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LÜHISELGITUS

1998. aasta kütuse kvaliteedi direktiiv kehtestab ELi ühtsed spetsifikatsioonid 
maanteesõidukites, siseveepraamides ja maanteevälistes liikurmasinates, nagu vedurid, 
mullatöömasinad ja traktorid, kasutatavale bensiinile, diislile ja gaasiõlile.

Käesolev ettepanek on kütuse kvaliteedi direktiivi muudetud versioon, mille eesmärk on 
kehtestada transpordis kasutatavatele kütustele uued standardid, et vähendada jätkuvalt õhu 
saastamist näiteks väävli, tahkete osakeste ja polüaromaatsete süsivesinikega. Lisaks 
muudetakse uute standarditega kohustuslikuks vähendada maanteesõidukites kasutatava 
kütuse osa kliimamuutustes. Lisaks võib käesolevat versiooni pidada vajalikuks vahendiks, et 
saavutada ELi seatud eesmärki, mille kohaselt biokütuste osakaal ELi üldises transpordis 
kasutatava bensiini ja diisli tarbimises peab aastaks 2020 jõudma 10% tasemele.

Selleks et innustada väiksema süsinikusisaldusega kütuste ja biokütuste väljatöötamist, 
tehakse ettepaneku põhimeetmena kütusetarnijatele kohustuseks vähendada oma kütuste 
olelustsükli jooksul (st rafineerimise, transpordi ja kasutamise käigus) nende tekitatavat 
kasvuhoonegaaside heidet 1% võrra aastas alates 2011. aastast. Selle tulemusena väheneb 
kasvuhoonegaaside heide 2020. aastaks 10% võrra, mis võrdub 500 miljoni tonni 
süsinikdioksiidiga.

Teiseks, et võimaldada mootoribensiinis suuremas mahus biokütuste kasutamist, nähakse ette 
uus bensiinisegu, milles tohib olla rohkem hapnikku sisaldavaid lisandeid (nn hapnikuga 
küllastunud aineid), kaasa arvatud kuni 10% etanooli. Erinevatele bensiinisegudele antakse 
selge tähistus, et vältida olemasolevate sõidukite kahjustamise ohtu, kuna etanool ei sobi 
mõnede sõidukite kütusesüsteemidele.

Arvamuse koostaja tervitab kõnealust ettepanekut. Madala süsinikusisaldusega kütuste jätkuv 
arendamine ning muud meetmed kütuse tootmisahelast lähtuva heite vähendamiseks on 
hädavajalikud, et tagada kütusesektori panus ELi seatud kasvuhoonegaaside vähendamise 
eesmärkide saavutamisse. Arvamuse koostaja toetab tugevalt kontseptsiooni, mille kohaselt 
kütustest lähtuvat kasvuhoonegaaside heidet vähendatakse alates tootmisallikast kuni sõidukis 
kasutamiseni, kus võetakse arvesse ka kütuse enda tootmisest tingitud heidet. See on kõige
parem võimalus suunata kütusetööstust üldises säästvas suunas, jättes samal ajal alles vajaliku 
paindlikkuse. Samuti tervitab arvamuse koostaja välja pakutud suurima lubatud 
väävlisisalduse standardeid diislile, mis võimaldab toota kütusesäästlikumatele sõidukitele 
mõeldud kütust, vähendada tahkete osakeste heidet ning võtta tulevikus kasutusele 
järeltöötlussüsteeme. 

Arvamuse koostaja usub, et heidet saab vähendada ainult sidusama ja rohkem kooskõlastatud 
lähenemisviisi abil, mis eeldab lisaks kütuse- ja autotööstuse ning kütuste ja sõidukite 
tarnijate poolsele uute toodete ja tehnoloogiate kasutuselevõtmisele ka poliitika kujundajate, 
infrastruktuuri pakkujate ja sõidukijuhtide kindlat pühendumist sellele eesmärgile (mis 
hõlmab muu hulgas süsinikdioksiidist lähtuva maksustamise kehtestamist, sõidukijuhtide 
oskuste ja käitumise parandamist ning infrastruktuuri ohutumaks muutmist).

