoleva direktiiviga sätestatud meetmeid, soodustades etanooli vahetut lisamist 
bensiinile.

Muudatusettepanek 14
PÕHJENDUS 16 D (uus)

(16 d) Kuna uued kütused võivad kujutada 
endast mõningaid riske teatavate vanade 
mootorite jaoks, on hädavajalik, et 
tarbijatele tehtaks kättesaadavaks 
asjakohane märgistus praegu 
turustatavatest kütustest suurema 
biokütuste sisaldusega kütuste puhul.

Selgitus

Direktiivi eelnõu sätted peavad vastama täielikult tarbijate muredele, kelleta ei ole võimalik 
saavutada Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside heite vähendamise eesmärke. See kehtib 
eelkõige tarbijate puhul, kellel on vanad sõidukid, mille puhul ei ole võetud arvesse uusi 
kütuseid.
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Muudatusettepanek 15
PÕHJENDUS 19

(19) Kasvuhoonegaaside heitkoguste 
järelevalveks uue mehhanismi loomise 
raames tuleks komisjonile anda volitused 
kehtestada viis, mida kasutatakse 
maanteesõidukite ja maanteeväliste 
liikurmasinate kütuse elutsükli jooksul 
tekkivate kasvuhoonegaaside heitkogustest 
teatamiseks. Kuna need meetmed ja 
direktiivi 98/70/EÜ artiklis 10 sätestatud 
lubatud analüütiliste meetodite kohandamise 
meetmed on üldised ja kavandatud 
täiendama käesolevat direktiivi uute vähem 
oluliste elementidega, tuleks need vastu 
võtta otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a 
nimetatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt.

(19) Kasvuhoonegaaside heitkoguste 
järelevalveks uue mehhanismi loomise 
raames tuleks komisjonile anda volitused 
kehtestada viis, mida kasutatakse 
maanteesõidukite ja maanteeväliste 
liikurmasinate kütuse elutsükli jooksul 
tekkivate kasvuhoonegaaside heitkogustest 
teatamiseks. Komisjon peaks esitama 
Euroopa Parlamendile korrapäraselt 
aruandeid ilmnenud raskuste kohta, 
eelkõige kõnealuste meetmete rakendamise 
hilinemise korral. Kuna need meetmed ja 
direktiivi 98/70/EÜ artiklis 10 sätestatud 
lubatud analüütiliste meetodite kohandamise 
meetmed on üldised ja kavandatud 
täiendama käesolevat direktiivi uute vähem 
oluliste elementidega, tuleks need vastu 
võtta otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a 
nimetatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt.

Selgitus

Kasvuhoonegaaside heite vähendamine, eriti transpordisektoris, on Euroopa Parlamendi kui 
selles valdkonnas kõigi Euroopa kodanike murede esindaja üks esmaseid eesmärke. Seetõttu 
palub ta, et Euroopa Parlament kaasataks kasvuhoonegaaside heitega seotud meetmete 
väljatöötamise kõigisse etappidesse ning et teda teavitataks vähemalt igasugusest hilinemisest 
seoses nende meetmete väljatöötamise ja rakendamisega.

Muudatusettepanek 16
PÕHJENDUS 21 A (uus)

(21 a) Ühenduse tasandil tuleks edendada 
teadusuuringuid vähem kasvuhoonegaase 
tekitavate uute mootorite valdkonnas.
Teadusuuringud peaksid samuti 
võimaldama ette näha järgmise kahekümne 
aasta jooksul kättesaadavate kütuste 
arengut.

Selgitus

Mootoritehnoloogia areneb samuti. Ühenduse tasandil tuleb edendada teadustegevust vähem 
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kasvuhoonegaase tekitavate uute mootorite alal. Lisaks peab teadustegevus aitama ette näha 
arengut seoses järgmise kahekümne aasta jooksul kättesaadavate kütustega, mida on 
rikastatud biokütustega, eelkõige bensiinid, mis sisaldavad 20–30% etanooli, mille osas 
mootoritootjad teevad jõupingutusi.

Muudatusettepanek 17
ARTIKLI 1 PUNKTI 2 ALAPUNKT C

Artikli 3 lõike 3 esimene lõik (direktiiv 98/70/EÜ)

„3. III lisas sätestatud spetsifikatsioonidele 
vastav kütus tuleb varustada riigikeeles või 
-keeltes märkega „Vähese 
biokütusesisaldusega bensiin”.

„3. III lisas sätestatud spetsifikatsioonidele 
vastavat kütust ei pea varustama spetsiaalse 
märkega etanooli või ETBE sisalduse 
kohta.

