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Muudatusettepaneku esitaja(d): Gintaras Didžiokas

Muudatusettepanek 32
PÕHJENDUS 4

(4) Transpordist pärinevate 
kasvuhoonegaaside ühte aspekti on 
põhjalikult käsitletud ühenduse poliitikas 
CO2 ja sõiduautode kohta. Märkimisväärne 
osa ühenduse kasvuhoonegaaside 
üldkogusest pärineb maanteesõidukites 
kasutatavast kütusest. Kütuse elutsükli 
jooksul tekkivate kasvuhoonegaaside 
heitkoguste järelevalve ja vähendamine aitab 
ühendusel saavutada kasvuhoonegaaside 
heitkoguse vähendamise eesmärke 
transpordikütuse süsinikusisalduse 
vähendamise kaudu. 

(4) Transpordist pärinevate 
kasvuhoonegaaside ühte aspekti on 
põhjalikult käsitletud ühenduse poliitikas 
CO2 ja sõiduautode kohta. Märkimisväärne 
osa ühenduse kasvuhoonegaaside 
üldkogusest pärineb maanteesõidukites 
kasutatavast fossiilkütusest. Kütuse elutsükli 
jooksul tekkivate kasvuhoonegaaside 
heitkoguste järelevalve ja vähendamine aitab 
ühendusel saavutada kasvuhoonegaaside 
heitkoguse vähendamise eesmärke 
transpordikütuse süsinikusisalduse 
vähendamise kaudu. Komisjon peaks 
esitama biokütuste kasutamisel tekkivate 
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kasvuhoonegaaside heitkoguse 
vähendamise miinimumstandardid oma 
tulevases taastuva energia direktiivis.

Or. en

Selgitus

Biokütuste lisamine käesolevasse meetmesse ajendaks Euroopa kütuseturgu importima kogu 
biokütust. Selle tulemusel väheneks oluliselt Euroopa energiakindlus, toiduainetega 
kindlustatus, töökohtade loomine ja sotsiaal-majanduslik areng. See omakorda nurjaks 
Euroopa Liidu eesmärgi muutuda järgmise kümnendi jooksul maailma juhtivaks säästva 
biokütuse tehnoloogia arendajaks, kahjustades Euroopa konkurentsivõimet tulevikus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pilar Ayuso ja Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 33
PÕHJENDUS 4

(4) Transpordist pärinevate 
kasvuhoonegaaside ühte aspekti on 
põhjalikult käsitletud ühenduse poliitikas 
CO2 ja sõiduautode kohta. Märkimisväärne 
osa ühenduse kasvuhoonegaaside
üldkogusest pärineb maanteesõidukites 
kasutatavast kütusest. Kütuse elutsükli 
jooksul tekkivate kasvuhoonegaaside 
heitkoguste järelevalve ja vähendamine aitab 
ühendusel saavutada kasvuhoonegaaside 
heitkoguse vähendamise eesmärke 
transpordikütuse süsinikusisalduse 
vähendamise kaudu. 

(4) Transpordist pärinevate 
kasvuhoonegaaside ühte aspekti on 
põhjalikult käsitletud ühenduse poliitikas 
CO2 ja sõiduautode kohta. Märkimisväärne 
osa ühenduse kasvuhoonegaaside 
üldkogusest pärineb maanteesõidukites 
kasutatavast fossiilkütusest. Kütuse elutsükli 
jooksul tekkivate kasvuhoonegaaside 
heitkoguste järelevalve ja vähendamine aitab 
ühendusel saavutada kasvuhoonegaaside 
heitkoguse vähendamise eesmärke 
transpordikütuse süsinikusisalduse 
vähendamise kaudu. Komisjon peaks 
esitama biokütuste kasutamisel tekkivate 
kasvuhoonegaaside heitkoguse 
vähendamise miinimumstandardid oma 
tulevases taastuva energia direktiivis.

Or. en

Selgitus

(Justification Ayuso) 
Existing European biofuel production achieves demonstrable reductions in greenhouse gas 
emissions. Life-cycle analyses suggest that imported biofuel can achieve higher reduction. 
The inclusion of biofuels would drive the European fuel market to import all biofuels. This 
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would result in a loss of energy and food security, jobs and socio-economic development in 
Europe. It would stop industry R&D investment necessary for second-generation European 
biofuels that are expected to be able to match both the greenhouse gas emissions reductions 
and production costs of imported biofuel.

(Justification van Nistelrooij)
Greenhouse gas emissions from biofuels will be and need to be addressed in the Renewable 
Energy Directive as this is a Directive on fossil-derived fuels. It is therefore necessary that 
the European Commission will give minimum standards in this Directive. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Claude Turmes

Muudatusettepanek 34
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 
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 taastuvkütuste
kasutamist ühenduses. Ühenduse biokütuste 
strateegiat täpsustati komisjoni 2006. aasta 
teatises „ELi biokütuste strateegia”. 
Nimetatud teatises väljendatakse 
valmisolekut edendada mittefossiilkütuse
tehnoloogiat, kuid samas märgitakse selgelt, 
et biomassi kasutamise suurenemine ei tohi 
põhjustada keskkonnakahjude suurenemist, 
ning rõhutatakse kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamise vajadust. 
Tagamaks, et mittefossiilkütuste 
arendamise ergutamine käesolevas 
direktiivis ei tooks kaasa negatiivseid 
keskkonnamõjusid, kehtestatakse käesoleva 
direktiiviga säästvuse kriteeriumide 
raamistik. Üksikasjalikud kriteeriumid 
võetakse vastu käesoleva direktiiviga 
ettenähtud ja keskkonna eelisõiguste alusel 
kontrolliga regulatiivmenetluse korras.
Teatises tunnistatakse ka vajadust 
soodustada biokütuse tehnoloogia edasist 
arendamist. 

Or. en
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Selgitus

Säästvuse kriteeriumid peab ette valmistama keskkonna peadirektoraat ja neid tuleb 
kehtestada käesoleva direktiivi kontekstis. Biomassipõhiste kütuste turu loomine on 
regulatiivne toiming ning seadusandja peab tagama, et see ei tooks kaasa negatiivseid 
keskkondlikke tagajärgi ELis või väljaspool seda.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dorette Corbey

Muudatusettepanek 35
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 
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. 
Biokütuste tootmises on soovitav kehtestada 
mitte üksnes bioloogilise mitmekesisuse 
kriteeriumid, vaid ka sotsiaalsed 
kriteeriumid. Käesolevasse direktiivi 
sissetoodud säästvuse kriteeriumid 
moodustavad minimaalse kogumi, mida 
saab edasi arendada direktiivi 2003/30/EÜ 
läbivaatamise kontekstis.

Or. en

Selgitus

Edendada tuleks madala kasvuhoonegaaside heitetasemega biokütuste lisamist teistele 
kütustele, kuid seda ei tohi teha bioloogilise mitmekesisuse arvelt ning sellel ei tohi olla 
sisulist kahjulikku sotsiaalset mõju tootjariikidele. On oluline, et kõigi asjaomaste ELi 
õigusaktide jaoks kehtiks ühtne säästvuse kriteeriumide kogum.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland

Muudatusettepanek 36
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 
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. 
Võrreldes fossiilkütustega peaks biokütuste 
kasutamine vähendama 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid vähemalt 
50% võrra, et tasakaalustada 
kütusekultuuride kasvatamisest tulenevaid 
negatiivseid mõjusid, nagu näiteks 
negatiivsed keskkonnamõjud (väetiste ja 
pestitsiidide kasutamine), suurenenud 
konkurents maa, vee ja toidu suhtes ning 
suurenenud surve looduslikele metsadele ja 
kohalikele kogukondadele.

Or. en

Selgitus

In order to produce biomass, biofuels need inputs like fertile land, water and fertilizer as well 
as pesticides to combat diseases and processing the harvested crops. Research shows that 
several biofuels like ethanol from corn or biodiesel from soybeans have an even worse 
environmental performance than fossil fuels. Biofuels in some cases create social stress as big 
companies move in and occupy land where people used to live for centuries. Intensive crop 
growing for commodities used as a source for biofuels are a threat to natural (rain)forests. 
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Therefore, biofuels with a low greenhouse gas reduction do not balance sufficiently the many 
potential negative effects of fuel crop growing.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Claude Turmes

Muudatusettepanek 37
PÕHJENDUS 6 A (uus)

(6 a) Komisjon peaks tagama, et 
mittefossiilkütustele määratud riigitoetusi 
antakse sellistele kütustele, mis täidavad VI 
b lisas sätestatud säästvuse kriteeriume ja 
mille tulemuslikkus kasvuhoonegaaside 
heite vähendamisel on aluskriteeriumidest 
20% võrra parem. 2015. aastaks peaksid 
riigitoetusi saavad mittefossiilkütused 
näitama kehtivatest aluskriteeriumidest 
80% võrra paremat tulemuslikkust 
kasvuhoonegaaside heite vähendamisel. 

Or. en

Selgitus

Riigitoetusi tuleks anda (kui üldse) ainult parimaid tulemusi saavutanutele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 38
PÕHJENDUS 7

(7) Direktiivis 98/70/EÜ seostatakse 
erandit, mis käsitleb bensiini maksimaalset 
aururõhku suveperioodil, arktiliste või 
karmide ilmastikutingimustega. Kuna selle 
sätte kohaldamine on põhjustanud 
õiguslikku ebakindlust, tuleb selgitada 
erandi tingimusi.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Euroopa Komisjoni pakutud selgitus nõrgendaks käesoleva erandi praegust kohaldamist ning 
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tooks seega kaasa ohu suurendada õhusaastet ja vähendada õhukvaliteeti. Komisjoni pakutud 
selgituses puudub igasugune õigustus seoses kõnealuse erandi kohaldamise nõrgendamisega.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Adriana Poli Bortone ja Alessandro Foglietta

Muudatusettepanek 39
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. 
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 2013. aastast nimetatud 
heitkogust kindla protsendi ulatuses aastas. 
Kõnealuse eesmärgi saavutamiseks koostab 
komisjon 31. detsembriks 2010 aruande, et 
arendada välja sobiv meetod sõidukikütuste 
elutsükli jooksul tekkivate 
kasvuhoonegaaside heite hindamiseks; 
selgitab selle suhet ELi saastekvootidega 
kauplemise süsteemiga; vaatab üle 
sõidukikütuste elutsükli jooksul tekkiva 
kasvuhoonegaaside heite järkjärgulise 
vähendamise teostatavuse ja ajakava ning 
esitab vajaduse korral Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule ettepanekud 
käesoleva direktiivi muutmiseks. Kuna üks 
käesoleva direktiivi tulemustest on 
biokütuste kasutamisvõimaluste 
suurenemine, töötatakse välja 
kasvuhoonegaaside aruandlus- ja 
vähendamismehhanism kooskõlas direktiivi 
2003/30/EÜ sätetega ning järgnevate 
õigusaktidega. 

Or. en
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Selgitus

Esmalt on vaja välja töötada kooskõlastatud ja konkreetne meetod kõnealuste heitkoguste 
tõhusaks arvutamiseks. Kasvuhoonegaaside heitkoguste suhtes konkreetse 10%lise eesmärgi 
kinnitamine praeguses etapis on enneaegne, kuna sellel on otsene mõju ELis kättesaadavate 
ja edendatavate biokütuste mahule ja säästvusele – küsimused, mis alles tuleb lahendada 
tulevastes õigusaktides.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pilar Ayuso

Muudatusettepanek 40
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. 
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 
fossiilkütuse elutsükli jooksul tekkivate 
kasvuhoonegaaside heitkoguse ja 
vähendavad nimetatud heitkogust. 
Kõnealuse eesmärgi saavutamiseks koostab 
komisjon 31. detsembriks 2010 aruande, et 
arendada välja sobiv meetod sõidukikütuste 
elutsükli jooksul tekkivate 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
hindamiseks, vaatab üle sõidukikütuste 
elutsükli jooksul tekkivate 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
järkjärgulise vähendamise teostatavuse ja 
ajakava ning esitab vajaduse korral 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
ettepanekud käesoleva direktiivi 
muutmiseks. Kuna üks käesoleva direktiivi 
tulemustest on biokütuste 
kasutamisvõimaluste suurenemine, 
töötatakse välja kasvuhoonegaaside 
aruandlus- ja vähendamismehhanism 
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kooskõlas direktiivi 2003/30/EÜ sätetega 
ning järgnevate õigusaktidega. 

Or. en

Selgitus

Sõidukikütuste elutsükli jooksul tekkivate kasvuhoonegaaside heitkoguste aruandluse ja 
järelevalvemehhanismi kehtestamine on soovitav, kuid esmalt on vaja välja töötada 
kooskõlastatud ja konkreetne meetod kõnealuste heitkoguste tõhusaks arvutamiseks. 
Kasvuhoonegaaside heitkoguste suhtes konkreetse 10%lise eesmärgi kinnitamine praeguses 
etapis on enneaegne, kuna sellel on otsene mõju ELis kättesaadavate ja edendatavate 
biokütuste mahule ja säästvusele – küsimused, mis alles tuleb lahendada tulevastes 
õigusaktides.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Laperrouze

Muudatusettepanek 41
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. 
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 nimetatud heitkogust.
Kõnealuse eesmärgi saavutamiseks koostab 
komisjon 31. detsembriks 2010 aruande, et 
arendada välja sobiv meetod sõidukikütuste 
elutsükli jooksul tekkivate 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
hindamiseks; selgitab selle suhet ELi 
saastekvootidega kauplemise süsteemiga; 
vaatab üle sõidukikütuste elutsükli jooksul 
tekkivate kasvuhoonegaaside heitkoguste 
järkjärgulise vähendamise teostatavuse ja 
ajakava ning esitab vajaduse korral 
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Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
ettepanekud käesoleva direktiivi 
muutmiseks. Kuna üks käesoleva direktiivi 
tulemustest on biokütuste 
kasutamisvõimaluste suurenemine, 
töötatakse välja kasvuhoonegaaside 
aruandlus- ja vähendamismehhanism 
kooskõlas direktiivi 2003/30/EÜ sätetega 
ning järgnevate õigusaktidega. 

Or. en

Selgitus

Sõidukikütuste elutsükli jooksul tekkivate kasvuhoonegaaside heitkoguste aruandluse ja 
järelevalvemehhanismi kehtestamine on soovitav, kuid esmalt on vaja välja töötada 
kooskõlastatud ja konkreetne meetod kõnealuste heitkoguste tõhusaks arvutamiseks. 
Kasvuhoonegaaside heitkoguste suhtes konkreetse 10%lise eesmärgi kinnitamine praeguses 
etapis on enneaegne, kuna sellel on otsene mõju ELis kättesaadavate ja edendatavate 
biokütuste mahule ja säästvusele – küsimused, mis alles tuleb lahendada tulevastes 
õigusaktides.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Martin Callanan

Muudatusettepanek 42
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 

(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 nimetatud heitkogust.
Kõnealuse eesmärgi saavutamiseks koostab 
komisjon 31. detsembriks 2010 aruande, et 
arendada välja sobiv meetod sõidukikütuste 
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suurenemine, töötatakse välja 
kasvuhoonegaaside aruandlus- ja 
vähendamismehhanism kooskõlas direktiivi 
2003/30/EÜ sätetega. 

elutsükli jooksul tekkivate 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
hindamiseks; selgitab selle suhet ELi 
saastekvootidega kauplemise süsteemiga; 
vaatab üle sõidukikütuste elutsükli jooksul 
tekkivate kasvuhoonegaaside heitkoguste 
järkjärgulise vähendamise teostatavuse ja 
ajakava ning esitab vajaduse korral 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
ettepanekud käesoleva direktiivi 
muutmiseks. Kuna üks käesoleva direktiivi 
tulemustest on biokütuste 
kasutamisvõimaluste suurenemine, 
töötatakse välja kasvuhoonegaaside 
aruandlus- ja vähendamismehhanism 
kooskõlas direktiivi 2003/30/EÜ sätetega. 