Arvamuse koostaja soovib rõhutada vajadust leida raskesti saavutatav tasakaal biokütuste turu 
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arengu edendamise ning olemasolevate sõidukite ja keskkonna kahjustamise ohtude vältimise 
vahel. Arvamuse koostaja arvates ei ole komisjoni ettepanek selles osas tasakaalustatud, kuna 
sellega toetatakse ainult ühte biokütuste koostisosa allikat, jättes halvemasse olukorda teised, 
mis võivad olemasolevate sõidukite ja keskkonnaga paremini sobida.

Suurem etanoolikasutus ei ole nimelt üksnes kokkusobimatu paljude olemasolevate sõidukite 
kütusesüsteemidega, vaid toob lisaks kaasa ka saastavate aurude heite suurenemise. 
Komisjoni ettepanekus nähakse ette aururõhu osas spetsiaalne erand etanooli sisaldavale 
bensiinile. Samas aitavad nimetatud aurud (lenduvad orgaanilised ühendid) kaasa 
maapinnalähedase osooni saastumisele ning võivad põhjustada hingamisraskuste või 
südamehaiguste all kannatavate inimeste enneaegset surma.

Arvamuse koostaja on veendunud, et ettepanekut saaks paremaks muuta, kui madala 
süsinikusisaldusega kütuste väljatöötamisse ning kütuste tootmisahelast tingitud 
kasvuhoonegaaside heite vähendamisse lubataks kaasata ka teisi alternatiive (näiteks etüül-
tert-butüüleeter (bio-ETBE), tert-amüületüüleeter (bio-TAEE), taastuv biometaan, maagaas 
või vesinik). Kui lubada paindlikumalt kasutada kõiki biokoostisaineid, võivad ka need ELi 
biokütuste osakaalu eesmärkide täitmisel Euroopale kasulikuks osutuda.

Lisaks soovib arvamuse koostaja välja tuua tehniliste uuenduste asendamatut rolli 
kasvuhoonegaaside vähendamisel. Näiteks üks Tšehhi Vabariigis leiutatud patent võiks 
rakendamise korral vähendada kasvuhoonegaaside heidet kuni 70% võrra. Eraldatud jäätmeid 
saab kasutada teisese toorainena.

Lõpuks soovib arvamuse koostaja rõhutada vajadust muuta kogu ELi transpordisüsteem 
otstarbekamaks. Praegune maanteetranspordi osakaal on liiga suur ja raudteetranspordi oma 
liiga väike. Vaja on ette valmistada, esitada ja läbi arutada igakülgne lähenemisviis, mis 
puudutaks kogu ELi sidusat transpordisüsteemi ning hõlmaks kõiki asjakohaseid 
transpordiliike.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise-
ja toiduohutuse komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Komisjoni ettepanek1 Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Põhjendus 2

(2) Komisjoni teatises nõukogule ja Euroopa 
Parlamendile „Õhusaastet käsitlev ühenduse 

(2) Komisjoni teatises nõukogule ja Euroopa 
Parlamendile „Õhusaastet käsitlev ühenduse 

                                               
1 ELTs seni avaldamata.
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temaatiline strateegia” on määratud kindlaks 
saasteainete heitkoguste vähendamise 
eesmärgid kuni 2020. aastani. Nimetatud 
eesmärgid lähtuvad ulatuslikust kulude ja 
tulude analüüsist. Eelkõige nähakse ette, et 
SO2 heitkoguseid vähendatakse 82%, 
lämmastikoksiidide (NOx) heitkoguseid 
60%, lenduvate orgaaniliste ühendite 
heitkoguseid 51% ja esmaste tahkete 
osakeste (PM2,5) heitkoguseid 59%, võttes 
aluseks 2000. aasta vastavad heitkogused. 
Direktiivi 98/70/EÜ muudatuste mõju seoses 
bensiinijaamadest pärinevate lenduvate 
orgaaniliste ühendite heitkogustega tuleks 
käsitleda tulevastes õigusaktides.

temaatiline strateegia” on määratud kindlaks 
saasteainete heitkoguste vähendamise 
eesmärgid kuni 2020. aastani. Nimetatud 
eesmärgid lähtuvad ulatuslikust kulude ja 
tulude analüüsist. Eelkõige nähakse ette, et 
SO2 heitkoguseid vähendatakse 82%, 
lämmastikoksiidide (NOx) heitkoguseid 
60%, lenduvate orgaaniliste ühendite 
heitkoguseid 51% ja esmaste tahkete 
osakeste (PM2,5) heitkoguseid 59%, võttes 
aluseks 2000. aasta vastavad heitkogused. 
Direktiivi 98/70/EÜ muudatuste mõju seoses 
bensiinijaamadest pärinevate lenduvate 
orgaaniliste ühendite heitkogustega tuleks 
käsitleda tulevastes õigusaktides. Enne 
ettepanekut koostada õigusakt peaks 
komisjon esitama arenguaruande. 