Selgitus

Võib teha järelduse, et praegused Euroopa Liidu sõidukid võivad kasutada kütust, mis 
sisaldab kuni 5% etanooli või 15% ETBEd. Praegu on Euroopa Liidu liikmesriikides 
tavapärane vähem kui 5%lise etanooli või 15%lise ETBE sisaldusega bensiini kasutamine.
Seega ei ole märge madala etanooli- või ETBE sisalduse kohta enam tarbija nõuetekohase 
teavitamise seisukohast oluline.

Muudatusettepanek 18
ARTIKLI 1 PUNKTI 2 ALAPUNKT C

Artikli 3 lõike 3 teine lõik (direktiiv 98/70/EÜ)

V lisas sätestatud spetsifikatsioonidele 
vastav kütus tuleb varustada riigikeeles või -
keeltes märkega „Suure
biokütusesisaldusega bensiin”.”

V lisas sätestatud spetsifikatsioonidele 
vastav kütus tuleb varustada riigikeeles või -
keeltes märkega „Biokütusega rikastatud
bensiin”.”

Selgitus

Mis puudutab üle 5% etanooli või üle 15% ETBEd sisaldavat bensiini, siis neid võivad 
kasutada vaid kõige uuemad sõidukid. Seetõttu on soovitav pöörata tarbijate teavitamisel 
tähelepanu bensiinidele, mis sisaldavad üle 5% etanooli või üle 15% ETBEd, et vältida mis 
tahes kokkusobimatuse probleeme sõidukiga ning juhtida tarbijaid kasutama kõige sobivamat 
bensiini, võttes arvesse käesolevas direktiivis sätestatud eesmärke.

Muudatusettepanek 19
ARTIKLI 1 PUNKTI 2 alapunkt b a (uus)

Artikli 3 lõike 2 punkt c a (uus) (direktiiv 98/70/EÜ)

b a) Lõikesse 2 lisatakse uus punkt c a
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c a) Liikmesriigid tagavad samuti, et 
hiljemalt 1. jaanuariks 2012 on pliivaba 
bensiin, mille bioetanoolisisaldus on 
vähemalt 70 mahuprotsenti, vastab VI a 
lisas kehtestatud keskkonnakaitselistele 
spetsifikatsioonidele.

Selgitus

Uue E 85 bensiini puhul on vältimatult vajalik kehtestada kindlaksmääratud 
keskkonnakaitselised spetsifikatsioonid, sest sellel on kõrge bioetanoolisisaldust – vähemalt 
70 mahuprotsenti.

Muudatusettepanek 20
ARTIKLI 1 PUNKT 5

Artikli 7 a lõige 3 a (uus) (direktiiv 98/70/EÜ)

3 a. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile 
aruande käesoleva artikli lõigetes 1 ja 2 
sätestatud teabe puhul kasutatud meetodite 
ning käesoleva artikli lõike 3 kohaselt 
võetud vajalike meetmete kohta.
Komisjon teavitab Euroopa Parlamenti mis 
tahes hilinemisest käesoleva direktiivi 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise eesmärkide saavutamisel.

Selgitus

Kasvuhoonegaaside heite vähendamine on kõigi riikide kohustus. Euroopa Liit peaks seatud 
eesmärkide kaudu näitama kasvuhoonegaaside heite vähendamist nõudva poliitika 
rakendamise võimalusi. Võttes arvesse sellest tulenevaid keskkonnaga seotud küsimusi, on 
samuti hädavajalik, et enne 1. jaanuari 2009 loodaks kasvuhoonegaaside aruandluse ja heite 
vähendamise mehhanism. Vastasel juhul peaks komisjon esitama Euroopa Parlamendile 
hilinemise põhjused.

Muudatusettepanek 21
ARTIKLI 1 PUNKT 12

III lisa (direktiiv 98/70/EÜ)

Joonealusele märkusele 5 lisatakse järgmine 
tekst: „Kui kütus sisaldab etanooli, tohib 
maksimaalne aururõhk suveperioodil ületada 
60 kPa VI lisas esitatud tabelis sätestatud 
määra võrra.”

Joonealusele märkusele 5 lisatakse järgmine 
tekst: „Kui kütus sisaldab etanooli, tohib 
maksimaalne aururõhk ületada vastaval 
hooajal lubatud määra, mis on toodud VI 
lisas esitatud tabelis.”
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Selgitus

Kogu aasta jooksul tuleb lihtsustada bioetanooli vahetut lisamist bensiinidele.