Or. en

Selgitus

Sõidukikütuste elutsükli jooksul tekkivate kasvuhoonegaaside heitkoguste aruandluse ja 
järelevalvemehhanismi kehtestamine on soovitav, kuid esmalt on vaja välja töötada 
kooskõlastatud ja konkreetne meetod kõnealuste heitkoguste tõhusaks arvutamiseks. 
Kasvuhoonegaaside heitkoguste suhtes konkreetse 10%lise eesmärgi kinnitamine praeguses 
etapis on enneaegne, kuna sellel on otsene mõju ELis kättesaadavate ja edendatavate 
biokütuste mahule ja säästvusele – küsimused, mis alles tuleb lahendada tulevastes 
õigusaktides.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland

Muudatusettepanek 43
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, 

(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, 



PE396.443v01-00 12/71 AM\688588ET.doc
Freelance-tõlge

ET

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. 

mille järgi kütusetarnijad teatavad tarnitava 
kütuse elutsükli jooksul tekkivate 
kasvuhoonegaaside heitkoguse ja 
vähendavad nimetatud heitkogust.
Kõnealuse eesmärgi saavutamiseks koostab 
komisjon 31. detsembriks 2010 aruande, et 
arendada välja sobiv meetod sõidukikütuste 
elutsükli jooksul tekkivate 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
hindamiseks; selgitab selle suhet ELi 
saastekvootidega kauplemise süsteemiga; 
vaatab üle sõidukikütuste elutsükli jooksul 
tekkivate kasvuhoonegaaside heitkoguste 
järkjärgulise vähendamise teostatavuse ja 
ajakava ning esitab vajaduse korral 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
ettepanekud käesoleva direktiivi 
muutmiseks. Kuna üks käesoleva direktiivi 
tulemustest on säästvate biokütuste 
kasutamisvõimaluste suurenemine, 
töötatakse välja kasvuhoonegaaside 
aruandlus- ja vähendamismehhanism 
kooskõlas direktiivi 2003/30/EÜ sätetega 
ning järgnevate õigusaktidega. 

Or. en

Selgitus

Sõidukikütuste elutsükli jooksul tekkivate kasvuhoonegaaside heitkoguste aruandluse ja 
järelevalvemehhanismi kehtestamine on soovitav, kuid esmalt on vaja välja töötada 
kooskõlastatud ja konkreetne meetod kõnealuste heitkoguste tõhusaks arvutamiseks. 
Kasvuhoonegaaside heitkoguste suhtes konkreetse 10%lise eesmärgi kinnitamine praeguses 
etapis on enneaegne, kuna sellel on otsene mõju ELis kättesaadavate ja edendatavate 
biokütuste mahule ja säästvusele – küsimused, mis alles tuleb lahendada tulevastes 
õigusaktides.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 44
PÕHJENDUS 9

(9) Maanteetranspordivahendite kütuse 
põlemine põhjustab umbes 20% ühenduse 
kasvuhoonegaaside heidete üldkogusest. 
Ühe lähenemisviisina heitkoguste 

(9) Maanteetranspordivahendite kütuse 
põlemine põhjustab umbes 20% ühenduse 
kasvuhoonegaaside heidete üldkogusest. 
Ühe lähenemisviisina heitkoguste 
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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. 

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 
fossiilkütuse 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 
vähendamise alammäära mehhanism 
kooskõlas tulevase taastuvenergia direktiivi 
sätetega. 

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland

Muudatusettepanek 45
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 
korrapäraselt aru anda. 

(11) Komisjon on seadnud eesmärgi, et 
2020. aastaks on biokütuse osakaal 
transpordikütustest vähemalt 10%. Kuid 
kuna autokütuste tekitatud 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamine 10% võrra aastaks 2020 
liidetakse direktiivi 98/70/EÜ, on eesmärk 
saavutada vähemalt 10%line biokütuse 
osakaal 2020. aastaks mõttetu ja tuleks 
välja jätta. 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 säästva 
biokütuse koostisosade mõju kohta 
saasteainete heitkogustele. Seepärast tuleks 
transpordikütuse süsinikusisalduse 
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vähendamise hõlbustamise võimalustest 
korrapäraselt aru anda.

Or. en

Selgitus

Komisjon tegi ettepaneku seada eesmärgiks kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamine 
10% võrra 2020. aastaks. 10% biokütuste eesmärgi lisamisel ei ole sel juhul mingit 
lisandväärtust. Komisjoni seatud eesmärk tagab üksnes kasvuhoonegaaside heite 
vähendamise ning see, kas biokütuste osakaal on 5, 10, 15% või ei kasutata neid üldse, ei 
muuda mitte midagi. Biokütuse osakaalu viimine 10%ni ei aita võidelda kliimamuutuste vastu 
ja võib halbade tootmistingimuste puhul (raadamine, turvasmuldade kasutamine, liigne vee 
kasutamine) ühiskonnale isegi kahju tuua.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Laperrouze, Pilar Ayuso ja Martin Callanan

Muudatusettepanek 46
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 
korrapäraselt aru anda. 

(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 
korrapäraselt aru anda, kui see on 
otstarbekas. 

Or. en

Selgitus

Sõidukikütuste elutsükli jooksul tekkivate kasvuhoonegaaside heitkoguste aruandluse ja 
järelevalvemehhanismi kehtestamine on soovitav, kuid esmalt on vaja välja töötada 
kooskõlastatud ja konkreetne meetod kõnealuste heitkoguste tõhusaks arvutamiseks. 
Kasvuhoonegaaside heitkoguse suhtes konkreetse 10%lise eesmärgi kinnitamine praeguses 
etapis on enneaegne, kuna sellel on otsene mõju ELis kättesaadavate ja edendatavate 
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biokütuste mahule ja säästvusele – küsimused, mis alles tuleb lahendada tulevastes 
õigusaktides.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 47
PÕHJENDUS 14

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

(14) Etanooli lisamine bensiini suurendab 
saadava kütuse aururõhku, samas kui 
bensiinisegude aururõhku tuleb kontrollida, 
et piirata õhusaasteainete heitkoguseid. 
Seepärast tuleb bensiini maksimaalseid 
aururõhu tasemeid alandada. Et 
võimaldada ettevõtjatel selle uue 
piiranguga kohaneda, tuleks bensiini 
maksimaalse aururõhu taseme alandamine 
ellu viia kahes etapis; esiteks viivitamata 
alandada praegu kohaldatavat bensiini 
maksimaalset aururõhu taset 4 kPa võrra 
ning seejärel veel 4 kPa võrra alates 1. 
jaanuarist 2013.

Or. fr

Selgitus

Lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste piiramiseks on hädavajalik alandada tavalise 
bensiini maksimaalseid aururõhu tasemeid. Kõnealune vähendamine viiakse ellu kahes 
etapis, et võimaldada ettevõtjatel selle uue piiranguga kohaneda.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pilar Ayuso

Muudatusettepanek 48
PÕHJENDUS 14

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

(14) Etanooli lisamine bensiini võib 
vähendada või suurendada saadava kütuse 
aururõhku või sellele üldse mitte mõju 
avaldada, sõltuvalt etanooli osakaalust 
segus ja välisõhu temperatuurist, samas kui 
bensiinisegude aururõhku tuleb kontrollida, 
et piirata õhusaasteainete heitkoguseid. 
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Or. en

Selgitus

Aururõhku mõõdetakse direktiivi kohaselt 38 ºC juures – temperatuur, mille juures käesolevas 
direktiivis silmas peetud etanooli väike osakaal bensiinis suurendab aururõhku. Katsed on 
aga näidanud, et temperatuuril 20 ºC ja enam ei avalda etanooli väike osakaal bensiinis 
aururõhule mingit mõju. Etanooli suur osakaal bensiinis vähendab aururõhku lõppkütuses.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Claude Turmes ja Umberto Guidoni

Muudatusettepanek 49
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

Or. en

Selgitus

Oma 26. septembri 2006. aasta resolutsioonis õhusaastet käsitleva temaatilise strateegia 
kohta kutsus Euroopa Parlament komisjoni üles vähendama lenduvate orgaaniliste ühendite 
heitkoguseid 55% võrra ajavahemikul 2010–2020. Lenduvate orgaaniliste ühendite 
heitkoguste suurenemine juhul, kui kohaldatakse etanooli suhtes lubatud erandit, ei oleks 
kooskõlas Euroopa Parlamendi seisukohaga ega ka õigustatud. Biokütuste lisamiseks 
tavakütustele on teisi viise, mis ei põhjusta aururõhu suurenemist. Etanooli suhtes lubatud 
erand on seega õigustamatu ja tuleks välja jätta. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Claude Turmes ja Umberto Guidoni

Muudatusettepanek 50
PÕHJENDUS 16

(16) Selleks et soodustada madala (16) Selleks et soodustada madala 
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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.

süsinikusisaldusega kütuste kasutamist, 
järgides samas õhusaastega seotud 
eesmärke, peaksid bensiinitöötlejad tegema 
kättesaadavaks nõutava koguse madala 
aururõhuga bensiini.

Or. en

Selgitus

Oma 26. septembri 2006. aasta resolutsioonis õhusaastet käsitleva temaatilise strateegia 
kohta kutsus Euroopa Parlament komisjoni üles vähendama lenduvate orgaaniliste ühendite 
heitkoguseid 55% võrra ajavahemikul 2010–2020. Lenduvate orgaaniliste ühendite 
heitkoguste suurenemine juhul, kui kohaldatakse etanooli suhtes lubatud erandit, ei oleks 
kooskõlas Euroopa Parlamendi seisukohaga ega ka õigustatud. Biokütuste lisamiseks 
tavakütustele on teisi viise, mis ei põhjusta aururõhu suurenemist. Etanooli suhtes lubatud 
erand on seega õigustamatu ja tuleks välja jätta. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dorette Corbey ja Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 51
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 tegema 
kättesaadavaks nõutava koguse madala 
aururõhuga bensiini. Kuna praegu see ei 
toimi, suurendatakse etanoolisegude 
aururõhu piirväärtust, et biokütuste turg 
saaks areneda. Erand ei tohi tuua kaasa 
lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste 
üldist suurenemist. Seepärast tuleb 
maksimaalseid aururõhu tasemeid
alandada.

Or. en

Selgitus

(Dorette Corbey selgitus)
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Etanooli lisamine võib tuua kaasa aururõhu tõusu. On oluline tagada, et komisjoni pakutava 
erandiga ei kaasneks praeguse maksimaalse lubatud aururõhu piirväärtuse tõusu.

(Françoise Grossetête’i selgitus)
Bensiini maksimaalse aururõhu taseme alandamine teeks võimalikuks lenduvate orgaaniliste 
ühendite heitkoguste vähendamise.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland

Muudatusettepanek 52
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. Kuna 
praegu see ei toimi, suurendatakse 
etanoolisegude aururõhu piirväärtust, et 
säästvate biokütuste turg saaks areneda. 

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 53
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 Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määratletud suuniste alusel viis, 
mida kasutatakse maanteesõidukite ja 
maanteeväliste liikurmasinate fossiilkütuse
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 
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kohaselt. 

Or. en

Selgitus

Demokraatia seisukohast on oluline, et järelevalve viisi suuna valiku määraksid Euroopa 
Parlament ja nõukogu, mitte ainult komiteemenetlus. Olemasoleva Euroopa biokütuste 
tootmisega saavutatakse kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamine, mida tuleb näidata 
tulevases taastuvenergia direktiivis. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pilar Ayuso

Muudatusettepanek 54
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 fossiilkütuse 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. 

Or. en

Selgitus

Olemasoleva Euroopa biokütuste tootmisega saavutatakse kasvuhoonegaaside heitkoguste 
tõestatav vähendamine. Kütuse elutsükli analüüsid näitavad, et imporditud biokütuse puhul 
saab saavutada suurema kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise. Importimise tulemusel 
väheneks aga oluliselt Euroopa energiakindlus, toiduainetega kindlustatus, töökohtade 
loomine ja sotsiaal-majanduslik areng. See peataks tööstuse investeeringud uurimis- ja 
arendustegevusse, mis on vajalik Euroopa teise põlvkonna biokütuste jaoks, mis eeldatavasti 
suudavad vastata nii kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise nõudele kui ka imporditud 
biokütuse madalamatele tootmiskuludele.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland

Muudatusettepanek 55
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) Säästva 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 säästvate 
biokütuste kasutamist. Nende hulka 
kuuluvad: metanool, etanool, kõrgem 
alkohol, eetrid ja muud hapnikuühendid.
Arvestades suure poleemikaga, mida 
teadlaste vahel teadusmaailmas ja kogu 
ühiskonnas tekitab kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamise tulemuslikkus ja 
esimese põlvkonna biokütuste (toiduks 
kasutatavatest kultuuridest toodetud 
etanool/diislikütus) tootmise negatiivne 
mõju, peaks vähemalt 50% biokütustest, 
mis vastavad käesolevas direktiivis 
sätestatud kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise eesmärgile ja osutuvad 
sobivaks mis tahes (rahaliste) toetuste 
jaoks, olema teise põlvkonna biokütused 
(lignotselluloosi lähteainetest toodetud 
kütus), et esimese põlvkonna biokütused 
2020. aastaks järk-järgult kaotada.

Or. en

Selgitus

Võrreldes fossiilkütustega on paljudel esimese põlvkonna biokütustel kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamise osas väike mõju. Lisaks on neil negatiivsed keskkondlikud ja 
sotsiaalsed kõrvalmõjud. Teise põlvkonna biokütuste puhul on tänu nende kõrgemale 
tootlikkusele loota paremat tulemuslikkust, kuna tegemist on mitmeaastaste kultuuridega ja 
mittepõllumajanduslikel eesmärkidel kasvatusviisidega. Biokütuste jätkusuutliku tuleviku 
jaoks tuleks ELis stimuleerida üksnes teise põlvkonna biokütuseid.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Pilar Ayuso

Muudatusettepanek 56
ARTIKLI 1 PUNKT -1 (uus)

Artikli 2 esimese lõigu punkt 2 (direktiiv 98/70/EÜ)

-1. Artikli 2 esimese lõigu punkti 2 
muudetakse järgmiselt:
2. diislikütus – CN-koodi 2710 00 66 alla 
kuuluv gaasiõli, mida kasutatakse 
direktiivides 70/220/EMÜ ja 88/77/EMÜ 
nimetatud iseliikuvates sõidukites. 
Vastavalt Euroopa Standardikomitee 
standardile EN 14214 võib see sisaldada 
rasvhapete metüülestreid kuni 10% alates 
jaanuarist 2010 ning kuni 15% alates 
jaanuarist 2015.

Or. en

Selgitus

Rasvhapete metüülestrite lisamine tavalisse diislikütusesse (ilma märgistusnõueteta) on täna 
piiratud kuni 5%ni, mis on suur takistus biodiisli tootmisele Euroopas. Lisaks sätestatakse 
direktiivis 2003/30 biokütuste eesmärgina 5,75% (arvutatuna energiasisalduse alusel) 
aastaks 2010. Kõnealust eesmärki (6,5 mahuprotsenti) ja 10% õiguslikult siduvat eesmärki 
(12 mahuprotsenti) on võimatu saavutada, kui 5% piirmäära ei tõsteta – esiteks 10%ni 
aastaks 2010 ning seejärel vähemalt 15%ni aastaks 2015. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gintaras Didžiokas

Muudatusettepanek 57
ARTIKLI 1 PUNKT 1

Artikli 2 esimese lõigu punkt 5 (direktiiv 98/70/EÜ)

1. Artikli 2 esimesse lõiku lisatakse punkt 
5:

välja jäetud

„5. Arktilised või karmid talvetingimused –
tingimused, kus asjaomase piirkonna või 
liikmesriigi talveperioodi keskmine 
temperatuur ajavahemikul oktoobrist 
aprillini on madalam kui ühenduse 
keskmine.”