Selgitus

Võttes arvesse kasvuhoonegaaside heite vähendamise olulisust, samuti mõju kütusetootjatele 
ja autotootjatele, peavad kõik õigusakti muudatused põhinema arenguaruandel, milles 
sätestatakse iga ettepaneku majanduslik, keskkonna- ja sotsiaalne mõju.

Muudatusettepanek 2
Põhjendus 5

(5) Ühendus on vastu võtnud uued 
määrused, mis piiravad kerg- ja raskeveokite 
saasteainete heitkoguseid. 
Kütusespetsifikatsioon on üks viis, millega 
lihtsustada nimetatud heidete piirnormide 
täitmist. 

(5) Ühendus on vastu võtnud uued 
määrused, mis piiravad kerg- ja raskeveokite 
saasteainete heitkoguseid. 
Kütusespetsifikatsioon on üks viis, millega 
lihtsustada nimetatud heidete piirnormide 
täitmist. Saasteainete heitkoguseid saab 
vähendada ka energiatõhususe 
suurendamisega ning energiatõhusama 
ühistranspordi arendamisega linnades.

Selgitus

Kliimamuutuste vastu saab samuti võidelda suurema energiatõhususe ja energiatõhusama 
ühistranspordi abil linnapiirkondades. 80% elanikkonnast elab linnapiirkondades ning 40% 
süsinikdioksiidi heitest on pärit linnatranspordist.

Muudatusettepanek 3
Põhjendus 6
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(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 
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. 

(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 
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. 
Oleks mõistlik investeerida teise põlvkonna 
biokütustega seotud teadusuuringutesse, 
kuna tuleks vältida konkurentsi maa 
kasutamisel ühelt poolt toidukultuuride ja 
teiselt poolt biokütuseks kasutavate taimede 
kasvatamiseks.

Selgitus

Biokütused on olulised kliimamuutuste piiramiseks, kuid biokütuseks kasutatavad taimed ei 
tohi asendada toidukultuure ega põhjustada põllumajandustoiduainete hinna ülemäärast 
suurenemist.

Muudatusettepanek 4
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 kogemusi silmas pidades uuesti läbi 
vaadata.

välja jäetud

Selgitus

Komisjoni ettepanek ei ole tasakaalustatud, kuna sellega toetatakse ainult ühte biokütuste 



AD\693143ET.doc 7/15 PE390.741v02-00

ET

koostisaine allikat (etanooli), jättes teised halvemasse olukorda. Suurem etanoolikasutus on 
kokkusobimatu paljude olemasolevate sõidukite kütusesüsteemidega ning toob kaasa 
saastavate aurude heite suurenemise, mis aitab kaasa maapinnalähedase osooni saastumisele 
ning võib põhjustada hingamisraskuste või südamehaiguste all kannatavate inimeste 
enneaegset surma. Oluline on lubada paindlikumalt kasutada ka teisi biokoostisaineid 
(näiteks etüül-tert-butüüleeter (bio-ETBE), tert-amüületüüleeter (bio-TAEE), taastuv 
biometaan, maagaas või vesinik).

Muudatusettepanek 5
 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.

välja jäetud

Selgitus

Komisjoni ettepanek ei ole tasakaalustatud, kuna sellega toetatakse ainult ühte biokütuste 
koostisaine allikat (etanooli), jättes teised halvemasse olukorda. Suurem etanoolikasutus on 
kokkusobimatu paljude olemasolevate sõidukite kütusesüsteemidega ning toob kaasa 
saastavate aurude heite suurenemise, mis aitab kaasa maapinnalähedase osooni saastumisele 
ning võib põhjustada hingamisraskuste või südamehaiguste all kannatavate inimeste 
enneaegset surma. Oluline on lubada paindlikumalt kasutada ka teisi biokoostisaineid 
(näiteks etüül-tert-butüüleeter (bio-ETBE), tert-amüületüüleeter (bio-TAEE), taastuv 
biometaan, maagaas või vesinik).

Muudatusettepanek 6
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 

välja jäetud
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biokütuste turg saaks areneda.