Muudatusettepanek 22
LISA

V lisa 4. tulba 11. rida (Hapnikusisaldus) (direktiiv 98/70/EÜ)

3,7 4,0

Selgitus

Euroopa pliivaba bensiini võrdlusstandard – standard EN 228 – näeb ette, et bensiini tihedus 
peab jääma 720 ja 775 kg/m3 vahele temperatuuril 15° C. Juhul kui kehtestatud vahemikust 
madalama tihedusega (720 kg/m3) bensiinile lisatakse 10 mahuprotsenti etanooli, ületaks 
selle bensiinisegu hapnikusisaldus 3,7% m/m ning ei vastaks standardile: maksimaalse 
hapnikusisalduse suurendamine 4%ni m/m võimaldab lisada 10 mahuprotsendi ulatuses 
etanooli igale standardile vastavale pliivabale bensiinile, ilma et bensiin muutuks pärast 
etanooli lisamist standardile mittevastavaks.

Muudatusettepanek 23
LISA

V lisa lk 4 joonealune märkus (direktiiv 98/70/EÜ)

(4) Liikmesriikides, kus on arktilised või 
karmid talvetingimused, ei tohi maksimaalne 
aururõhk olla suurem kui 70,0 kPa. Kui 
kütus sisaldab etanooli, tohib maksimaalne 
lubatud aururõhk suveperioodil ületada 60 
kPa VI lisas esitatud tabelis sätestatud
määra võrra.

(4) Liikmesriikides, kus on arktilised või 
karmid talvetingimused, ei tohi maksimaalne 
aururõhk olla suurem kui 70,0 kPa. Kui 
kütus sisaldab etanooli, tohib maksimaalne 
lubatud aururõhk ületada vastaval hooajal 
lubatud määra, mis on toodud VI lisas 
esitatud tabelis.

Selgitus

Kogu aasta jooksul tuleb lihtsustada bioetanooli vahetut lisamist bensiinidele.

Muudatusettepanek 24
ARTILI 1 PUNKT 15 A (uus)

15 a. Lisatakse käesoleva direktiivi lisas sätestatud VI a lisa.

”VI A LISA
OTTOMOOTORIGA SÕIDUKITES KASUTAMISEKS TURUSTATAVATE KÜTUSTE 
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KESKKONNAKAITSELISED SPETSIFIKATSIOONID

Liik: bensiin E 85
Kohaldatavad nõuded ja analüüsimeetodid

Piirväärtused(2)

Parameetrid(1) Ühik Minimaalne Maksimaalne
Uurimismeetodil määratud oktaaniarv 95 -
Mootorimeetodil määratud oktaaniarv

85 -
– kõrgemad alkoholid (C3–C8) % v/v - 2,0
– metanool % v/v - 1,0
– eetrid, mille molekulis on 5 või 
enam süsinikuaatomit

% v/v - 5,2
Väävlisisaldus mg/kg - 1

Ilmastikuga seotud nõuded ning analüüsimeetodid
Piirväärtused(2)

A klass (suvel) B klass (talvel)

Parameetrid(1) Ühik
Minimaaln
e

Maksimaa
lne

Minimaaln
e

Maksimaa
lne

– Etanool ja kõrgemad alkoholid % v/v 753 86 703 80
- Super 95 vastavalt standardile EN 
228 % v/v - 25 - 30
– Aururõhk kPa 35 60 50 90

(1)Kasutatakse standardis EN 228:1999 määratletud katsemeetodeid. Liikmesriigid võivad vastu võtta asendusstandardis EN 228:1999 
määratletud analüütilise meetodi, kui on võimalik tõendada, et see tagab vähemalt sama mõõtetäpsuse ja sama täpsusetaseme kui asendatav 
analüütiline meetod.
(2)Spetsifikatsioonis antud väärtused on tegelikud väärtused. Nende piirväärtuste kindlaksmääramisel on kasutatud dokumendis ISO 4259 
„Naftatooted − katsetusmeetodite täpsusandmete kindlaksmääramine ja kohaldamine“ sisalduvaid tingimusi ning miinimumväärtuse 
kindlaksmääramisel on arvesse võetud 2R minimaalset erinevust üle nulli (R = korduvteostatavus). Üksikute mõõtmiste tulemusi 
tõlgendatakse standardis ISO 4259 (avaldatud 1995. a) kirjeldatud kriteeriumide põhjal.
(3)Liikmesriigid võivad otsustada turustada bensiini E 85 miinimumsisaldusega 65 mahuprotsenti vastavalt siseriiklikele õigusaktidele, mis 
on vastu võetud Euroopa standardi CWA 15293:2005 põhjal. »

Selgitus

Uue E 85 bensiini puhul on vältimatult vajalik kehtestada kindlaksmääratud 
keskkonnakaitselised spetsifikatsioonid, sest sellel on kõrge bioetanoolisisaldust – vähemalt 
70 mahuprotsenti.
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