Or. en
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Selgitus

Euroopa Komisjoni pakutud selgitus nõrgendaks käesoleva erandi praegust kohaldamist ning 
tooks seega kaasa ohu suurendada õhusaastet ja vähendada õhukvaliteeti. Komisjoni pakutud 
selgituses puudub igasugune õigustus seoses kõnealuse erandi kohaldamise nõrgendamisega. 
Pakutud selgitus looks ka õigustamatu takistuse biokütuse kasutamisele, kuna see pakub 
kütuse tarnijatele tugevaid majanduslikke ergutusi valida kõnealuse erandi puhul biokütuse 
asemel puhas fossiilkütus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Martin Callanan

Muudatusettepanek 58
ARTIKLI 1 PUNKT 1

Artikli 2 esimese lõigu punkt 5 (direktiiv 98/70/EÜ)

„5. Arktilised või karmid talvetingimused –
tingimused, kus asjaomase piirkonna või 
liikmesriigi talveperioodi keskmine 
temperatuur ajavahemikul oktoobrist 
aprillini on madalam kui ühenduse 
keskmine.”

„5. Suveperioodi madal välisõhu 
temperatuur – tingimused, kus asjaomase 
piirkonna või liikmesriigi suveperioodi 
keskmine temperatuur ajavahemikul maist 
septembrini on madalam kui ühenduse 
keskmine.” 

Or. en

Selgitus

The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a 
higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure 
vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires 
during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as 
Scandinavia and the parts of the UK. The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also 
recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the 
lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with 
the rest of Europe. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland

Muudatusettepanek 59
ARTIKLI 1 PUNKT 1

Artikli 2 esimese lõigu punkt 5 (direktiiv 98/70/EÜ)

„5. Arktilised või karmid talvetingimused –
tingimused, kus asjaomase piirkonna või 
liikmesriigi talveperioodi keskmine 
temperatuur ajavahemikul oktoobrist 
aprillini on madalam kui ühenduse 

„5. Arktilised või karmid talvetingimused –
tingimused, kus asjaomase piirkonna või 
liikmesriigi talveperioodi keskmine 
temperatuur ajavahemikul oktoobrist 
aprillini on 2,5 kraadi Celsiuse järgi 
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keskmine.” madalam kui ühenduse keskmine.”

Or. en

Selgitus

Komisjoni pakutud määratlus on liiga lai. Kõnealuse määratluse järgimine tekitaks olukorra, 
kus määratluse alla kuulub liiga suur hulk riike ja piirkondi. Näiteks on ELi pealinnade 
talveperioodi keskmine temperatuur 4,9 kraadi Celsiuse järgi. 27st liikmesriigist 17s on 
keskmine temperatuur kõnealusest 4,9 kraadist madalam – isegi Madalmaades, kus tavaliselt 
ei ole karme talvetingimusi. Seepärast vajab määratlus täpsustamist. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland

Muudatusettepanek 60
ARTIKLI 1 PUNKT 1 A (uus)

Artikli 2 esimese lõigu punkt 5 a (uus) (direktiiv 98/70/EÜ)

1 a. Artikli 2 esimesse lõiku lisatakse punkt 
5 a:
5 a. „Säästev biokütus:
a) biokütused, mis tekitavad 
fossiilkütustega võrreldes 50% vähem 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid, ning
b) biokütused, mille puhul tootmisallikast 
kuni sõidukis kasutamiseni tekkivate 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamine on fossiilkütusega võrreldes 
suurem kui erinevus vastava biokütuse ja 
alternatiivsete looduslike soovituslike 
kultuuride (karjamaa, mets) 
kasvuhoonegaasi heitkoguse näitajate 
vahel maapealsetes ja -alustes orgaanilistes 
ühendites.”

Or. en

Selgitus

For combating climate change society should choose the best and most efficient way of 
reducing greenhouse gas emissions. All options should be taken into consideration. Not only 
biofuels should be compared to each other and ranked on their reduction performance, but 
also against a reference scenario in which the area planned to use for biofuels is grown with 
other crops like grass and trees. In a recent article in “New Scientist” (C.Brahic, 16-8-2007) 
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several agricultural sources perform worse than a reference situation. In case that growing 
biofuel crop directly or indirectly leads to deforestation, the original forest should be the 
reference. Comparing biofuels with a reference prevents an inefficient way of using land. (See 
also AM on recital 6 (Blokland)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Claude Turmes ja Umberto Guidoni

Muudatusettepanek 61
ARTIKLI 1 PUNKT 1 A (uus)

Artikli 2 esimese lõigu punkt 5 a (uus) (direktiiv 98/70/EÜ)

1 a. Artikli 2 esimesse lõiku lisatakse punkt 
5 a:
„5 a. kasvuhoonegaasi heitkoguse näitaja –
kasvuhoonegaaside kogus kütuses, 
mõõdetuna CO2 ekvivalentides, millele on 
liidetud kaevandamis- ja tootmisprotsessi, 
transpordi, tarnimise ja maakasutuse 
muutuste käigus õhku heidetud CO2
ekvivalentide hulk.”

Or. en

Selgitus

Võimalikku aruandlust süsinikdioksiidi sidumise ja ladustamise mis tahes tulevase 
kontrollitud kasutamise kohta – kui seda lubatakse – võib täpsustada tehnilistes eeskirjades 
kooskõlas tulevase kaasotsustamise eeskirjaga. Mis tahes mahaarvamine seoses võimaliku 
süsinikdioksiidi sidumise funktsiooniga tootmisetapis ei tohiks kütusena kasutamiseks 
mõeldud biomassi puhul lubatud olla. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Martin Callanan ja Karl-Heinz Florenz

Muudatusettepanek 62
ARTIKLI 1 PUNKTI 2 ALAPUNKT B

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

b) Lõike 2 punktis c lisatakse lause lõppu 
sõnad „või V lisale”.

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

(Justification Callanan)
Maintaining the CEN standardised EN228 gasoline holds significant advantages, for EU 
consumers, businesses, and the automotive industry, in terms of avoiding confusion at the 
pump, supply security, minimising costs, and ensuring that vehicles can be supplied with the 
same standard of fuel irrespective of where they are across the EU. The current limits should 
be increased commensurate with vehicle requirements/compatibility rather than allowing a 
proliferation of additional specifications. The proposed additional grade of petrol should be 
removed and the necessary changes made to the existing petrol specification. 

(Justification Florenz)
Article 3 (b) 14 relates to the creation of a new fuel grade defined in Annex V. It would be 
better both for the environment and the promotion of biofuels if a single petrol grade was 
defined. The replacement of Annex III by Annex V with suitable labelling is considered to be 
the best way to accomplish this.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Martin Callanan

Muudatusettepanek 63
ARTIKLI 1 PUNKTI 2 ALAPUNKT B A (uus)

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

(b a) Artikli 3 lõikesse 2 lisatakse punkt c a:
(c a) Liikmesriigid tagavad nende 
territooriumil turustatava bensiini 
vastavuse III lisas sätestatud 
spetsifikatsioonidele Euroopa 
Standardikomitee poolt väljatöötatud 
standardite avaldamiskuupäeval. 

Or. en

Selgitus

Etanooli sisalduse piirväärtuse suurendamine 5%lt 10%le bensiini spetsifikatsioonides nõuab 
teiste parameetrite ja standardi EN 228 muutmist, millest olulisim on maksimaalne 
hapnikusisaldus, mida tuleks suurendada 3,7 mahuprotsendini. Hapnikusisalduse 
suurendamine võimaldaks seada bensiini spetsifikatsioonides etanoolile ja teistele hapnikuga 
küllastunud ainetele kõrgemad piirväärtused. Need muudatused võivad mõjutada mootori 
tõhusust ja heitkoguste suurust, ning mootoreid peab katsetama uue soovitusliku 
mootoribensiini suhtes; seepärast tuleb standard EN 228 täielikult läbi vaadata, enne 
standardi EN 228 läbivaatamist uusi spetsifikatsioone jõustada ei tohi.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Martin Callanan

Muudatusettepanek 64
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”.

välja jäetud

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

Or. en

Selgitus

Euroopa Standardikomitee standarditud EN 228 mootoribensiini säilitamisel on olulisi 
eeliseid ELi tarbijatele ja ettevõtetele ning autotööstusele, et vältida segadust seoses 
pumpadega, tagada tarnekindlus, kulude minimeerimine ja see, et sõidukeid saab varustada 
sama standardkütusega kogu ELis – vaatamata sellele, kus nende sõidukitega sõidetakse. 
Praeguseid piirväärtusi tuleks tõsta pigem samas ulatuses sõidukite nõuetega/sobivusega, 
mitte lubada täiendavate spetsifikatsioonide lisamist. Pakutud täiendav bensiini 
kvaliteedikategooria tuleks välja jätta ning teha vajalikud muudatused olemasolevatesse 
bensiini spetsifikatsioonidesse. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Karl-Heinz Florenz

Muudatusettepanek 65
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”.”

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Artikli 3 lõige 3 on seotud V lisas määratletud uue kütuseliigi loomisega. Nii keskkonna kui ka 
biokütuste edendamise jaoks oleks parem, kui määratletakse üksainus bensiini 
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kvaliteedikategooria. III lisa asendamist V lisaga koos sobiva märgistusega peetakse 
parimaks viisiks, kuidas seda saavutada.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Claude Turmes ja Umberto Guidoni

Muudatusettepanek 66
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 „Suure 
hapnikusisaldusega bensiin”.

Or. en

Selgitus

Mõiste „biokütus” viib tarbijad eksiarvamusele, et teatud kütuseliik on keskkonnasõbralik. 
Mõiste „suure biokütusesisaldusega bensiin” tuleks jätta sellise bensiini jaoks, milles 
tegelikult sisaldub suur protsent biokütust. Seepärast tuleb bensiini, milles sisaldub 0–5 
mahuprotsenti etanooli, nimetada „bensiiniks”, ja bensiini, milles sisaldub kuni 10
mahuprotsenti etanooli, nimetada „suure hapnikusisaldusega bensiiniks”.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dorette Corbey

Muudatusettepanek 67
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 „Biokütusesisaldusega
bensiin”.

Or. en
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Selgitus

Et asi oleks tarbija jaoks selge, tuleks mõiste „suure biokütusesisaldusega bensiin” jätta 
sellise bensiini jaoks, milles tegelikult sisaldub suur protsent biokütust. Seepärast tuleb 
bensiini, milles sisaldub 0–5 mahuprotsenti biokütust, nimetada „vähese 
biokütusesisaldusega bensiiniks”, ja bensiini, milles sisaldub rohkem kui 5 mahuprotsenti 
biokütust, nimetada „biokütusesisaldusega bensiiniks”.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Claude Turmes ja Umberto Guidoni

Muudatusettepanek 68
ARTIKLI 1 PUNKTI 3 ALAPUNKT C

Artikli 4 lõige 5 (direktiiv 98/70/EÜ)

5. Liikmesriigid tagavad, et alates 1. 
jaanuarist 2008 sisaldab nende territooriumil 
turustatav gaasiõli, mis on ette nähtud 
kasutamiseks maanteevälistes 
liikurmasinates ning põllumajanduses ja 
metsanduses kasutatavates traktorites, 
väävlit vähem kui 1000 mg/kg. Hiljemalt 31. 
detsembriks 2009 on gaasiõli, mis on ette 
nähtud kasutamiseks maanteevälistes 
liikurmasinates ning põllumajanduses ja 
metsanduses kasutatavates traktorites, v.a
siseveelaevades, maksimaalne lubatud 
väävlisisaldus 10 mg/kg.

5. Liikmesriigid tagavad, et alates 1.
jaanuarist 2008 sisaldab nende territooriumil 
turustatav gaasiõli, mis on ette nähtud 
kasutamiseks maanteevälistes 
liikurmasinates ning põllumajanduses ja 
metsanduses kasutatavates traktorites, 
väävlit vähem kui 1000 mg/kg. Hiljemalt 31. 
detsembriks 2009 on gaasiõli, mis on ette 
nähtud kasutamiseks maanteevälistes 
liikurmasinates ning põllumajanduses ja 
metsanduses kasutatavates traktorites, k.a
siseveelaevades, maksimaalne lubatud 
väävlisisaldus 10 mg/kg.

Eespool mainitu ei välista täiendavate 
nõuete kehtestamist laevamootorite heite 
vähendamiseks.
Liikmesriigid tagavad samuti, et hiljemalt 
31. detsembriks 2009 on maanteevälistes 
liikurmasinates ja siseveelaevades 
kasutatavate gaasiõlide kvaliteet 
ühtlustatud maanteel kasutatava 
diislikütuse omaga, nagu sätestatud IV 
lisas. 

Or. en

Selgitus

Komisjon teeb ettepaneku vähendada maanteevälistes liikurmasinates ning põllumajanduses 
ja metsanduses kasutatavates masinates kasutatava kütuse väävlisisaldust. On oluline, et 
nende sõidukite kütused vastaksid kõigile IV lisas maanteesõidukitele kehtestatud 
tingimustele. Siseveelaevades kasutatavad kütused peaksid samuti olema reguleeritud, 
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välistamata seejuures täiendavaid jõupingutusi laevamootorite tehnoloogias, et vähendada 
heidet. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pilar Ayuso ja Martin Callanan

Muudatusettepanek 69
ARTIKLI 1 PUNKTI 3 ALAPUNKT C

Artikli 4 lõige 5 (direktiiv 98/70/EÜ)

„5. Liikmesriigid tagavad, et alates 1. 
jaanuarist 2008 sisaldab nende territooriumil 
turustatav gaasiõli, mis on ette nähtud 
kasutamiseks maanteevälistes 
liikurmasinates ning põllumajanduses ja 
metsanduses kasutatavates traktorites, 
väävlit vähem kui 1000 mg/kg. Hiljemalt 31. 
detsembriks 2009 on gaasiõli, mis on ette 
nähtud kasutamiseks maanteevälistes 
liikurmasinates ning põllumajanduses ja 
metsanduses kasutatavates traktorites, v.a 
siseveelaevades, maksimaalne lubatud 
väävlisisaldus 10 mg/kg.

„5. Liikmesriigid tagavad, et alates 1. 
jaanuarist 2008 sisaldab nende territooriumil 
turustatav gaasiõli, mis on ette nähtud 
kasutamiseks maanteevälistes 
liikurmasinates ning põllumajanduses ja 
metsanduses kasutatavates traktorites, 
väävlit vähem kui 1000 mg/kg. Hiljemalt 31. 
detsembriks 2009 on gaasiõli, mis on ette 
nähtud kasutamiseks maanteevälistes 
liikurmasinates ning põllumajanduses ja 
metsanduses kasutatavates traktorites, v.a 
siseveelaevades, maksimaalne lubatud 
väävlisisaldus 50 mg/kg.

Or. en

Selgitus

Tulevaste maanteeväliste liikurmasinate heitenormides (III B etapp, jõustub 31. detsembril 
2009) nõutakse heitgaaside töötlemise süsteemide kasutamist mootorites. Heitgaaside 
töötlemise süsteemid esmaste tahkete osakeste ja lämmastikoksiidide heite taseme 
vähendamiseks töötavad täiesti tulemuslikult, kasutades kütust, mille maksimaalne 
väävlisisaldus on pigem 50 mg/kg kui 10 mg/kg. 

Maanteeväliste liikurmasinate kütust väävlisisaldusega 50 mg/kg võib transportida gaasiõli 
transportimiseks ettenähtud paakautodega. Muidu oleks tehniliselt ja praktiliselt 
ebaproportsionaalne määrata maanteeväliste liikurmasinate jaoks väävlisisaldus kütuses 10 
mg/kg. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij ja Johannes Blokland

Muudatusettepanek 70
ARTIKLI 1 PUNKTI 3 ALAPUNKT C

Artikli 4 lõike 5 esimene a lõik (uus) (direktiiv 98/70/EÜ)
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Liikmesriigid tagavad samuti, et hiljemalt 
31. detsembriks 2009 on maanteevälistes 
liikurmasinates ja siseveelaevades 
kasutatavate gaasiõlide kvaliteet 
ühtlustatud maanteel kasutatava 
diislikütuse omaga, nagu sätestatud IV ja 
IV a (uus) lisas.