Selgitus

Maksimaalse aururõhu suurendamine vastavalt komisjoni ettepanekule ei ole õigustatud 
keskkonna ja tervisega seotud põhjustel. 

Muudatusettepanek 7
Põhjendus 21

(21) Biokütuse tehnoloogia areneb. Kõiki 
võimalikke lähenemisviise biomassi 
muutmisel transpordikütuseks tuleb 
täiendavalt uurida. Seepärast tuleks 
direktiivis sätestatud piirväärtuste suhtes 
valida tasakaalustatud lähenemisviis, 
suurendades vajaduse korral eri biokütuste 
kasutamist. Nende hulka kuuluvad: 
metanool, etanool, kõrgem alkohol, eetrid ja 
muud hapnikuühendid.

(21) Biokütuse tehnoloogia areneb. Kõiki 
võimalikke lähenemisviise biomassi 
muutmisel transpordikütuseks tuleb 
täiendavalt uurida. Seepärast tuleks 
direktiivis sätestatud piirväärtuste suhtes 
valida tasakaalustatud ja tehnoloogiate 
suhtes neutraalne lähenemisviis, 
suurendades vajaduse korral eri biokütuste 
kasutamist. Nende hulka kuuluvad: 
metanool, etanool, kõrgem alkohol, eetrid ja 
muud hapnikuühendid.

Selgitus

Võttes arvesse pidevat arengut biokütuste tehnoloogia valdkonnas, samuti biokütuste olulisust 
kasvuhoonegaaside heite vähendamisel, on tehnoloogia neutraalsuse põhimõte ülioluline, et 
tagada vaba konkurents.

Muudatusettepanek 8
ARTIKLI 1 PUNKTI 2 ALAPUNKT C

Artikli 3 lõige 3 (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 
vastav kütus tuleb varustada riigikeeles või –
keeltes märkega „Bensiin”.

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 „Vähese mittefossiilse 
kütuse sisaldusega bensiin”.

Selgitus

Nimetus „biokütus” on tarbijatele eksitav. Igal juhul tuleb „suure biokütusesisaldusega 



AD\693143ET.doc 9/15 PE390.741v02-00

ET

bensiiniks” nimetada bensiini, mis tõepoolest sisaldab suurel määral biokomponente. 
Bensiini, mis sisaldab 0–5% mittefossiilseid komponente, tuleb seetõttu nimetada bensiiniks ja 
bensiini, mis sisaldab 5–10% mittefossiilseid komponente, tuleb nimetada „vähese 
mittefossiilse kütuse sisaldusega bensiiniks”.

Muudatusettepanek 9
ARTIKLI 1 PUNKT 5

Artikkel 7b (direktiiv 98/70/EÜ)

Artikkel 7b välja jäetud
Etanooli lisamine bensiini
Meetmed, mis käsitlevad üksikasju etanooli 
lisamise kohta bensiini, eelkõige VI lisas 
sätestatud aururõhku ja võimalikke 
alternatiive, ja mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi vähem olulisi elemente, 
seda muu hulgas täiendades, võetakse vastu 
artikli 11 lõikes 2 sätestatud korras.”

Selgitus

Komisjoni ettepanek ei ole tasakaalustatud, kuna sellega toetatakse ainult ühte biokütuste 
koostisaine allikat (etanooli), jättes teised halvemasse olukorda. Suurem etanoolikasutus on 
kokkusobimatu paljude olemasolevate sõidukite kütusesüsteemidega ning toob kaasa 
saastavate aurude heite suurenemise, mis aitab kaasa maapinnalähedase osooni saastumisele 
ning võib põhjustada hingamisraskuste või südamehaiguste all kannatavate inimeste 
enneaegset surma. Oluline on lubada paindlikumalt kasutada ka teisi biokoostisaineid 
(näiteks etüül-tert-butüüleeter (bio-ETBE), tert-amüületüüleeter (bio-TAEE), taastuv 
biometaan, maagaas või vesinik).

Muudatusettepanek 10
ARTIKLI 1 PUNKT 5

Artikkel 7b a (uus) (direktiiv 98/70/EÜ)

Artikkel 7b a
Jätkusuutlikkuse kriteeriumid kütuste 

biokomponentidele
1. Üksnes need biokomponendid, mis 
vastavad jätkusuutlikkuse kriteeriumidele 
ja mille puhul on tõestatud, et need aitavad 
vähendada elutsükli jooksul tekkivat 
kasvuhoonegaaside heidet, aitavad kaasa 
artiklis 7 a osutatud eesmärgi 
saavutamisele.
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2. Jätkusuutlikkuse kriteeriumid võetakse 
vastu artikli 11 lõikes 2 osutatud korra 
kohaselt.

