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Muudatusettepanek 10
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Taastuvenergiat toetava 
energiamudeli saavutamiseks on vaja 
rajada strateegiline koostöö, milles 
osalevad piirkonnad ja kohalikud 
asutused koos liikmesriikidega, 
eesmärgiga kaasata nad vahetult selle 
väljatöötamisse.

Or. es

Muudatusettepanek 11
Jill Evans

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Siduvate eesmärkide peamine eesmärk 
on tagada investoritele kindlustunne.
Seega ei ole asjakohane lükata siduvat 
otsust edasi kuni teatava tulevikus 
toimuva sündmuseni. Seepärast märkis 
komisjon nõukogu 15. veebruari 2007. 
aasta protokolli kantud avalduses, et ta ei 
kaalunud asjaolu, et eesmärgi 
kohustuslikku olemust tuleks edasi lükata, 
kuni müügile jõuavad teise põlvkonna 
biokütused.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 12
Jana Bobošíková

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Komisjoni, nõukogu ja Euroopa 
Parlamendi võetud seiskohti silmas pidades 
on asjakohane seada kohustuslikud 
eesmärgid suurendada taastuvenergia 
osakaalu energia kogutarbimises 20%-ni ja 
transpordisektoris 10%-ni Euroopa Liidu 
energiatarbimises 2020. aastal.

(8) Komisjoni, nõukogu ja Euroopa 
Parlamendi võetud seisukohti silmas 
pidades ning ÜRO ja Maailmapanga 
analüüse biokütuste tootmise mõju kohta 
toiduainete tootmisele silmas pidades on 
asjakohane seada kohustuslikud eesmärgid 
suurendada taastuvenergia osakaalu 
energia kogutarbimises 20%-ni Euroopa 
Liidu energiatarbimises 2020. aastal ning 
lubada liikmesriikidel otsustada, milline 
taastuvenergia osakaal transpordisektoris 
on teostatav.

Or. cs

Selgitus

Vaatamata Euroopa Ülemkogul 2007. aasta märtsis Brüsselis vastu võetud otsusele 
saavutada kõikides liikmesriikides 2020. aastaks biokütuste 10%line osakaal 
transpordisektori bensiini ja diislikütuse kogutarbimises, peaks toiduainete tootmiseks 
kasutatava maa pindala vähenemist silmas pidades jääma vastutus kõnealuse otsuse 
tegemisel üksikutele liikmesriikidele.

Muudatusettepanek 13
Jill Evans

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Komisjoni, nõukogu ja Euroopa 
Parlamendi võetud seiskohti silmas pidades 
on asjakohane seada kohustuslikud 

(8) Komisjoni, nõukogu ja Euroopa 
Parlamendi võetud seisukohti silmas 
pidades on asjakohane seada kohustuslikud 
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eesmärgid suurendada taastuvenergia 
osakaalu energia kogutarbimises 20%-ni ja 
transpordisektoris 10%-ni Euroopa Liidu 
energiatarbimises 2020. aastal.

eesmärgid suurendada taastuvenergia 
minimaalset vahepealset ja üldist osakaalu 
energia kogutarbimises 20%-ni Euroopa 
Liidu lõpptarbimises 2020. aastal.

Or. en

Selgitus

Euroopa Parlament pooldab vähemalt 25%lise taastuvenergia osakaalu energia 
lõpptarbimises aastal 2020. Uusim teaduslik ja poliitiline tõendusmaterjal näitab, et 
transpordisektorile pole võimalik kehtestada jätkusuutlikku siduvat sihtmärki 10% ulatuses 
biomassist pärineva kütuse kasutamiseks. Seepärast tuleb kõnealusest sihtmärgist loobuda. 
Säästvat biomassi saab energeetikas muul otstarbel tõhusamalt kasutada, näiteks elektri ja 
soojuse (või jahutuse) koostootmiseks.