Or. en

Selgitus

Komisjon teeb ettepaneku vähendada maanteevälistes liikurmasinates ning põllumajanduses 
ja metsanduses kasutatavates masinates kasutatava kütuse väävlisisaldust. Komisjonil ei ole 
aga ettepanekuid teiste saasteainete, nagu näiteks polütsükliliste aromaatsete süsivesinike 
kohta. On oluline, et nende sõidukite kütused vastaksid kõigile IV ja IV a (uus) lisas 
maanteesõidukitele kehtestatud tingimustele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Claude Turmes ning Umberto Guidoni ja Martin Callanan

Muudatusettepanek 71
ARTIKLI 1 PUNKTI 3 ALAPUNKT D

Artikli 4 lõige 6 (direktiiv 98/70/EÜ)

d) Lisatakse lõige 6: välja jäetud
„6. Liikmesriigid tagavad, et hiljemalt 31. 
detsembriks 2009 on siseveelaevades 
kasutatava gaasiõli maksimaalne lubatud 
väävlisisaldus 300 mg/kg. Liikmesriigid 
tagavad, et seda vähendatakse hiljemalt 31. 
detsembriks 2011 sisalduseni 10 mg/kg.”

Or. en

Selgitus

(Justification Claude Turmes and Umberto Guidoni)
Consistent with amendment by same authors to previous paragraph aligning fuels intended 
for inland waterway vessels to the specifications for fuels for non-road machinery and road 
vehicles, therefore introducing the 10 mg/kg requirement earlier.

(Justification Martin Callanan)
It is premature and unjustified to lower sulphur content of fuels used by inland waterway 
vessels. To fully benefit, it is necessary to have vessels equipped with Exhaust Gas Treatment 
(EGT) technologies. In the absence of such a requirement, a lowering of sulphur content will 
lead to a net increase of CO2 emissions at refinery level in comparison to the relative 
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insignificant contribution of SO2 emissions from inland shipping. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 72
ARTIKLI 1 PUNKTI 3 ALAPUNKT D

Artikli 4 lõige 6 (direktiiv 98/70/EÜ)

„6. Liikmesriigid tagavad, et hiljemalt 31. 
detsembriks 2009 on siseveelaevades 
kasutatava gaasiõli maksimaalne lubatud 
väävlisisaldus 300 mg/kg. Liikmesriigid 
tagavad, et seda vähendatakse hiljemalt 31. 
detsembriks 2011 sisalduseni 10 mg/kg.”

„6. Liikmesriigid tagavad, et hiljemalt 31. 
detsembriks 2009 vastab siseveelaevades 
kasutatav gaasiõli VI lisas sätestatud 
standardsetele tingimustele ja maksimaalne 
lubatud väävlisisaldus selles on 10 mg/kg.”

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanek alandada siseveelaevades kasutatavate kütuste väävlisisaldust kahes 
etapis – 1000-lt mg/kg 300-le mg/kg alates 2009. aasta lõpust, ning seejärel 10-le mg/kg – on 
mõttetu mitmel tehnilisel, majanduslikul ja keskkonnaga seotud põhjusel. Üleminekuperiood 
300 mg/kg väävlisisaldusega gaasiõli jaoks ei ole tehniliselt vajalik, kuna 98% praegustest 
mootoritest võivad probleemideta töötada 10 mg/kg väävlisisaldusega kütusega (EN 590). 
Seepärast peaks EL alandama väävlisisaldust gaasiõlis kohe 10-le mg/kg (EN 590 
kvaliteedistandard).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland ja Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 73
ARTIKLI 1 PUNKTI 3 ALAPUNKT D

Artikli 4 lõige 6 (direktiiv 98/70/EÜ)

„6. Liikmesriigid tagavad, et hiljemalt 31. 
detsembriks 2009 on siseveelaevades 
kasutatava gaasiõli maksimaalne lubatud 
väävlisisaldus 300 mg/kg. Liikmesriigid 
tagavad, et seda vähendatakse hiljemalt 31. 
detsembriks 2011 sisalduseni 10 mg/kg.“

6. Liikmesriigid tagavad, et hiljemalt 31. 
detsembriks 2009 on siseveelaevades 
kasutatava gaasiõli maksimaalne lubatud 
väävlisisaldus 10 mg/kg.

Liikmesriigid tagavad, et hiljemalt 31. 
detsembriks 2009 on maanteevälistes 
liikurmasinates ja siseveelaevades 
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kasutatavate gaasiõlide kvaliteet 
ühtlustatud maanteel kasutatava 
diislikütuse omaga, nagu sätestatud IV ja 
IV a lisas.”

Or. en

Selgitus

Modern, clean ships' engines with advanced filtering techniques to combat air pollution are 
only compatible with fuels with a very low sulphur content. The Commission proposes 
reducing the sulphur content of fuels used in inland shipping in two stages. However, it would 
be better to accelerate the introduction of low-sulphur fuel and combine the two stages. The 
extra CO2 emissions which would result from this at the refinery would be amply 
compensated by the more efficient engines, which emit less CO2. In addition, it is important 
that the fuels used in inland shipping should meet all the requirements which apply to road 
vehicles, as laid down in Annex IV and Annex IV bis.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Karl-Heinz Florenz

Muudatusettepanek 74
ARTIKLI 1 PUNKTI 4 ALAPUNKT B
Artikli 6 lõige 1 a (direktiiv 98/70/EÜ)

„1 a. Erandina III lisast võib liikmesriik 
võtta meetmeid tagamaks, et kogu riigi 
territooriumil või teatud piirkondades, kus 
talveperioodi keskmine temperatuur on 
äärmiselt madal, on lubatud kõrgem 
aururõhk, kui on sätestatud suveperioodi 
maksimaalseks aururõhuks III lisa 
joonealuses märkuses 5 ja V lisa 
joonealuses märkuses 4.“

„l a. Erandina III lisast võib liikmesriik võtta 
meetmeid tagamaks, et kogu riigi 
territooriumil või teatud piirkondades, kus 
talveperioodi keskmine temperatuur on 
äärmiselt madal, on lubatud kõrgem 
aururõhk, kui on sätestatud suveperioodi 
maksimaalseks aururõhuks III lisa 
joonealuses märkuses 5.”

Or. en

Selgitus

Artikkel 6 on seotud V lisas määratletud uue kütuseliigi loomisega. Nii keskkonna kui ka 
biokütuste edendamise jaoks oleks parem, kui määratletakse üksainus bensiini 
kvaliteedikategooria. III lisa asendamist V lisaga koos sobiva märgistusega peetakse 
parimaks viisiks, kuidas seda saavutada.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Martin Callanan

Muudatusettepanek 75
ARTIKLI 1 PUNKTI 4 ALAPUNKT B
Artikli 6 lõige 1 a (direktiiv 98/70/EÜ)

„1 a. Erandina III lisast võib liikmesriik 
võtta meetmeid tagamaks, et kogu riigi 
territooriumil või teatud piirkondades, kus 
talveperioodi keskmine temperatuur on
äärmiselt madal, on lubatud kõrgem 
aururõhk, kui on sätestatud suveperioodi 
maksimaalseks aururõhuks III lisa 
joonealuses märkuses 5 ja V lisa joonealuses 
märkuses 4.“ 

„1 a. Erandina III lisast võib liikmesriik 
võtta meetmeid tagamaks, et kogu riigi 
territooriumil või teatud piirkondades, kus 
suveperioodi välisõhu temperatuur on 
madal, on lubatud kõrgem aururõhk, kui on 
sätestatud suveperioodi maksimaalseks 
aururõhuks III lisa joonealuses märkuses 5 ja 
V lisa joonealuses märkuses 4.“

Or. en

Selgitus

The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a 
higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure 
vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires 
during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as 
Scandinavia and the parts of the UK. The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also 
recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the 
lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with 
the rest of Europe.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Laperrouze, Martin Callanan ja Johannes Blokland

Muudatusettepanek 76
ARTIKLI 1 PUNKT 5

Artikkel 7a (direktiiv 98/70/EÜ)

„Artikkel 7a välja jäetud
Kasvuhoonegaaside heitkoguste 

vähendamine
1. Alates 1. jaanuarist 2009 nõuavad 
liikmesriigid maanteesõidukites ja 
maanteevälistes liikurmasinates 
kasutamiseks turustatava kütuse tarnijatelt, 
et nad teostaksid järelevalvet nimetatud 
kütuste elutsükli jooksul tekkivate 
kasvuhoonegaaside heitkoguste üle ja 
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esitaksid selle kohta aruande.
2. Alates 1. jaanuarist 2011 nõuavad 
liikmesriigid maanteesõidukites ja 
maanteevälistes liikurmasinates 
kasutamiseks turustatava kütuse tarnijatelt, 
et nad vähendaksid nimetatud kütustest 
tekkivate kasvuhoonegaaside heitkoguseid. 
Vähendatav aastane kogus on kuni 2020. 
aastani (k.a) täiendav 1% 2010. aasta 
heitkogusest. 2020. aastal teatatav kütuse 
elutsükli jooksul tekkivate 
kasvuhoonegaaside üldkogus energiaühiku 
kohta ei tohi olla suurem kui 90% 2010. 
aastal registreeritud tasemest.
3. Käesoleva artikli lõigete 1 ja 2 
kohustuste täitmiseks vajaliku kütuse 
elutsükli jooksul tekkivate 
kasvuhoonegaaside heitkoguste järelevalve, 
selle kohta aruande esitamise ning 
tõendamise rakendamiseks vajalikud 
meetmed, mis põhinevad nende elementide 
täpsel määratlusel, mida võetakse arvesse 
nimetatud heitkoguste arvutamisel, 
võetakse vastu artikli 11 lõikes 2 sätestatud 
korras ning nende eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi vähem olulisi elemente 
seda täiendades.

Or. en

Selgitus

Sõidukikütuste elutsükli jooksul tekkivate kasvuhoonegaaside heitkoguste aruandluse ja 
järelevalvemehhanismi kehtestamine on soovitav, kuid esmalt on vaja välja töötada 
kooskõlastatud ja konkreetne meetod kõnealuste heitkoguste tõhusaks arvutamiseks. 
Kasvuhoonegaaside heitkoguse suhtes konkreetse 10%lise eesmärgi kinnitamine praeguses 
etapis on enneaegne, kuna sellel on otsene mõju ELis kättesaadavate ja edendatavate 
biokütuste mahule ja säästvusele – küsimused, mis alles tuleb lahendada tulevastes 
õigusaktides.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 77
ARTIKLI 1 PUNKT 5

Artikli 7a lõige 1 (direktiiv 98/70/EÜ)
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1. Alates 1. jaanuarist 2009 nõuavad 
liikmesriigid maanteesõidukites ja 
maanteevälistes liikurmasinates 
kasutamiseks turustatava kütuse tarnijatelt, 
et nad teostaksid järelevalvet nimetatud 
kütuste elutsükli jooksul tekkivate 
kasvuhoonegaaside heitkoguste üle ja 
esitaksid selle kohta aruande.

1. Alates 1. jaanuarist 2015 nõuavad 
liikmesriigid maanteesõidukites ja 
maanteevälistes liikurmasinates 
kasutamiseks turustatava kütuse tarnijatelt, 
et nad teostaksid järelevalvet nimetatud 
kütuste elutsükli jooksul tekkivate 
kasvuhoonegaaside heitkoguste üle ja 
esitaksid selle kohta aruande.

Or. pl

Selgitus

Kütuseturg kasvab endiselt, mis tähendab, et Kesk- ja Ida-Euroopa riikide prioriteet on 
kütuste tarnekindluse tagamise kaudu tagada energiakindlus. Direktiiv, mis aitab kaasa mitte 
üksnes keskkonnakaitsele, vaid eelkõige idapoolsete tarnijate sõltumatusele, on seepärast 
ülioluline. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland

Muudatusettepanek 78
ARTIKLI 1 PUNKT 5

Artikli 7a lõige 1 (direktiiv 98/70/EÜ)

1. Alates 1. jaanuarist 2009 nõuavad 
liikmesriigid maanteesõidukites ja 
maanteevälistes liikurmasinates 
kasutamiseks turustatava kütuse tarnijatelt, 
et nad teostaksid järelevalvet nimetatud 
kütuste elutsükli jooksul tekkivate 
kasvuhoonegaaside heitkoguste üle ja 
esitaksid selle kohta aruande.

1. Alates 1. jaanuarist 2009 nõuavad 
liikmesriigid maanteesõidukites ja 
maanteevälistes liikurmasinates 
kasutamiseks turustatava kütuse tarnijatelt, 
et nad teostaksid järelevalvet nimetatud 
kütuste elutsükli jooksul tekkivate 
kasvuhoonegaaside heitkoguste üle ja 
esitaksid selle kohta aruande. Lisaks peavad 
tarnijad esitama kõikidele tootmisahela 
osapooltele tõendid säästvuse kriteeriumide 
täitmise kohta. Komisjon avaldab kogu 
kütusetarnijate esitatud teabe. 

Or. en

Selgitus

Lisaks aruande esitamisele kasvuhoonegaaside heitkoguste kohta esitavad kütusetarnijad ka 
aruande ja tõendid VI B lisa säästvuse kriteeriumide täitmise kohta. Arvestades biokütuste 
tootmise paljusid võimalikke negatiivseid kõrvalmõjusid (raadamine, sotsiaalsed probleemid 
jne), on säästvuse kriteeriumide täitmine väga oluline. Teabe avaldamine aitab kaasa 
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kriteeriumide austamisele ja sidusrühmade kaasamisele kriteeriumide jõustamisel.

Muudatusettepaneku esitaja(d):  Adriana Poli Bortone ja Alessandro Foglietta

Muudatusettepanek 79
ARTIKLI 1 PUNKT 5

Artikli 7a lõige 1 (direktiiv 98/70/EÜ)

1. Alates 1. jaanuarist 2009 nõuavad 
liikmesriigid maanteesõidukites ja 
maanteevälistes liikurmasinates 
kasutamiseks turustatava kütuse tarnijatelt, 
et nad teostaksid järelevalvet nimetatud
kütuste elutsükli jooksul tekkivate 
kasvuhoonegaaside heitkoguste üle ja 
esitaksid selle kohta aruande.

1. Üks aasta pärast artiklis 9 a sätestatud 
komisjoni aruande avaldamist nõuavad 
liikmesriigid maanteesõidukites ja 
maanteevälistes liikurmasinates 
kasutamiseks turustatava kütuse tarnijatelt, 
et nad teostaksid järelevalvet nimetatud 
kütuste elutsükli jooksul tekkivate 
kasvuhoonegaaside heitkoguste üle ja 
esitaksid selle kohta aruande.

Or. en

Selgitus

Et oleks piisavalt aega sõidukikütuste elutsükli jooksul tekkivate kasvuhoonegaaside 
heitkoguste aruandluse ja järelevalvemehhanismi kehtestamiseks, on esmalt vaja välja 
töötada kooskõlastatud ja konkreetne meetod kõnealuste heitkoguste tõhusaks arvutamiseks. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij ja Pilar Ayuso

Muudatusettepanek 80
ARTIKLI 1 PUNKT 5

Artikli 7a lõige 1 (direktiiv 98/70/EÜ)

1. Alates 1. jaanuarist 2009 nõuavad 
liikmesriigid maanteesõidukites ja 
maanteevälistes liikurmasinates 
kasutamiseks turustatava kütuse tarnijatelt, 
et nad teostaksid järelevalvet nimetatud 
kütuste elutsükli jooksul tekkivate 
kasvuhoonegaaside heitkoguste üle ja 
esitaksid selle kohta aruande.

1. Alates 1. jaanuarist 2009 nõuavad 
liikmesriigid maanteesõidukites ja 
maanteevälistes liikurmasinates 
kasutamiseks turustatava fossiilkütuse
tarnijatelt, et nad teostaksid järelevalvet 
nimetatud kütuste elutsükli jooksul tekkivate 
kasvuhoonegaaside heitkoguste üle 
energiaühiku kohta ja esitaksid selle kohta 
aruande. 