Selgitus

Euroopa Komisjoni keskkonna peadirektoraadile tuleb anda õigus teha ettepanek 
kohustuslike jätkusuutlikkuse kriteeriumide kohta kütuste biokomponentidele, mis tuleb vastu 
võtta kontrolliga regulatiivmenetluse korras. Euroopa Parlamendi peakomisjoni raportis 
soovitatakse üksikasjalikumaid kriteeriume, mis tuleb sätestada juba direktiivis.

Muudatusettepanek 11
ARTIKLI 1 PUNKT 6

Artikkel 8a (direktiiv 98/70/EÜ)

Artikkel 8a Artikkel 8a
Metallilisandid Metallilisandid

Komisjon jätkab sobiva katsemeetodi 
väljaarendamist seoses kütusele lisatavate 
metallilisanditega.

Jätkates Teadusuuringute Ühiskeskuse 
tööd ja kasutades olemasolevaid andmeid,
jätkab komisjon sobiva katsemeetodi 
väljaarendamist seoses kütusele lisatavate 
metallilisanditega, ning hindab sellist 
metoodikat kasutades, kas teha ettepanek 
kehtestada piiranguid nendele, kes 
ohustavad saastetõrje tehnoloogia tõhusat 
toimimist.

Muudatusettepanek 12
ARTIKLI 1 PUNKT 7

Artikli 9 punkt c (direktiiv 98/70/EÜ)

(c) bensiini lisatud etanooli aururõhu 
piirväärtused;

välja jäetud

Selgitus

Komisjoni ettepanek ei ole tasakaalustatud, kuna sellega toetatakse ainult ühte biokütuste 
koostisaine allikat (etanooli), jättes teised halvemasse olukorda. Suurem etanoolikasutus on 
kokkusobimatu paljude olemasolevate sõidukite kütusesüsteemidega ning toob kaasa 
saastavate aurude heite suurenemise, mis aitab kaasa maapinnalähedase osooni saastumisele 
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ning võib põhjustada hingamisraskuste või südamehaiguste all kannatavate inimeste 
enneaegset surma. Oluline on lubada paindlikumalt kasutada ka teisi biokoostisaineid 
(näiteks etüül-tert-butüüleeter (bio-ETBE), tert-amüületüüleeter (bio-TAEE), taastuv 
biometaan, maagaas või vesinik).

Muudatusettepanek 13
ARTIKLI 1 PUNKT 7 A (uus)

Artikkel 9 a (uus) (direktiiv 98/70/EÜ)

7 a) Lisatakse artikkel 9 a:
„Artikkel 9 a

Selleks et aidata kaasa Euroopa Liidu 
eesmärgile vähendada kasvuhoonegaaside 
heidet ning luua autotranspordis 
kasutatava kütuse elutsükli jooksul 
tekkivate kasvuhoonegaaside heite 
aruannete esitamise ja 
järelevalvemehhanism, peab komisjon 
hiljemalt 31. detsembriks 2010:

1. koostama aruande Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule võimalike 
vähendamismehhanismide kohta. Eelkõige 
võtab komisjon arvesse: 

a) asjakohaste meetodite väljatöötamist 
autotranspordis kasutatava kütuse elutsükli 
jooksul tekkivate kasvuhoonegaaside heite 
hindamiseks;

b) kõigi vähendamismehhanismide seose 
täpsustamist ELi saastekvootidega 
kauplemise süsteemiga ning liikmesriikide 
kohustustega, mis on võetud Kyoto 
protokolli raames; 

c) konkreetsete kasvuhoonegaaside heite 
järkjärgulise vähendamise eesmärgi 
teostatavuse ja ajakava läbivaatamist; 

d) kõnealuste eesmärkide kaubandusliku, 
majandusliku ja sotsiaalse mõju hindamist.

2. Nimetatud aruande alusel võib komisjon 
esitada ettepanekud Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule käesoleva direktiivi 
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muutmiseks kooskõlas direktiivi 
2003/30/EÜ ja teiste asjaomaste 
õigusaktide sätetega.”