Muudatusettepanek 14
Jana Bobošíková

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Samas on asjakohane, et eesmärk 
suurendada taastuvenergia osakaalu 
transpordisektoris 10%-ni tuleks seada 
kõikide liikmesriikide puhul samale 
tasemele, et tagada transpordikütuste 
spetsifikaatide vastavus ja kättesaadavus. 
Kuna transpordikütustega kauplemine on 
lihtne, saavad liikmesriigid, kelle 
käsutuses on piiratud määral ressursse, 
taastuvaid transpordikütuseid mujalt. 
Kuigi tehniliselt oleks ühendusel võimalik 
saavutada biokütusealane eesmärk üksnes
ühendusesisese tootmise abil, on siiski 
tõenäoline ja soovitatav, et eesmärk 
saavutatakse tegelikult ühendusesisese 
tootmise ja impordi ühendamisel. Selleks 
peaks komisjon jälgima biokütuste 
tarnimist ühenduse turule ja vajaduse 
korral tegema asjakohaste meetmete 

välja jäetud
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ettepanekuid, et saavutada 
tasakaalustatud lähenemisviis 
ühendusesisese tootmise ja impordi vahel, 
võttes arvesse mitme- ja kahepoolseid 
kaubandusläbirääkimisi ning keskkonna, 
kulude ja energiavarustuse kindlusega 
seotud ning muid kaalutlusi.

Or. cs

Selgitus

Vastutus biokütuste osakaalu suuruse otsustamise eest transpordisektori bensiini ja 
diislikütuse kogutarbimises 2020. aastal peaks jääma üksikutele liikmesriikidele. 

Muudatusettepanek 15
Jill Evans

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Samas on asjakohane, et eesmärk 
suurendada taastuvenergia osakaalu 
transpordisektoris 10%-ni tuleks seada 
kõikide liikmesriikide puhul samale 
tasemele, et tagada transpordikütuste 
spetsifikaatide vastavus ja kättesaadavus. 
Kuna transpordikütustega kauplemine on 
lihtne, saavad liikmesriigid, kelle 
käsutuses on piiratud määral ressursse, 
taastuvaid transpordikütuseid mujalt.
Kuigi tehniliselt oleks ühendusel võimalik 
saavutada biokütusealane eesmärk üksnes 
ühendusesisese tootmise abil, on siiski 
tõenäoline ja soovitatav, et eesmärk 
saavutatakse tegelikult ühendusesisese 
tootmise ja impordi ühendamisel. Selleks
peaks komisjon jälgima biokütuste
tarnimist ühenduse turule ja vajaduse 
korral tegema asjakohaste meetmete 

(10) Tõenäoliselt saavutatakse 
taastuvenergia eesmärgid tegelikult 
ühendusesisese tootmise ja impordi 
ühendamisel. Selles kontekstis peaks 
komisjon jälgima taastuvenergia, 
sealhulgas energia saamiseks kasutatava 
biomassi tarnimist ühenduse turule, võttes 
arvesse mitme- ja kahepoolseid 
kaubandusläbirääkimisi ning keskkonna, 
sotsiaalsete aspektide, kulude ja 
energiavarustuse kindlusega seotud ning 
muid kaalutlusi.
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ettepanekuid, et saavutada 
tasakaalustatud lähenemisviis 
ühendusesisese tootmise ja impordi vahel, 
võttes arvesse mitme- ja kahepoolseid 
kaubandusläbirääkimisi ning keskkonna, 
kulude ja energiavarustuse kindlusega 
seotud ning muid kaalutlusi.

Or. en

Selgitus

Komisjon peab jälgima igasugust energia importi ja eksporti, sõltumata sellest, kas see on 
toodetud (ja tarbitud) riigi sees või imporditud/eksporditud kolmandatest riikidest. Eriti 
hoolikalt tuleb jälgida energia tootmiseks kasutatavat biomassi. Siiski näitab uusim teaduslik 
ja poliitiline tõendusmaterjal, et transpordisektorile pole võimalik kehtestada jätkusuutlikku 
siduvat sihtmärki 10% ulatuses biomassist pärineva kütuse kasutamiseks. Seepärast tuleb 
kõnealusest sihtmärgist loobuda.