Or. en
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Selgitus

(Justification Lambert van Nistelrooij)
Existing European biofuel production achieves reductions in greenhouse gas emissions which 
it will be obliged to demonstrate in the forthcoming renewable energies Directive. Therefore I 
propose to limit this directive solely to fossil derived fuels.

(Justification Pilar Ayuso)
Existing European biofuel production achieves demonstrable reductions in greenhouse gas 
emissions. Life-cycle analyses suggest that imported biofuel can achieve higher reduction. 
The inclusion of biofuels would drive the European fuel market to import all biofuels. This 
would result in a loss of energy and food security, jobs and socio-economic development in 
Europe. It would stop industry R&D investment necessary for second-generation European 
biofuels that are expected to be able to match both the greenhouse gas emissions reductions 
and production costs of imported biofuel.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 81
ARTIKLI 1 PUNKT 5

Artikli 7a lõige 2 (direktiiv 98/70/EÜ)

2. Alates 1. jaanuarist 2011 nõuavad 
liikmesriigid maanteesõidukites ja 
maanteevälistes liikurmasinates 
kasutamiseks turustatava kütuse tarnijatelt, 
et nad vähendaksid nimetatud kütustest 
tekkivate kasvuhoonegaaside heitkoguseid. 
Vähendatav aastane kogus on kuni 2020. 
aastani (k.a) täiendav 1% 2010. aasta
heitkogusest. 2020. aastal teatatav kütuse 
elutsükli jooksul tekkivate 
kasvuhoonegaaside üldkogus energiaühiku 
kohta ei tohi olla suurem kui 90% 2010. 
aastal registreeritud tasemest.

2. Alates 1. jaanuarist 2018 nõuavad 
liikmesriigid maanteesõidukites ja 
maanteevälistes liikurmasinates 
kasutamiseks turustatava kütuse tarnijatelt, 
et nad vähendaksid nimetatud kütustest 
tekkivate kasvuhoonegaaside heitkoguseid. 
Vähendatav aastane kogus on kuni 2020. 
aastani (k.a) täiendav 0,5% 2018. aasta
heitkogusest. 2025. aastal teatatav kütuse 
elutsükli jooksul tekkivate 
kasvuhoonegaaside üldkogus energiaühiku 
kohta ei tohi olla suurem kui 90% 2015. 
aastal registreeritud tasemest. 

Or. pl

Selgitus

Kütuseturg kasvab endiselt, mis tähendab, et Kesk- ja Ida-Euroopa riikide prioriteet on 
kütuste tarnekindluse tagamise kaudu tagada energiakindlus. Direktiiv, mis aitab kaasa mitte 
üksnes keskkonnakaitsele, vaid eelkõige idapoolsete tarnijate sõltumatusele, on seepärast 
ülioluline. 
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Adriana Poli Bortone ja Alessandro Foglietta

Muudatusettepanek 82
ARTIKLI 1 PUNKT 5

Artikli 7a lõige 2 (direktiiv 98/70/EÜ)

2. Alates 1. jaanuarist 2011 nõuavad 
liikmesriigid maanteesõidukites ja 
maanteevälistes liikurmasinates 
kasutamiseks turustatava kütuse tarnijatelt, 
et nad vähendaksid nimetatud kütustest 
tekkivate kasvuhoonegaaside heitkoguseid. 
Vähendatav aastane kogus on kuni 2020. 
aastani (k.a) täiendav 1% 2010. aasta
heitkogusest. 2020. aastal teatatav kütuse 
elutsükli jooksul tekkivate 
kasvuhoonegaaside üldkogus energiaühiku 
kohta ei tohi olla suurem kui 90% 2010. 
aastal registreeritud tasemest.

2. Alates 1. jaanuarist 2014 nõuavad 
liikmesriigid maanteesõidukites ja 
maanteevälistes liikurmasinates 
kasutamiseks turustatava kütuse tarnijatelt, 
et nad vähendaksid nimetatud kütustest 
tekkivate kasvuhoonegaaside heitkoguseid. 
Vähendatav aastane kogus on kuni 2023. 
aastani (k.a) täiendav 1% 2013. aasta
heitkogusest. 2023. aastal teatatav kütuse 
elutsükli jooksul tekkivate 
kasvuhoonegaaside üldkogus energiaühiku 
kohta ei tohi olla suurem kui 90% 2013. 
aastal registreeritud tasemest.

Or. en

Selgitus

Et oleks piisavalt aega kehtestada sõidukikütuste elutsükli jooksul tekkivate 
kasvuhoonegaaside heitkoguste aruandluse ja järelevalvemehhanism, on esmalt vaja välja 
töötada kooskõlastatud ja konkreetne meetod kõnealuste heitkoguste tõhusaks arvutamiseks. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij ja Pilar Ayuso

Muudatusettepanek 83
ARTIKLI 1 PUNKT 5

Artikli 7a lõige 2 (direktiiv 98/70/EÜ)

2. Alates 1. jaanuarist 2011 nõuavad 
liikmesriigid maanteesõidukites ja 
maanteevälistes liikurmasinates 
kasutamiseks turustatava kütuse tarnijatelt, 
et nad vähendaksid nimetatud kütustest 
tekkivate kasvuhoonegaaside heitkoguseid. 
Vähendatav aastane kogus on kuni 2020. 
aastani (k.a) täiendav 1% 2010. aasta 
heitkogusest. 2020. aastal teatatav kütuse 
elutsükli jooksul tekkivate 
kasvuhoonegaaside üldkogus energiaühiku 
kohta ei tohi olla suurem kui 90% 2010. 

2. Alates 1. jaanuarist 2011 nõuavad 
liikmesriigid maanteesõidukites ja 
maanteevälistes liikurmasinates 
kasutamiseks turustatava fossiilkütuse
tarnijatelt, et nad vähendaksid nimetatud 
kütustest tekkivate kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid. Vähendatav kogus on kuni 
2020. aastani (k.a) täiendav 2% 2010. aasta 
heitkogusest iga kahe kalendriaasta kohta. 
2020. aastal teatatav kütuse elutsükli jooksul 
tekkivate kasvuhoonegaaside üldkogus 
energiaühiku kohta ei tohi olla suurem kui 
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aastal registreeritud tasemest. 90% 2010. aastal registreeritud tasemest. 

Or. en

Selgitus

(Justification Lambert van Nistelrooij)
Existing European biofuel production achieves reductions in greenhouse gas emissions, 
which it will be obliged to demonstrate in the forthcoming Renewable Energy Directive. 
However, life-cycle analyses suggest that imported biofuel can achieve even higher 
reductions. Consequently, the inclusion of biofuels in this measure would drive the European 
fuel market to import all biofuels. This would result in a significant loss of energy security, 
food security, jobs and socio-economic development in Europe, as well as raising major 
concerns over the environmental and social sustainability of the imported produce.

(Justification Pilar Ayuso)
Existing European biofuel production achieves demonstrable reductions in greenhouse gas 
emissions. Life-cycle analyses suggest that imported biofuel can achieve higher reduction. 
The inclusion of biofuels would drive the European fuel market to import all biofuels. This 
would result in a loss of energy and food security, jobs and socio-economic development in 
Europe. It would stop industry R&D investment necessary for second-generation European 
biofuels that are expected to be able to match both the greenhouse gas emissions reductions 
and production costs of imported biofuel.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Claude Turmes ja Umberto Guidoni

Muudatusettepanek 84
ARTIKLI 1 PUNKT 5

Artikli 7a lõige 2 a (uus) (direktiiv 98/70/EÜ)

2 a. Kütusetarnijad peavad kindlustama 
vähemalt poole naftakeemiaga seotud 
tegevusest/kaevandamisest tekkiva heite 
vähendamisest diislikütuse mittefossiilsete 
koostisosade kaudu. 

Or. en

Selgitus

ELi kütuseturul valitseb diislikütuse puudujääk. Liigne nõuete järgmine mittefossiilkütuse 
segude osas tekitab olukorra, kus kütust transporditakse veelgi rohkem. Märkimisväärset 
etanooli impordi suurenemist Lõuna-Ameerikast, mille tulemusel suureneb kütuseeksport 
EList Põhja-Ameerikasse või Kagu-Aasiasse, ei tohiks soodustada. Õigusaktid peaksid 
kohustama investeerima diislikütuse asendajatesse, mis omavad suurimat kasvuhoonegaasi 
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heitkoguse näitaja parandamise potentsiaali.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Claude Turmes ja Umberto Guidoni

Muudatusettepanek 85
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.”

Or. en

Selgitus

Järgib sama autori põhjenduste 15 ja 16 muudatusettepanekuid. 

Oma 26. septembri 2006. aasta resolutsioonis õhusaastet käsitleva temaatilise strateegia 
kohta kutsus Euroopa Parlament komisjoni üles vähendama lenduvate orgaaniliste ühendite 
heitkoguseid 55% võrra ajavahemikul 2010–2020. Lenduvate orgaaniliste ühendite 
heitkoguste suurenemine juhul, kui kohaldatakse etanooli suhtes lubatud erandit, ei oleks 
kooskõlas Euroopa Parlamendi seisukohaga ega ka õigustatud. Biokütuste lisamiseks 
tavakütustele on teisi viise, mis ei põhjusta aururõhu suurenemist. Etanooli suhtes lubatud 
erand on seega õigustamatu ja tuleks välja jätta. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pilar Ayuso

Muudatusettepanek 86
ARTIKLI 1 PUNKT 5

Artikkel 7b (direktiiv 98/70/EÜ)

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 

Meetmed, mis käsitlevad üksikasju etanooli 
lisamise kohta bensiini, eelkõige VI lisas 
sätestatud aururõhku ja võimalikke 
alternatiive ning standardis EN 228 
sätestatud lenduvuse parameetritesse 
tehtud teisi vajalikke muudatusi, ja mille 
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artikli 11 lõikes 2 sätestatud korras.“ eesmärk on muuta käesoleva direktiivi 
vähem olulisi elemente, seda muu hulgas 
täiendades, võetakse vastu artikli 11 lõikes 2 
sätestatud korras.“

Or. en

Selgitus

Direktiivis 2003/30/EÜ tunnistatakse, et olemasolevad kütuse spetsifikatsioonid on takistuseks 
biokütustele. 

Direktiivis 2003/17/EÜ viidatakse samale probleemile ja nõutakse, et Euroopa Komisjon 
kaaluks vajadust „julgustada alternatiivkütuste, sh biokütuste kasutamist, samuti vajadus[t] 
teha muudatusi kütusespetsifikatsioonide teistesse parameetritesse nii tava- kui 
alternatiivkütuste puhul, näiteks käesoleva direktiivi bensiini lenduvuspiirnormide 
muutmine”, mis on nõutav nende kohaldamiseks bioetanooli segude suhtes. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dorette Corbey

Muudatusettepanek 87
ARTIKLI 1 PUNKT 5

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

Artikkel 7b a
Biokütuste säästva arengu kriteeriumid

1. Artikli 7a eesmärkidega kooskõlas 
olevaks loetakse üksnes need biokütused, 
mis vastavad VI b lisas kehtestatud 
elutsükli alusel arvestatud tootmise säästva 
arengu kriteeriumidele.
2. Liikmesriigid tunnistavad VI b lisas 
määratletud tingimuste tõendusena 
ühenduse ning kolmandate riikide vahel 
sõlmitud kahe- ja mitmepoolseid lepinguid.
3. Liikmesriigid nõustuvad, et vabatahtlike 
rahvusvaheliste kavade, mis määravad 
standardid põllumajandus- või 
metsasaaduste säästvale tootmisele, 
järgimine on tõestus selle kohta, et VI b 
lisas kindlaksmääratud tingimused on 
täidetud, eeldusel, et kõnealused kavad on 
tunnistatud usaldusväärsuse, läbipaistvuse 
ja sõltumatu välisauditi standarditele 
vastavaks. Kõnealustele kriteeriumidele 
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vastavate kavade loetelu avaldatakse ja 
seda täiendatakse korrapäraselt. 
VI b lisas sätestatud säästva arengu 
kriteeriumid võetakse vastu artikli 11 lõikes 
2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt; kõnealused kriteeriumid 
moodustavad miinimumkriteeriumide 
kogu, mida saab edasi arendada direktiivi 
2003/30/EÜ läbivaatamise kontekstis.

Or. en

Selgitus

Biomassi tootmisega võivad kaasneda tõsised bioloogilise mitmekesisusega seotud ja 
sotsiaalsed probleemid. Läbivaadatud kütuse kvaliteedi direktiiv ergutab suhteliselt madala 
kasvuhoonegaasi heite tasemega biomassi tootmist, kuid lisaks sellele tuleb arvestada ka 
bioloogilise mitmekesisuse ja sotsiaalsete kriteeriumidega. On oluline, et nende kriteeriumide 
suunised formuleerib Euroopa Parlament, mitte komiteemenetlus. Kõnealused kriteeriumid 
moodustavad aluse, mida saab laiendada biokütuste direktiivi 2003/30/EÜ läbivaatamise 
kontekstis, mis leiab aset 2008. aastal. On oluline, et kõigi asjaomaste ELi õigusaktide jaoks 
kehtiks ühtne säästvuse kriteeriumide kogum.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Claude Turmes ja Umberto Guidoni

Muudatusettepanek 88
ARTIKLI 1 PUNKT 5

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

Artikkel 7b a
Kütuste säästva arengu kriteeriumid

1. Artikli 7a eesmärkidega kooskõlas 
olevaks loetakse üksnes need kütused ja 
mittefossiilsed lähteained, mis vastavad 
VI b lisas kehtestatud elutsükli alusel 
arvestatud tootmise säästva arengu ja 
kasvuhoonegaasi heitkoguse näitaja 
kriteeriumidele.
2. Liikmesriigid võivad tunnistada VI b 
lisas määratletud tingimuste tõendusena 
ühenduse ning kolmandate riikide vahel 
sõlmitud kahe- ja mitmepoolseid lepinguid, 
mis peavad läbima kolmandate osapoolte 
auditeerimise ja kontrolli. 
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3. Liikmesriigid võivad nõustuda, et 
vabatahtlike rahvusvaheliste kavade, mis 
määravad standardid põllumajandus- või 
metsasaaduste säästvale tootmisele, 
järgimine on tõestus selle kohta, et VI b 
lisas kindlaksmääratud asjaomased 
tingimused on täidetud, eeldusel, et 
kõnealused kavad on tunnistatud 
usaldusväärsuse, läbipaistvuse ja sõltumatu 
välisauditi standarditele vastavaks. 
Kõnealustele kriteeriumidele vastavate 
kavade loetelu avaldatakse ja seda 
täiendatakse korrapäraselt. 
VI b lisas sätestatud säästva arengu 
kriteeriumid võetakse vastu artikli 11 lõikes 
2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt.

Or. en

Selgitus

Komisjoni keskkonna peadirektoraadile tuleb anda volitus esitada ettepanek kütuste säästva 
arengu kohustuslike kriteeriumide kohta. Transpordikütuse ja lähteainete tootmisega võivad 
kaasneda tõsised negatiivsed mõjud bioloogilisele mitmekesisusele ning sotsiaalsed 
probleemid. Käesolev muudatusettepanek ergutab tõhusust kasvuhoonegaaside heite 
vähendamisel, kuid lisaks peab arvesse võtma teisi keskkondlikke ja sotsiaalseid kriteeriume. 
Säästva arengu kriteeriumide vastuvõtmist ei saa jätta tulevaste õigusaktide ülesandeks, 
pigem tuleb üksikasjalike kriteeriumide jaoks luua raamistik käesoleva direktiiviga artikli 11 
lõikes 2 sätestatud Euroopa Parlamendi kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Andres Tarand ja Anders Wijkman

Muudatusettepanek 89
ARTIKLI 1 PUNKT 5

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

Artikkel 7b a
Biokütused, mis vastavad kooskõlas VI c 
lisas sätestatud säästvuse indeksiga 
kehtestatud piirmäärale või ületavad seda, 
lubatakse käesoleva direktiivi jõustumisel 
automaatselt ühtsel turul vabalt ringlema. 
Alates 1. jaanuarist 2020 keelatakse ühtsel 
turul kõigi biokütuste müük, mis ei vasta 
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nimetatud piirmäärale või ületab seda.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek annab kütusetootjatele ja -importijatele selguse pakutud säästvuse indeksi 
ja rakendamistähtaegade kohta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pilar Ayuso, John Bowis, Vittorio Prodi ja Adriana Poli 
Bortone

Muudatusettepanek 90
ARTIKLI 1 PUNKT 6

Artikkel 8 a (uus) (direktiiv 98/70/EÜ)

Komisjon jätkab sobiva katsemeetodi 
väljaarendamist seoses kütusele lisatavate 
metallilisanditega.”