Selgitus

Ehkki autotranspordis kasutatava kütuse elutsükli jooksul tekkivate kasvuhoonegaaside heite 
aruannete esitamise ja järelevalvemehhanismi loomine on asjakohane, on kõigepealt vaja 
välja töötada ühtlustatud ja konkreetsed meetodid kõnealuste heitkoguste tõhusaks 
arvutamiseks. Kasvuhoonegaaside heite 10%lise eesmärgi fikseerimine kõnealuses etapis on 
enneaegne, kuna mõjutab otseselt ELis kättesaadavate ja edendatavate biokütuste mahtu ja 
jätkusuutlikkust. Komisjon peab tegema ettepaneku direktiivi läbivaatamise kohta üksnes siis, 
kui on täitnud kõik eespool loetletud vajalikud eeltingimused.

Muudatusettepanek 14
ARTIKLI 1 PUNKT 12

III lisa joonealune märkus 5 (direktiiv 98/70/EÜ)

III lisa muudetakse järgmiselt: välja jäetud
Joonealusele märkusele 5 lisatakse 
järgmine tekst: "Kui kütus sisaldab 
etanooli, tohib maksimaalne aururõhk 
suveperioodil ületada 60 kPa VI lisas 
esitatud tabelis sätestatud määra võrra.”

Selgitus

Komisjoni ettepanek ei ole tasakaalustatud, kuna sellega toetatakse ainult ühte biokütuste 
koostisaine allikat (etanooli), jättes teised halvemasse olukorda. Suurem etanoolikasutus on 
kokkusobimatu paljude olemasolevate sõidukite kütusesüsteemidega ning toob kaasa 
saastavate aurude heite suurenemise, mis aitab kaasa maapinnalähedase osooni saastumisele 
ning võib põhjustada hingamisraskuste või südamehaiguste all kannatavate inimeste 
enneaegset surma. Oluline on lubada paindlikumalt kasutada ka teisi biokoostisaineid 
(näiteks etüül-tert-butüüleeter (bio-ETBE), tert-amüületüüleeter (bio-TAEE), taastuv 
biometaan, maagaas või vesinik).

Muudatusettepanek 15
ARTIKLI 1 PUNKTI 13 ALAPUNKT A

Lisa IV (direktiiv 98/70/EÜ)

(a) Reas „Polütsüklilised aromaatsed 
süsivesinikud” asendatakse kanne veerus 
„Maksimaalne” numbriga „8”.

(a) Reas „Polütsüklilised aromaatsed 
süsivesinikud” asendatakse kanne veerus 
„Maksimaalne” numbriga „6”.
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Selgitus

Maksimaalse sisalduse vähendamine on kooskõlas praeguste turutingimustega. Peaaegu kõik 
Euroopa turgudel müüdavad kütused sisaldavad polütsüklilisi aromaatseid süsivesikuid 
vahemikus 1–6%.

Muudatusettepanek 16
LISA

V lisa pealkiri (direktiiv 98/70/EÜ)

OTTOMOOTORIGA SÕIDUKITES 
KASUTAMISEKS TURUSTATAVATE 
KÜTUSTE KESKKONNAKAITSELISED 
SPETSIFIKATSIOONID

OTTOMOOTORIGA SÕIDUKITES 
KASUTAMISEKS TURUSTATAVATE 
VÄHEMALT 5 MAHUPROTSENDI 
ULATUSES BIOKOMPONENTE 
SISALDAVATE KÜTUSTE 
KESKKONNAKAITSELISED 
SPETSIFIKATSIOONID

Selgitus

Esitatud muudatusettepaneku kohaselt peab vähese biokütusesisaldusega bensiin sisaldama 
vähemalt 5 mahuprotsendi ulatuses biokomponente, võimaldades edasimüüjal valida 
komponendid. Üksikute biokomponentide maksimaalsed väärtused on tabelis juba toodud. 
Minimaalsed üksikud väärtused ei ole vajalikud, kuna minimaalseks üldtasemeks on 
sätestatud 5%.