Muudatusettepanek 16
Struan Stevenson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 38 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38 a) Pinnases või taimedes leiduva 
suure süsinikuvaruga maa-ala ei tohiks 
samuti kasutusele võtta teiste 
taastuvenergia projektide arendamiseks, 
milleks on näiteks tuulegeneraatorite ja 
nendega seotud teede, sealhulgas 
ujuvteede ja muu infrastruktuuri 
ehitamine. Selliste arendustööde mõju 
turbaaladele toob vältimatult kaasa 
turbaraba kuivamise laiaulatuslikes 
piirkondades ja talletatud süsiniku 
eraldumise atmosfääri, mille tagajärjeks 
on süsinikdioksiidi moodustumine. 

Or. en
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Selgitus

Turbaala on süsiniku neeldaja. Tuuleparkide, ujuvteede ja muu infrastruktuuri ehitamine toob 
kaasa loodusliku drenaaži katkemise ja turba kuivamise, mille tulemusena eraldub atmosfääri 
väga suurtes kogustes süsinikdioksiidi, tekitades rohkem süsinikdioksiidi heidet, kui tuulepark 
kunagi kokku hoida suudab.

Muudatusettepanek 17
Jana Bobošíková

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 42 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(42 a) ÜRO ja Maailmapanga 2008. aasta 
märtsi aruannete ja analüüside alusel 
tuleb täita biokütuste tootmisega seoses 
veel üks kriteerium, nimelt tagada 
toiduainete tootmise säästlikkus ja hoida 
ära toidukriis.

Or. cs

Muudatusettepanek 18
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 45

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(45) Selleks et vältida ebaproportsionaalset 
halduskoormust, tuleks üldiste biokütuse 
tootmisviiside jaoks sätestada 
vaikeväärtuste loetelu. Biokütuste ja 
muude vedelate biokütuste puhul peaks 
alati olema õigus kasutada loetelus 
kehtestatud kasvuhoonegaasiheite 
vähendamise taset. Kui tootmisviisidest 
tuleneva kasvuhoonegaasiheite vähenemise 

(45) Selleks et vältida ebaproportsionaalset 
halduskoormust, tuleks üldiste biokütuse 
tootmisviiside jaoks sätestada 
vaikeväärtuste loetelu. Biokütuste ja 
muude vedelate biokütuste puhul peaks 
alati olema õigus kasutada loetelus 
kehtestatud kasvuhoonegaasiheite 
vähendamise taset, tagades, et see hoiab 
igal juhul ära nende liikmesriikide ja 
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vaikeväärtus on väiksem kui 
kasvuhoonegaasiheite vähendamise nõutav 
miinimumtase, peaksid tootjad, kes 
soovivad tõendada, et nad järgivad 
nimetatud miinimumtaset, näitama, et 
nende tootmisprotsessist tulenevad 
tegelikud heitkogused on vaikeväärtuste 
arvutustes eeldatutest väiksemad.

piirkondade diskrimineerimise, kelle 
territooriumid on pinnase, kliima ja 
toormaterjalide toodangu iseloomu tõttu 
vähetootlikud. Kui tootmisviisidest 
tuleneva kasvuhoonegaasiheite vähenemise 
vaikeväärtus on väiksem kui 
kasvuhoonegaasiheite vähendamise nõutav 
miinimumtase, peaksid tootjad, kes 
soovivad tõendada, et nad järgivad 
nimetatud miinimumtaset, näitama, et 
nende tootmisprotsessist tulenevad 
tegelikud heitkogused on vaikeväärtuste 
arvutustes eeldatutest väiksemad.

Or. es

Selgitus

Liikmesriikide ja kolmandate riikide diskrimineerimise ärahoidmine.

Muudatusettepanek 19
Jill Evans

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 48

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(48) Biokütuste 10%lise osakaalu 
saavutamiseks on vaja tagada, et turule 
tuuakse diislikütus, milles on biodiislit 
rohkem kui standardiga EN590/2004 ette 
nähtud.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

See on hõlmatud kütusekvaliteedi direktiiviga. 
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Muudatusettepanek 20
Jana Bobošíková

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 48

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(48) Biokütuste 10%lise osakaalu 
saavutamiseks on vaja tagada, et turule 
tuuakse diislikütus, milles on biodiislit 
rohkem kui standardiga EN590/2004 ette 
nähtud.

välja jäetud

Or. cs

Muudatusettepanek 21
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 51

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(51) Käesoleva direktiivi kohaselt võetud 
toetusmeetmetest, mida võib tõlgendada 
riigiabina asutamislepingu artikli 87 
tähenduses, tuleb asutamislepingu artikli 
88 lõike 3 kohaselt teatada komisjonile ja 
saada neile komisjoni heakskiit enne nende 
rakendamist. Käesoleva direktiivi kohaselt 
komisjonile esitatav teave ei vabasta 
liikmesriike asutamislepingu artikli 88 
lõikega 3 ettenähtud teatamiskohustusest.