Järgides Teadusuuringute Ühiskeskuse 
olemasolevat tööd ja kasutades 
olemasolevaid andmeid, jätkab komisjon
sobiva katsemeetodi väljaarendamist seoses 
kütusele lisatavate metallilisanditega ning 
hindab sellist meetodit kasutades, kas tuleb 
teha ettepanek piirangute kehtestamise 
kohta nende suhtes, kelle puhul arvatakse, 
et nad mõjutavad reostustõrje tehnoloogiate 
tõhusat toimimist. 

Or. en

Selgitus

Euroopa Komisjon palus Teadusuuringute Ühiskeskusel hinnata metallilisandite mõju 
katalüsaatoritele ja heitele, see töö on alles käimas. Komisjon ja Teadusuuringute Ühiskeskus 
peaksid nimetatud katsemeetodi arendamist jätkama ning võtma arvesse olemasolevaid 
andmeid metallilisandite kohta. Kui metallilisandid on läbinud hindamise, oleks komisjonil 
teaduslik õigustus, et otsustada, millised metallilisandid, kui üldse, mõjutavad reostustõrje 
tehnoloogiate tõhusat toimimist, konsulteerides seejuures kaasotsustusmenetluse teel Euroopa 
Parlamendiga.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland

Muudatusettepanek 91
ARTIKLI 1 PUNKT 7

Artikli 9 teise lõigu punkt a (direktiiv 98/70/EÜ)
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(a) biokütuste kasutamine käesoleva 
direktiivi raames ning autotehnoloogia 
kasutamine ja areng, võttes arvesse 
komisjoni strateegilises 
energeetikaaruandes* sätestatud eesmärki, 
mille järgi biokütuste osakaal 
transpordikütustest võiks 2020. aastaks olla 
vähemalt 10%, ning samuti 
transpordikütuse süsinikusisalduse 
vähendamise eesmärki;

(a) transpordikütuse süsinikusisalduse 
vähendamise eesmärk ja biokütuste 
kasutamine selle eesmärgi saavutamisel. 
Komisjon teostab kõikides tootjariikides 
järelevalvet biokütuse tootmise negatiivsete 
mõjude – otseste või kaudsete – üle 
keskkonnale, looduskaitsealadele, 
sotsiaalsetele tingimustele ja toiduainete 
hindadele ning komisjon võtab mis tahes 
negatiivsete mõjude avastamise korral 
meetmeid nimetatud negatiivsete mõjude 
ärahoidmiseks.

Or. en

Selgitus

Monitoring progress of decarbonising transport fuel is important to be able to interfere if 
necessary. For biofuels a ‘Health Check’ is necessary given the many uncertainties around 
this product. Given the many potential negative effects the outcome of the Health Check 
should be used to revise the policy of biofuels fully if necessary. The recent OECD-report also 
raises serious questions on the policy of stimulating biofuels.
One of the most important check points is to assess if purchasing power of fuel buyers will 
push food buyers from the market in developing countries, and to assess if deforestation due 
to biofuels, whether directly or indirectly, has come to a halt after this Direktiiv came into 
force. This assessment should be done in cooperation with FAO/UNEP.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Adriana Poli Bortone ning Alessandro Foglietta, Anne 
Laperrouze jaMartin Callanan

Muudatusettepanek 92
ARTIKLI 1 PUNKT 7 A (uus)

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

7 a. Lisatakse järgmine artikkel 9 a:
Artikkel 9 a

Läbivaatamine
Et aidata kaasa ELi eesmärkidele 
vähendada kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid ning kehtestada 
maanteetranspordis kasutatavate kütuste 
elutsükli jooksul tekkivate 
kasvuhoonegaaside heitkoguste aruandluse 
ja järelevalvemehhanism, võtab komisjon 
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31. detsembriks 2010 järgmised meetmed:
1. Koostab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aruande heite võimalike 
vähendamismehhanismide kohta. Komisjon 
võtab eelkõige arvesse järgmist: 
a) sobiva meetodi väljatöötamine 
maanteetranspordis kasutatavate kütuste 
elutsükli jooksul tekkivate 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
hindamiseks;
b) mis tahes vähendamismehhanismi suhte 
selgitamine ELi kasvuhoonegaaside 
saastekvootidega kauplemise süsteemiga ja 
liikmesriikide Kyoto protokolli raames 
võetud kohustustega;
c) kasvuhoonegaaside heite vähendamise 
järkjärguliste konkreetsete eesmärkide 
teostatavuse ja ajakava läbivaatamine;
d) nimetatud eesmärkide ettevõtlusalase, 
majandusliku ja sotsiaalse mõju 
hindamine. 
2. . Kõnealuse aruande alusel esitab 
komisjon Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule ettepanekud käesoleva direktiivi 
muutmiseks, kooskõlas direktiivi 
2003/30/EÜ sätete ja järgnevate 
õigusaktidega.

Or. en

Selgitus

(Justification Adriana Poli Bortone and Alessandro Foglietta)
To ensure coherence, consistency and feasibility of EU climate and energy policies.

(Justification Anne Laperrouze+ Martin Callanan (identical))
Although it is desirable to establish a reporting and monitoring mechanism of life-cycle 
greenhouse gas emissions from road fuels, it is first necessary to develop a harmonised and 
concrete methodology for effectively calculating these emissions. Fixing a 10% greenhouse 
gas emissions target at this stage is premature because this has direct implications on the 
volume and sustainability of biofuels that will be available and promoted in the EU – issues 
yet to be discussed and addressed in upcoming legislation. To ensure coherence, consistency 
and feasibility of EU climate and energy policies, the Commission should propose to review 
the Direktiiv once it has conducted all the necessary pre-conditions listed above. 
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland

Muudatusettepanek 93
ARTIKLI 1 PUNKT 7 A (uus)

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

7 a. Lisatakse järgmine artikkel 9 a:
Artikkel 9 a

Läbivaatamine
Et aidata kaasa ELi eesmärkidele 
vähendada kasvuhoonegaaside heidet ning 
kehtestada maanteetranspordis 
kasutatavate kütuste elutsükli jooksul 
tekkivate kasvuhoonegaaside heitkoguste 
aruandluse ja järelevalvemehhanism, võtab 
komisjon 31. detsembriks 2010 järgmised 
meetmed:
1. Koostab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aruande heite võimalike 
vähendamismehhanismide kohta. Komisjon 
võtab eelkõige arvesse järgmist: 
a) sobiva meetodi väljatöötamine 
maanteetranspordis kasutatavate kütuste 
elutsükli jooksul tekkivate 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
hindamiseks;
b) mis tahes vähendamismehhanismi suhte 
selgitamine ELi kasvuhoonegaaside 
saastekvootidega kauplemise süsteemiga ja 
liikmesriikide Kyoto protokolli raames 
võetud kohustustega;
c) kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise järkjärguliste konkreetsete 
eesmärkide teostatavuse ja ajakava 
läbivaatamine;
d) nimetatud eesmärkide ettevõtlusalase, 
majandusliku ja sotsiaalse mõju 
hindamine.
2. Kõnealuse aruande alusel esitab 
komisjon Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule ettepanekud käesoleva direktiivi 
muutmiseks, kooskõlas direktiivi 
2003/30/EÜ sätete ja järgnevate 
õigusaktidega.
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Or. en

Selgitus

Although it is desirable to establish a reporting and monitoring mechanism of life-cycle 
greenhouse gas emissions from road fuels, it is first necessary to develop a harmonised and 
concrete methodology for effectively calculating these emissions. Fixing a 10% greenhouse 
gas emissions target at this stage is premature because this has direct implications on the 
volume and sustainability of biofuels that will be available and promoted in the EU – issues 
yet to be discussed and addressed in upcoming legislation. To ensure coherence, consistency 
and feasibility of EU climate and energy policies, the Commission should propose to review 
the Direktiiv once it has conducted all the necessary pre-conditions listed above.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pilar Ayuso

Muudatusettepanek 94
ARTIKLI 1 PUNKT 7 A (uus)

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

7 a. Lisatakse järgmine artikkel 9 a:
Artikkel 9 a

Läbivaatamine
Et aidata kaasa ELi eesmärkidele 
vähendada kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid ning kehtestada 
maanteetranspordis kasutatavate kütuste 
elutsükli jooksul tekkivate 
kasvuhoonegaaside heitkoguste aruandluse 
ja järelevalvemehhanism, võtab komisjon 
31. detsembriks 2010 järgmised meetmed:
1. Koostab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aruande heite võimalike 
vähendamismehhanismide kohta. Komisjon 
võtab eelkõige arvesse järgmist:
a) sobiva meetodi väljatöötamine 
maanteetranspordis kasutatavate kütuste 
elutsükli jooksul tekkivate 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
hindamiseks;
b) kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise järkjärguliste konkreetsete 
eesmärkide teostatavuse ja ajakava 
läbivaatamine.
2. Kõnealuse aruande alusel esitab 
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komisjon Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule ettepanekud käesoleva direktiivi 
muutmiseks, kooskõlas direktiivi 
2003/30/EÜ sätete ja järgnevate 
õigusaktidega.

Or. en

Selgitus

Sõidukikütuste elutsükli jooksul tekkivate kasvuhoonegaaside heitkoguste aruandluse ja 
järelevalvemehhanismi kehtestamine on soovitav, kuid esmalt on vaja välja töötada 
kooskõlastatud ja konkreetne meetod kõnealuste heitkoguste tõhusaks arvutamiseks. 
Kasvuhoonegaaside heitkoguse suhtes konkreetse 10%lise eesmärgi kinnitamine praeguses 
etapis on enneaegne, kuna sellel on otsene mõju ELis kättesaadavate ja edendatavate 
biokütuste mahule ja säästvusele – küsimused, mis alles tuleb lahendada tulevastes 
õigusaktides.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Martin Callanan

Muudatusettepanek 95
ARTIKLI 1 PUNKTI 12 ALAPUNKT -1 A (uus)
III lisa joonealune märkus 4 (direktiiv 98/70/EÜ)

Joonealust märkust 4 muudetakse, 
asendades teksti 
„Arktiliste või karmide talvetingimustega” 
tekstiga „Suveperioodi madala 
välistemperatuuriga” 

Or. en

Selgitus

The Fuels Quality Direktiiv 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a 
higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure 
vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires 
during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as 
Scandinavia and the parts of the UK. The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also 
recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the 
lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with 
the rest of Europe.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Claude Turmes ja Umberto Guidoni

Muudatusettepanek 96
ARTIKLI 1 PUNKT 12

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

12. 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.”

Or. en

Selgitus

Oma 26. septembri 2006. aasta resolutsioonis õhusaastet käsitleva temaatilise strateegia 
kohta kutsus Euroopa Parlament komisjoni üles vähendama lenduvate orgaaniliste ühendite 
heitkoguseid 55% võrra ajavahemikul 2010–2020. Lenduvate orgaaniliste ühendite 
heitkoguste suurenemine juhul, kui kohaldatakse etanooli suhtes lubatud erandit, ei oleks 
kooskõlas Euroopa Parlamendi seisukohaga ega ka õigustatud. Biokütuste lisamiseks 
tavakütustele on teisi viise, mis ei põhjusta aururõhu suurenemist. Etanooli suhtes lubatud 
erand on seega õigustamatu ja tuleks välja jätta. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dorette Corbey

Muudatusettepanek 97
ARTIKLI 1 PUNKT 12

III lisa joonealune märkus 5 (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.“

Joonealune märkus 5 asendatakse 
järgmisega: „Arktiliste või karmide 
talvetingimustega liikmesriikides ei tohi 
maksimaalne aururõhk ületada 66,0 kPa.
Kui kütus sisaldab etanooli, tohib 
maksimaalne lubatud aururõhk 
suveperioodil ületada 56 kPa 4 kPa võrra 
(vt VI lisa), kui on täidetud minimaalne 3 
mahuprotsendi biokütuse sisalduse nõue.”

Or. en
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Selgitus

Etanooli lisamine võib tingida aururõhu tõusu. On oluline tagada, et käesoleva õigusaktiga ei 
kaasneks maksimaalse lubatud aururõhu piirväärtuse tõusu.

Pakutud erand võib kaasa tuua aururõhu tõusu kuni 68 kPa, mis halvendaks õhukvaliteeti. 
Seepärast tuleb maksimaalset lubatud aururõhku alandada 56 kPa tasemeni. Lisaks võib 
lubada maksimaalselt 4 kPa võrra suuremat erandit. Sellise meetodiga jääb isegi erandiga 
maksimaalne aururõhk alla 60 kPa ja õhusaaste ei suurene.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 98
ARTIKLI 1 PUNKT 12

III lisa joonealune märkus 5 (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 suveperioodil ületada 
56 kPa VI lisas esitatud tabelis sätestatud 
määra võrra, ning alates 1. jaanuarist 2013. 
aastast 52 kPa VI lisas esitatud tabelis 
sätestatud määra võrra.”

Or. fr

Selgitus

Lenduvate orgaaniliste ühendite heite piiramiseks on hädavajalik alandada tavalise bensiini 
maksimaalseid aururõhu tasemeid. Kõnealune vähendamine viiakse ellu kahes etapis, et 
võimaldada ettevõtjatel selle uue piiranguga kohaneda.

Seega oleks pakutud skeemi kohaselt aastani 2012 aururõhu tase kõige enam 64 kPa ning 
alates 1. jaanuarist 2013. aastast 60 kPa, tehes niiviisi võimalikuks hoida ära õhukvaliteedi 
halvenemine lenduvate orgaaniliste ühendite suurenenud heite tõttu.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Martin Callanan

Muudatusettepanek 99
ARTIKLI 1 PUNKT 12

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

Joonealust märkust 5 muudetakse, 
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asendades teksti 
„Arktiliste või karmide talvetingimustega” 
tekstiga „Suveperioodi madala 
välistemperatuuriga” 

Or. en

Selgitus

The Fuels Quality Direktiiv 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a 
higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure 
vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires 
during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as 
Scandinavia and the parts of the UK. The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also 
recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the 
lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with 
the rest of Europe.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Martin Callanan

Muudatusettepanek 100
ARTIKLI 1 PUNKTI 12 ESIMENE A LÕIK (uus)

III lisa joonealune märkus 7 a (uus) (direktiiv 98/70/EÜ)

Lisatakse järgmine joonealune märkus 7 a:

(7 a) Artikli 1 lõike 2 kohaselt jõustub 
kõnealune piirang Euroopa 
Standardikomitee poolt väljatöötatud 
standardi avaldamiskuupäeval.

Or. en

Selgitus

Euroopa Standardikomitee standarditud EN 228 mootoribensiini säilitamisel on olulisi 
eeliseid ELi tarbijatele ja ettevõtetele ning autotööstusele, et vältida segadust seoses 
pumpadega, tagada tarnekindlus, kulude minimeerimine ja see, et sõidukeid saab varustada 
sama standardkütusega kogu ELis – vaatamata sellele, kus nende sõidukitega sõidetakse. 
Praeguseid piirväärtusi tuleks tõsta pigem samas ulatuses sõidukite nõuetega/sobivusega, 
mitte lubada täiendavate spetsifikatsioonide lisamist. Pakutud täiendav bensiini 
kvaliteedikategooria tuleks välja jätta ning teha vajalikud muudatused olemasolevatesse 
bensiini spetsifikatsioonidesse.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Martin Callanan

Muudatusettepanek 101
ARTIKLI 1 PUNKTI 12 ESIMENE A LÕIK (uus)

III lisa joonealune märkus 7 b (uus) (direktiiv 98/70/EÜ)

Lisatakse järgmine joonealune märkus 7 b:

(7 b) Artikli 1 lõike 2 kohaselt jõustuvad 
kõnealused piirangud Euroopa 
Standardikomitee poolt väljatöötatud 
standardi avaldamiskuupäeval. 