Muudatusettepanek 17
LISA

V lisa read 19 kuni 19 e (uus) (direktiiv 98/70/EÜ)

EUROOPA PARLAMENDI MUUDATUSETTEPANEK

Biokomponendid % v/v 5
– bioetanool (stabilisaatorid võivad olla 
vajalikud)

% v/v 10

– bioalkohol, mille molekulis on kolm 
süsinikuaatomit

% v/v 7

– bioalkohol, mille molekulis on neli või 
enam süsinikuaatomit

% v/v 10

– bioeetrid, mille molekulis on viis või enam 
süsinikuaatomit

% v/v 22

Selgitus

Esitatud muudatusettepaneku kohaselt peab vähese biokütusesisaldusega bensiin sisaldama 
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vähemalt 5 mahuprotsendi ulatuses biokomponente, võimaldades edasimüüjal valida 
komponendid. Üksikute biokomponentide maksimaalsed väärtused on tabelis juba toodud. 
Minimaalsed üksikud väärtused ei ole vajalikud, kuna minimaalseks üldtasemeks on 
sätestatud 5%. Esitatud piiride raames on võimalik saavutada 10%lise biokütuse (etanooli) 
sisaldusega ekvivalent.

Muudatusettepanek 18
LISA

V lisa, joonealune märkus 4 (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.

Selgitus

Komisjoni ettepanek ei ole tasakaalustatud, kuna sellega toetatakse ainult ühte biokütuste 
koostisaine allikat (etanooli), jättes teised halvemasse olukorda. Suurem etanoolikasutus on 
kokkusobimatu paljude olemasolevate sõidukite kütusesüsteemidega ning toob kaasa 
saastavate aurude heite suurenemise, mis aitab kaasa maapinnalähedase osooni saastumisele 
ning võib põhjustada hingamisraskuste või südamehaiguste all kannatavate inimeste 
enneaegset surma. Oluline on lubada paindlikumalt kasutada ka teisi biokoostisaineid 
(näiteks etüül-tert-butüüleeter (bio-ETBE), tert-amüületüüleeter (bio-TAEE), taastuv 
biometaan, maagaas või vesinik).

 Muudatusettepanek 19
LISA

VI lisa (direktiiv 98/70/EÜ)

See lisa on välja jäetud 

Selgitus

Komisjoni ettepanek ei ole tasakaalustatud, kuna sellega toetatakse ainult ühte biokütuste 
koostisaine allikat (etanooli), jättes teised halvemasse olukorda. Suurem etanoolikasutus on 
kokkusobimatu paljude olemasolevate sõidukite kütusesüsteemidega ning toob kaasa 
saastavate aurude heite suurenemise, mis aitab kaasa maapinnalähedase osooni saastumisele 
ning võib põhjustada hingamisraskuste või südamehaiguste all kannatavate inimeste 
enneaegset surma. Oluline on lubada paindlikumalt kasutada ka teisi biokoostisaineid 
(näiteks etüül-tert-butüüleeter (bio-ETBE), tert-amüületüüleeter (bio-TAEE), taastuv 
biometaan, maagaas või vesinik).



AD\693143ET.doc 15/15 PE390.741v02-00

ET

MENETLUS
Pealkiri Autotranspordis ja siseveelaevades kasutatavatest kütustest pärinevate 

kasvuhoonegaaside heitkoguste järelevalve ja vähendamine

Viited KOM(2007)0018 - C6-0061/2007 - 2007/0019(COD)

Vastutav komisjon ENVI

Arvamuse esitaja(d)
       istungil teada andmise kuupäev

ITRE
13.3.2007

Arvamuse koostaja
       nimetamise kuupäev

Miloslav Ransdorf
12.4.2007

Arutamine parlamendikomisjonis 26.6.2007 12.9.2007

Vastuvõtmise kuupäev 12.11.2007

Lõpphääletuse tulemused +:
–:
0:

34
0
3

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed Jan Březina, Renato Brunetta, Jerzy Buzek, Giles Chichester, Gianni 
De Michelis, Den Dover, Adam Gierek, Norbert Glante, András Gyürk, 
Fiona Hall, David Hammerstein, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, 
Werner Langen, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, 
Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Andres 
Tarand, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Nikolaos Vakalis, Dominique 
Vlasto

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 
asendusliige/asendusliikmed

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Danutė Budreikaitė, Avril Doyle, Robert 
Goebbels, Satu Hassi, Edit Herczog, Vittorio Prodi, Esko Seppänen, 
Hannes Swoboda, Lambert van Nistelrooij

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 
asendusliige/asendusliikmed (kodukorra 
art 178 lg 2)

Eva Lichtenberger


	693143et.doc