Or. en

Selgitus

Euroopa Standardikomitee standarditud EN 228 mootoribensiini säilitamisel on olulisi 
eeliseid ELi tarbijatele ja ettevõtetele ning autotööstusele, et vältida segadust seoses 
pumpadega, tagada tarnekindlus, kulude minimeerimine ja see, et sõidukeid saab varustada 
sama standardkütusega kogu ELis – vaatamata sellele, kus nende sõidukitega sõidetakse. 
Praeguseid piirväärtusi tuleks tõsta pigem samas ulatuses sõidukite nõuetega/sobivusega, 
mitte lubada täiendavate spetsifikatsioonide lisamist. Pakutud täiendav bensiini 
kvaliteedikategooria tuleks välja jätta ning teha vajalikud muudatused olemasolevatesse 
bensiini spetsifikatsioonidesse.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Claude Turmes ja Umberto Guidoni

Muudatusettepanek 102
ARTIKLI 1 PUNKTI 13 ALAPUNKT A

IV lisa tabel (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 „3”.

Or. en

Selgitus

Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud kahjustavad tõsiselt õhukvaliteeti, paisates õhku 
lenduvaid osakesi ja lämmastikoksiide. Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud on 
kantserogeensed ja tekitavad tõsiseid terviseprobleeme. Alates 1991. aastast on Rootsis 
kasutusel keskkonnaklassi 1 diislikütus, milles polütsükliliste aromaatsete süsivesinike 
sisaldus on vähem kui 1%. See näitab, et polütsükliliste aromaatsete süsivesinike 
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vähendamine on võimalik ja teostatav palju suuremal määral. Kuid kuna ELi keskmine 
näitaja on praegu 3–4% vahel, on 3% maksimumtase alustuseks hea, et võimaldada tarnijatel 
sellega kohaneda. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij ja Johannes Blokland

Muudatusettepanek 103
ARTIKLI 1 PUNKTI 13 ALAPUNKT A (uus)

IV a lisa (uus) (direktiiv 98/70/EÜ)

13 a. Lisatakse järgmine IV a lisa:

Siseveelaevades kasutatava gaasiõli spetsifikatsioonid
Standard EN-590:2004(B5) (10 mg/kg)

Parameeter Ühik Piirväärtus

Tsetaaniarv Min 51,0
Tsetaaniindeks Min 46,0
Tihedus 15 °C juures kg/m³ 845 
Polüaromaatsed 
süsivesinikud 

% (m/m) Max 8 

Väävlisisaldus mg/kg Max 10,0 
Leekpunkt °C Üle 55 
Koksiarv (10%lise 
destillatsioonijäägi kohta) 

% (m/m) Max 0,30 

Tuhasus % (m/m) Max 0,01 
Veesisaldus mg/kg Max 200 
Tahked osakesed mg/kg Max 24 
Vaseriba korrosioon (3 h 
50 °C juures) 

hindamine 1. klass 

Oksüdatsiooni stabiilsus g/m³ Max 25 
Määrimisvõime (wsd 1,4) 
60 °C juures 

μm Max 460 

Viskoossus 40 °C juures mm2/s 2,00–4,50 
Fraktsioonkoostis 
% (V/V) taastatav 250 °C 
juures
% (V/V) taastatav 350 °C 
juures
95% taastatav

% (V/V) 
% (V/V) 
°C 

<65 
Min 85 
Max 360 

Hägustumispunkt
Suvel
Talvel 

°C Max 0 
Max –15 

Külmfiltri °C Max –11 
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ummistumispunkt (CFPP) 
Suvel 
Talvel 

Max –24 

Välimus Selge 
Rasvhapete metüülestrite 
sisaldus* 

% (V/V) Max 5 

*Rasvhapete metüülestrite kõrgem sisaldus tõstab 
kütusekulu ja nõuab täiendavat hooldusdistsipliini 
(toitesüsteemi määrduvuse, sademe tekke ja 
korrosiooni vältimine). See võib tekitada probleeme 
ka küttesüsteemidele (ohutuse probleem).

Or. en

Selgitus

(Justification Lambert van Nistelrooij)
The current annex IV gives no specifications for the Fatty Acid Methyl Esther (FAME) 
content. However, higher FAME content increases fuel consumption & requires additional 
maintenance discipline (prevent fuel system fouling, deposit formation and corrosion). It also 
might cause problems for on board heating systems (safety issue). Annex IVa therefore 
proposes a max. 5 % for FAME.

(Justification Johannes Blokland)
Recent research shows that a high amount of bioblend (more than 5%) in fuel increases fuel 
consumption and requires additional maintenance discipline (prevent fuel system fouling, 
deposit formation and corrosion). It also might cause problems for on board heating systems 
(safety issue). As long as the EN 590 grade remains unchanged, there is no possibility to 
blend a higher amount of biofuel than 5%. But in the case the grade will be reviewed (as 
happened about 5 years ago), this could be harmful for the inland waterway vessels. 
Therefore this new Annex is added to ensure the 5% maximum of bioblend.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Claude Turmes ja Umberto Guidoni

Muudatusettepanek 104
LISA

V lisa alapealkiri (direktiiv 98/70/EÜ)

Liik: Suure biokütusesisaldusega bensiin Liik: Suure hapnikusisaldusega bensiin

Or. en

Selgitus

V lisa sisaldab kuni 10% etanoolisisaldusega bensiini suhtes kohaldatavaid sätteid. Sellist 
kogust etanooli sisaldava bensiini nimetamine „suure biokütusesisaldusega bensiiniks” on 
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eksitav. Mõiste „biokütus” viib tarbijad eksiarvamusele, et see kütuseliik on 
keskkonnasõbralik. Tehniliselt õige nimetus bensiinile, mis sisaldab 5–10 mahuprotsenti 
etanooli, on „kõrge hapnikusisaldusega bensiin”. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dorette Corbey

Muudatusettepanek 105
LISA

V lisa alapealkiri (direktiiv 98/70/EÜ)

Liik: Suure biokütusesisaldusega bensiin Liik: Biokütusesisaldusega bensiin

Or. en

Selgitus

V lisa sisaldab 5% biokütusesisaldusega bensiini suhtes kohaldatavaid sätteid. Sellist kogust 
biokütuseid sisaldava bensiini nimetamine „suure biokütusesisaldusega bensiiniks” on 
eksitav. Kõnealust väljendit tuleks kasutada oluliselt rohkem biokütust sisaldava bensiini 
puhul; väljendi „biokütusesisaldusega bensiin” kasutamine on sobivam. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Claude Turmes ja Umberto Guidoni

Muudatusettepanek 106
LISA

V lisa tabeli rida 6 (miinimummäär) (direktiiv 98/70/EÜ)

Hapnikusisaldus Hapnikusisaldus

- 2,7 % v/v min (5 a)

(5 a) Miinimumnõue kaotab kehtivuse 
„bensiini” kategooria turult eemaldamise 
korral.

Or. en

Selgitus

Suure hapnikusisaldusega bensiini ja tavalise bensiini eristamine on vajalik vanema 
sõidukipargi tõttu, mis ei talu kütustes rohkem kui 5 mahuprotsenti etanoolisisaldust. Juhul 
kui tulevikus tavaline bensiin turult eemaldatakse, kaotab ka miinimumnõue kehtivuse. 
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Gintaras Didžiokas

Muudatusettepanek 107
LISA

V lisa tabeli rida 6 (minimaalne piirväärtus) (direktiiv 98/70/EÜ)

Hapnikusisaldus % m/m 3,7 Hapnikusisaldus % m/m 4,0

Or. en

Selgitus

Hapnikusisalduse piirväärtus peab olema piisavalt kõrge tagamaks, et bensiini saab lisada 10 
mahuprotsenti etanooli kogu lubatud tiheduse ulatuses. Kui bensiini, millesse etanool 
lisatakse, tihedus on 720–747 kg/m³, ei vasta 10% etanooli lisamine pakutud 3,7 
mahuprotsendi hapnikusisalduse piirväärtusele. Ameerika Ühendriikide valitsus on juba 
enam kui 10 aastat lubanud 4 mahuprotsendi hapniku kogusisaldust bensiinis E10 (10% 
etanooli). See oleks piisav, et tagada 10 mahuprotsendi etanooli lisamine bensiini kogu 
lubatud tiheduse ulatuses.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dorette Corbey

Muudatusettepanek 108
LISA

V lisa tabeli rida 7 (minimaalne piirväärtus) (direktiiv 98/70/EÜ) (direktiiv 98/70/EÜ)

– etanool (stabilisaatorid võivad olla 
vajalikud) % v/v 10

– etanool (stabilisaatorid võivad olla 
vajalikud) % v/v 5–10

Or. en

Selgitus

On parem, kui 0–5 mahuprotsendi etanoolisisaldusega ja 5–10 mahuprotsendi 
etanoolisisaldusega bensiinile on eraldi kategooriad.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Martin Callanan

Muudatusettepanek 109
LISA

V lisa joonealune märkus 3 (direktiiv 98/70/EÜ)

(3) Suveperiood algab hiljemalt 1. mail ja 
kestab vähemalt 30. septembrini. 

(3) Suveperiood algab hiljemalt 1. mail ja 
kestab vähemalt 30. septembrini. 
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Liikmesriikides, kus on arktilised või 
karmid talvetingimused, algab suveperiood 
hiljemalt 1. juunil ja kestab vähemalt 31. 
augustini.

Liikmesriikides, kus on suvel madalad 
temperatuurid, algab suveperiood hiljemalt 
1. juunil ja kestab vähemalt 31. augustini.

Or. en

Selgitus

The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a 
higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure 
vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires 
during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as 
Scandinavia and the parts of the UK. The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also 
recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the 
lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with 
the rest of Europe.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Claude Turmes ja Umberto Guidoni

Muudatusettepanek 110
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.

Or. en

Selgitus

Follows amendments on recital 15 and 16 and articles 1 point 5 (Article 7 b (Directive 
98/70/EC) and article 1 point 8 (Article 11 (Directive 98/70/EC) by the same author.

In its resolution on the Thematic Strategy on air pollution of 26 September 2006 the 
European Parliament called upon the Commission to reduce the ozone-forming volatile 
organic compounds (VOC) with 55% between 2010 and 2020. An increase of VOC emissions, 
which would the result if an ethanol waiver is applied, is neither in line with the position of 
the European Parliament nor justified. There are other ways of blending biofuels with 
conventional fuels that don’t lead to increased vapour pressure. An exemption for ethanol is 
therefore unjustified and should be deleted.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Martin Callanan

Muudatusettepanek 111
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 suvel madalad 
temperatuurid, ei tohi maksimaalne 
aururõhk olla suurem kui 70,0 kPa. Kui 
kütus sisaldab etanooli, tohib maksimaalne 
lubatud aururõhk suveperioodil ületada 
asjaomast suveperioodi aururõhu 
piirväärtust 60 kPa või 70 kPa VI lisas 
esitatud tabelis sätestatud määra võrra. 

Or. en

Selgitus

The Fuels Quality Direktiiv 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a 
higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure 
vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires 
during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as 
Scandinavia and the parts of the UK. The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also 
recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the 
lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with 
the rest of Europe. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 112
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. Kui 
kütus sisaldab etanooli, tohib maksimaalne 
lubatud aururõhk suveperioodil ületada 56 
kPa VI lisas esitatud tabelis sätestatud määra 
võrra ning tohib alates 1. jaanuarist 2013 
ületada 52 kPa VI lisas esitatud tabelis 
sätestatud määra võrra.

Or. fr
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Selgitus

Seega oleks pakutud skeemi kohaselt aastani 2012 aururõhu tase kõige enam 64 kPa ning 
alates 1. jaanuarist 2013 60 kPa, tehes niiviisi võimalikuks hoida ära õhukvaliteedi 
halvenemine lenduvate orgaaniliste ühendite suurenenud heitkoguste tõttu.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dorette Corbey

Muudatusettepanek 113
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 66,0 kPa. Kui 
kütus sisaldab etanooli, tohib maksimaalne 
lubatud aururõhk suveperioodil ületada 56 
kPa VI lisas esitatud tabelis sätestatud määra 
võrra. 

Or. en

Selgitus

Etanooli lisamine võib tingida aururõhu tõusu. On oluline tagada, et käesoleva õigusaktiga ei 
kaasneks maksimaalse lubatud aururõhu piirväärtuse tõusu. Seepärast – ja kooskõlas 
maksimaalse lubatud aururõhu piirväärtusega suveperioodil – tuleks maksimaalset 
aururõhku arktilistes või karmides talvetingimustes alandada 70 kPa-lt 66 kPa-ni.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Claude Turmes ja Umberto Guidoni

Muudatusettepanek 114
LISA

VI lisa (direktiiv 98/70/EÜ)

ETANOOLI SISALDAVA BENSIINI 
AURURÕHU LUBATUD ERAND

välja jäetud

Etanoolisisaldus
(%v/v)

Aururõhuga 
seotud lubatud 
erand (kPa)

0 0
1 3,65
2 5,95
3 7,20
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4 7,80
5 8,0
6 8,0
7 7,94
8 7,88
9 7,82
10 7,76
Aururõhuga seotud lubatud erand tabelis 
loetletud väärtuste vahepeale jääva 
etanoolisisalduse kohta määratakse 
kindlaks lineaarse ekstrapoleerimise teel, 
kasutades vahepealsest väärtusest vahetult 
üles- ja allapoole jäävat etanoolisisaldust.

Or. en

Selgitus

Follows amendments on recital 15 and 16 and articles 1 point 5 (Article 7 b (Directive 
98/70/EC) and 1 point 8 (Article 11 (Directive 98/70/EC) by the same author.

In its resolution on the Thematic Strategy on air pollution of 26 September 2006 the 
European Parliament called upon the Commission to reduce the ozone-forming volatile 
organic compounds (VOC) with 55% between 2010 and 2020. An increase of VOC emissions, 
which would the result if an ethanol waiver is applied, is neither in line with the position of 
the European Parliament nor justified. There are other ways of blending biofuels with 
conventional fuels that don’t lead to increased vapour pressure. An exemption for ethanol is 
therefore unjustified and should be deleted. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dorette Corbey

Muudatusettepanek 115
LISA

VI lisa (direktiiv 98/70/EÜ)

ETANOOLI SISALDAVA BENSIINI 
AURURÕHU LUBATUD ERAND

ETANOOLI SISALDAVA BENSIINI 
AURURÕHU LUBATUD ERAND

Etanoolisisaldus
(%v/v)

Aururõhuga 
seotud lubatud 
erand (kPa)

0 0
1 3,65
2 5,95
3 7,20
4 7,80

4 kPa suurune erand kehtib üksnes siis, 
kui kütusele on lisatud 3% v/v etanooli.
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5 8,0
6 8,0
7 7,94
8 7,88
9 7,82
10 7,76
Aururõhuga seotud lubatud erand tabelis 
loetletud väärtuste vahepeale jääva 
etanoolisisalduse kohta määratakse 
kindlaks lineaarse ekstrapoleerimise teel, 
kasutades vahepealsest väärtusest vahetult 
üles- ja allapoole jäävat etanoolisisaldust.

Or. en

Selgitus

Väljapakutud etanoolisisaldust käsitlev erand tooks kaasa aururõhu suurenemise 68 kPa-ni ja 
suurenenud lenduvate orgaaniliste ühendite heitest tingitud halvema õhu kvaliteedi. Õhu 
kvaliteedi halvenemise vältimiseks tuleb üldist maksimaalset aururõhku alandada 56 kPa 
tasemele. Lisaks võib lubada maksimaalselt 4 kPa suurust erandit juhul, kui lisatakse 
vähemalt 3 mahuprotsenti etanooli. Sellise meetodiga jääb isegi erandi puhul maksimaalne 
aururõhk alla 60 kPa ja õhusaaste ei suurene.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Horst Schnellhardt

Muudatusettepanek 116
LISA

VI lisa (direktiiv 98/70/EÜ)

ETANOOLI SISALDAVA BENSIINI 
AURURÕHU LUBATUD ERAND

BIOKÜTUSEID SISALDAVA BENSIINI 
AURURÕHU LUBATUD ERAND

Etanoolisisaldus
(%v/v)

Aururõhuga 
seotud lubatud 
erand (kPa)

0 0
1 3,65
2 5,95
3 7,20
4 7,80
5 8,0
6 8,0
7 7,94
8 7,88
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9 7,82
10 7,76
Aururõhuga seotud lubatud erand tabelis 
loetletud väärtuste vahepeale jääva 
etanoolisisalduse kohta määratakse 
kindlaks lineaarse ekstrapoleerimise teel, 
kasutades vahepealsest väärtusest vahetult 
üles- ja allapoole jäävat etanoolisisaldust.

8 kPa suurune erand kehtib üksnes siis, 
kui kütusele on lisatud 3–10% biokütust.

Or. de

Selgitus

Lubatud erandite järgimist oleks võimatu kontrollida. Et teha võimalikuks bensiinile etanooli 
ja teiste biokütuste lisamine, tuleks tugiväärtuseks võtta tegelikkuses esinev maksimaalne 
kõrvalekalle. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Claude Turmes ja Umberto Guidoni

Muudatusettepanek 117
LISA

VI a lisa (uus) (direktiiv 98/70/EÜ)

VI A LISA
KÜTUSTE ELUTSÜKLI JOOKSUL 
TEKKIVATE KASVUHOONEGAASIDE 
HEITKOGUSTE MÕÕTMISE MEETOD
1. Kõigi kütuste elutsükli jooksul tekkivate 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
aruandluses võetakse arvesse järgmisi 
elemente:
a) tooraine kaevandamine/tootmine, 
sealhulgas:
– kaevandamise viis, mõõdetuna või 
prognoosituna kaevandamise koha kohta;
– kaevandamisel (sealhulgas põletamise, 
lekete ja muude protsessidega seotud 
energiatarbimise puhul) kasutatava energia 
hulk;
– otsese või kaudse maakasutuse muutuse 
mõju, sealhulgas põllumajandustegevuse 
asendamine;
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– agrokeemiliste ainete tootmiseks ja 
tarvitamiseks kasutatava energia hulk 
energiaühiku kohta;
– põllumajandustavadega, eelkõige 
lämmastikväetise kasutamisega seotud 
mõju mullasüsinikule ja heitele; 
– kõrvalsaaduste mõju;
– tootmisseadmete kasutus energiaühiku 
kohta; 
b) transport ja tarnimine, sealhulgas:
– transport puuraugust esimese 
rafineerimis- või tootmiskohani keskmiste 
CO2 ekvivalentide alusel energiaühiku 
kohta;
– veokilomeetrite arv puurkaevust 
rafineerimis- või tootmiskohani;
– veokilomeetrite arv rafineerimis- või 
tootmiskohast müügipunktini keskmiste 
CO2 ekvivalentide alusel energiaühiku 
kohta;
c) ümbertöötamine/rafineerimine, 
sealhulgas:
– ümbertöötamiseks/rafineerimiseks 
kasutatava energia hulk energiaühiku 
kohta;
– heite hulk CO2 ekvivalentides 
energiaühiku kohta;
d) lõpptoode: 
– süsinikusisaldus energiaühiku kohta.
2. Komisjon töötab vajaduse korral välja 
vaikeväärtused kaevanduskoha kohta või 
mittefossiilsete kütusekomponentide kohta 
hindamise jaoks tootmisallikast kuni 
sõidukis kasutamiseni. Sellised 
vaikeväärtused on kasvuhoonegaaside heite 
vähendamise hindamise suhtes 
konservatiivsed ning põhinevad keskmisest 
oluliselt kõrgematel heite näitajatel. 
Kütusetarnijad võivad nõuda soodsamat 
heitekoefitsienti, kui nad suudavad 
tõestada, et nende toote kasvuhoonegaasi 
heitkoguse näitaja on vaikeväärtusest 
madalam.



AM\688588ET.doc 65/71 PE396.443v01-00
Freelance-tõlge

ET

Or. en

Selgitus

Kütustele esitatavad peamised nõuded tuleks määratleda säästva arengu kriteeriumides, 
samas kui käesolev lisa peaks käsitlema üksnes kasvuhoonegaaside heitkoguste arvutamise 
kriteeriume. Võimalikud vaikeväärtused peaksid olema konservatiivsed ja kujutama 
keskmistest kasvuhoonegaasi heitkoguse näitajatest kõikides kütustes ja etappides oluliselt 
halvemaid näitajaid, et pakkuda kütusetarnijatele initsiatiiv paremate näitajate kasuks 
otsustada ja anda vajalikku teavet, mis võimaldaks soodsamate koefitsientide kasutamist. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 118
LISA

VI a lisa (uus) (direktiiv 98/70/EÜ)

VI A LISA
KÕIGI FOSSIILKÜTUSTE ELUTSÜKLI 
JOOKSUL TEKKIVATE 
KASVUHOONEGAASIDE 
HEITKOGUSTE MÕÕTMISE MEETOD
1. Kõigi fossiilkütuste elutsükli jooksul 
tekkivate kasvuhoonegaaside heitkoguste 
aruandluses võetakse arvesse järgmisi 
elemente:
a) tooraine kaevandamine/tootmine, 
sealhulgas:
– kaevandamise viis, mõõdetuna või 
prognoosituna kaevandamise koha kohta;
– prognoositav kaevandamisel (sealhulgas 
põletamise, lekete ja muude protsessidega 
seotud energiatarbimise puhul) kasutatava 
energia hulk;
– maakasutuse muutuse mõju, sealhulgas 
põllumajandustegevuse asendamine;
– agrokeemiliste ainete tootmiseks ja 
tarvitamiseks kasutatava energia hulk 
energiaühiku kohta;
– kõrvalsaaduste mõju;
– tootmisseadmete kasutus energiaühiku 
kohta; 
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b) transport ja tarnimine, sealhulgas:
– transport puuraugust esimese 
rafineerimis- või tootmiskohani keskmiste 
CO2 ekvivalentide alusel energiaühiku 
kohta;
– veokilomeetrite arv puurkaevust 
rafineerimis- või tootmiskohani; 
– veokilomeetrite arv rafineerimis- või 
tootmiskohast müügipunktini keskmiste 
CO2 ekvivalentide alusel energiaühiku 
kohta; 
c) ümbertöötamine/rafineerimine, 
sealhulgas:
– ümbertöötamiseks/rafineerimiseks 
kasutatava energia hulk energiaühiku 
kohta;
– heite hulk CO2 ekvivalentides 
energiaühiku kohta;
d) lõpptoode: 
– süsinikusisaldus energiaühiku kohta.
2. Enne 1. jaanuari 2011 sõnastatakse 
käesoleva lisa punkti 1 kohaselt mõõdetud 
elutsükli jooksul tekkivate 
kasvuhoonegaaside heitkoguste põhjal 
kütuse põhistandardid. Standarditeks on 
parima üldise näitajaga kütusetarnija 
mõõtmistulemused või kolme parima 
tarnija keskmine. Vajaduse korral võib 
eristada traditsioonilisi kergeid ja raskeid 
toorõlisid. 
3. Alates 1. jaanuarist 2011 võib artikli 7a 
lõike 2 kohane CO2 ekvivalentides 
väljendatud heite vähendamine toimuda 
kas vaikeväärtuste alusel kaevanduskoha 
kohta või tootmisallikast kuni sõidukis 
kasutamiseni tekkivate kasvuhoonegaaside 
mõõtmise meetodi põhjal arvutatud CO2
ekvivalentide kindla koguse alusel. 
Kütusetarnijad võivad sellest väärtusest 
positiivses mõttes kõrvale kalduda, kui nad 
suudavad tõestada, et nende toote 
kasvuhoonegaasi heitkoguse näitaja on 
vaikeväärtusest madalam.



AM\688588ET.doc 67/71 PE396.443v01-00
Freelance-tõlge

ET

Or. en

Selgitus

Biokütuste kasvuhoonegaaside heidet käsitletakse ja peab käsitlema taastuvenergia 
direktiivis, kuna see direktiiv käsitleb fossiilkütuseid. Komisjon esitab detsembris ettepaneku 
võtta vastu taastuvenergia direktiiv, milles sisaldub ka elutsükli analüüsi põhjal biokütuste 
kasvuhoonegaasi heitkoguse näitaja arvutamise vahend. Säästva arengu kriteeriumide 
käsitlemine kahes direktiivis tekitab õigusliku segaduse.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Claude Turmes

Muudatusettepanek 119
LISA

VI b lisa (uus) (direktiiv 98/70/EÜ)

VI B LISA
KÜTUSTE SÄÄSTVA ARENGU 
KRITEERIUMID
Säästva arengu kriteeriumid põhinevad 
süsteemil, milles kütuse lähteained on 
jälgitavad tagasi allikani ning kõik säästva 
arengu biomassi tootmise ahela ettevõtted 
on sertifitseeritud.
Kriteeriumidega tagatakse muu hulgas 
järgmist:
– tootmine ei tohi avaldada negatiivset 
mõju bioloogilisele mitmekesisusele ning 
eelkõige ei tohi lähteainete tootmine või 
kaevandamine toimuda loodusväärtuste või 
riiklikult kaitstud alade läheduses, välja 
arvatud jäätmevoogude või puidujäätmete 
puhul;
– kütuse lähteainete tootmisega ei tohi 
kaasneda metsatustamist või muude 
maapealsete või -aluste süsinikuvarude 
(nagu märgalad ja püsirohumaad) otsest 
kadu;
– täita tuleb rahvusvahelisi konventsioone 
ja eeskirju, eelkõige asjaomaseid ILO 
standardeid ja ÜRO konventsioone 
põlisrahvaste kaitse kohta;
– tootmine ei tohi avaldada negatiivset 
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mõju veevarudele;
– kütuse lähteainete tootmine või 
kaevandamine ei tohi avaldada negatiivset 
mõju õhu, vee ja mulla kvaliteedile; 
– korrapärane aruandluskohustus 
bioloogiliste lähteainete tootmise 
sotsiaalsete tagajärgede kohta, eriti 
toiduainete hindade kohta, et näidata 
negatiivsete mõjude puudumist, muu 
hulgas toiduainetega kindlustatuse kohta;
– kohaliku kogukonna/elanikkonna 
nõusolek; 
– üldsuse juurdepääs teabele ja osalemine;
– korrapärane aruandluskohustus selle 
kohta, et puuduvad maakasutuse muutusest 
või põllumajandustegevuse 
ümberpaigutamisest tingitud kaudsed 
negatiivsed mõjud;
– biomassist saadud fossiilkütuste 
kasvuhoonegaaside heite vähendamine 
vähemalt 60% võrra võrreldes 
fossiilkütusega;

Or. en

Selgitus

Kõik ELi turul müüdavad kütused peaksid vastama säästva arengu kriteeriumidele. Kui 
biomassist toodetud kütustes nähakse olulist meetodit käesoleva õigusakti järgimiseks, tuleks 
täiendavalt hoolt kanda selle eest, et see ei tekitaks vastupidist mõju keskkonnale ja kliimale. 
Sellised kriteeriumid peaksid tagama, et ei avaldata olulist negatiivset mõju näiteks 
bioloogilisele mitmekesisusele, õhu, vee ja mulla kvaliteedile või toiduainetega 
kindlustatusele. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Umberto Guidoni

Muudatusettepanek 120
LISA

VI b lisa (uus) (direktiiv 98/70/EÜ)

VI B LISA
SÄÄSTVA ARENGU KRITEERIUMID 
KÜTUSTE TOOTMISES
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Säästva arengu kriteeriumid põhinevad 
süsteemil, milles kütuse lähteained on 
jälgitavad tagasi allikani ning kõik säästva 
arengu biomassi tootmise ahela ettevõtted 
on sertifitseeritud.
Kriteeriumidega tagatakse muu hulgas 
järgmist:
– tootmine ei tohi avaldada negatiivset 
mõju bioloogilisele mitmekesisusele, ning 
eelkõige ei tohi lähteainete tootmine või 
kaevandamine toimuda loodusväärtuste või 
riiklikult kaitstud alade läheduses, välja 
arvatud jäätmevoogude või puidujäätmete 
puhul;
– kütuse lähteainete tootmisega ei tohi 
kaasneda metsatustamist või muude 
maapealsete või -aluste süsinikuvarude 
(nagu märgalad ja püsirohumaad) otsest 
kadu;
– täita tuleb rahvusvahelisi konventsioone 
ja eeskirju, eelkõige asjaomaseid ILO 
standardeid ja ÜRO konventsioone 
põlisrahvaste kaitse kohta;
– tootmine ei tohi avaldada negatiivset 
mõju veevarudele;
– kütuse lähteainete tootmine või 
kaevandamine ei tohi avaldada negatiivset 
mõju õhu, vee ja mulla kvaliteedile; 
– korrapärane aruandluskohustus 
bioloogiliste lähteainete tootmise 
sotsiaalsete tagajärgede kohta, eriti 
toiduainete hindade kohta, et näidata 
negatiivsete mõjude puudumist, muu 
hulgas toiduainetega kindlustatuse kohta; 
– kohaliku kogukonna/elanikkonna 
nõusolek; 
– üldsuse juurdepääs teabele ja osalemine;
– korrapärane aruandluskohustus selle 
kohta, et puuduvad maakasutuse muutusest 
või põllumajandustegevuse 
ümberpaigutamisest tingitud kaudsed 
negatiivsed mõjud; 
– biomassist saadud fossiilkütuste 
kasvuhoonegaaside heite oluline 
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vähendamine võrreldes fossiilkütusega;

Or. en

Selgitus

Kõik ELi turul müüdavad kütused peaksid vastama säästva arengu kriteeriumidele. Kui 
biomassist toodetud kütustes nähakse olulist meetodit käesoleva õigusakti järgimiseks, tuleks 
täiendavalt hoolt kanda selle eest, et see ei tekitaks vastupidist mõju keskkonnale ja kliimale. 
Sellised kriteeriumid peaksid tagama, et ei avaldata olulist negatiivset mõju näiteks 
bioloogilisele mitmekesisusele, õhu, vee ja mulla kvaliteedile või toiduainetega 
kindlustatusele. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Andres Tarand ja Anders Wijkman

Muudatusettepanek 121
LISA

VI c lisa (uus) (direktiiv 98/70/EÜ)

SÄÄSTVUSE INDEKS JA KÜNNIS 
BIOKÜTUSTE TOOTMISES JA 
KASUTAMISES
Lisaks VI a ja VI b lisadele hinnatakse ja 
sertifitseeritakse igas mootoris või 
energiamuundamise tehnoloogias (nt 
kütuseelemendid) kasutatavat biokütust 
vastavalt ühtsele ühisele teaduslikult tugeva 
põhjaga säästvuse indeksile, millega 
kehtestatakse artikli 7b a lõikes 4 viidatud 
alusmäär, mis võrdub vähemalt 50%lise 
kasvuhoonegaaside heite vähendamise ja 
100%lise energiatõhususe kasvuga 
võrreldes Eurosuper 95 bensiiniga, mida 
kasutatakse tavalises sisepõlemismootoris; 
kui biomass pärineb viljelusmaal 
kasvatatud kultuuridest, sisaldab indeks ka 
biomassi minimaalse saagikuse nõuet – 5 
tonni õli ekvivalenti hektari kohta ning 
kemikaalide maksimaalset sisendkogust ja 
niisutamist hektari kohta.
Säästvuse indeksi meetod ja täpne sõnastus 
võetakse vastu artikli 11 lõikes 2 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. en
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Selgitus

Abiks oleks, kui Euroopa Parlament annaks mõningad juhised enne komiteemenetluse teel 
toimuvate arutelude algust.
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