(51) Liikmesriikidel, piirkondadel ja 
kohalikel asutustel on võimalik eraldada 
taastuvenergia toetamiseks riigiabi, sest
need on algselt kulukamad energiast, 
mida nad asendavad, tagades, et 
läbimurre energiaturule ei too kaasa 
lühiajalist kasu müügivaldkonnas ega 
tarbijate jaoks madalamaid hindasid. 
Käesoleva direktiivi kohaselt võetud 
toetusmeetmetest, mida võib tõlgendada
riigiabina asutamislepingu artikli 87 
tähenduses, tuleb asutamislepingu artikli 
88 lõike 3 kohaselt teatada komisjonile ja 
saada neile komisjoni heakskiit enne nende 
rakendamist. Käesoleva direktiivi kohaselt 
komisjonile esitatav teave ei vabasta 
liikmesriike asutamislepingu artikli 88 
lõikega 3 ettenähtud teatamiskohustusest.

Or. es
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Selgitus

Parim viis alternatiivsete energiaallikate toetamiseks liikmesriikides on anda nende 
edendamiseks riigiabi. 

Muudatusettepanek 22
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 51 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(51 a) Majanduskasvu saavutamise
võimalused innovatsiooni ja säästva 
konkurentsivõimelise energiapoliitika 
kaudu on leidnud tunnustamist. 
Taastuvenergia tootmine sõltub sageli 
kohalikest või piirkondlikest VKEdest. 
Olulised on majanduskasvu ja tööhõive 
võimalused, mille piirkondlikud ja 
kohalikud investeeringud 
taastuvenergiasse liikmesriikides ja 
piirkondades kaasa toovad. Komisjon ja 
liikmesriigid peavad seetõttu toetama 
riiklikke ja piirkondlikke arengumeetmeid 
kõnealustes valdkondades, julgustama 
taastuvenergia tootmise heade tavade 
vahetamist kohalike ja piirkondlike 
arengualgatuste vahel ning edendama 
struktuurifondide vahendite kasutamist 
selles valdkonnas. 

Or. en
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Muudatusettepanek 23
Jill Evans

Põhjendus 57

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(57) Kuna üldeesmärke saavutada 
taastuvenergia 20%line osakaal ühenduse 
üldisest energiatarbimisest ja kõikides 
liikmesriikides 10%line biokütuste 
osakaal transpordis kasutatava bensiini ja 
diislikütuse tarbimisest aastaks 2020 ei 
suuda liikmesriigid piisaval määral 
saavutada ning kuna need on meetme 
ulatuse tõttu paremini saavutatavad 
ühenduse tasandil, võib ühendus võtta 
meetmeid kooskõlas asutamislepingu 
artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse 
põhimõttega. Nimetatud artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 
lähe käesolev direktiiv nimetatud 
eesmärkide saavutamiseks vajalikust 
kaugemale,

(57) Kuna üldeesmärke saavutada 
taastuvenergia 20%line osakaal ühenduse 
üldisest energiatarbimisest aastaks 2020 ei 
suuda liikmesriigid piisaval määral 
saavutada ning kuna need on meetme 
ulatuse tõttu paremini saavutatavad 
ühenduse tasandil, võib ühendus võtta 
meetmeid kooskõlas asutamislepingu 
artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse 
põhimõttega. Nimetatud artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 
lähe käesolev direktiiv nimetatud 
eesmärkide saavutamiseks vajalikust 
kaugemale,

Or. en

Selgitus

Euroopa Ülemkogu tegi 2007. aasta märtsis ettepaneku taastuvate energiaallikate direktiivis 
sisalduva sihtmärgi kohta kasutada biokütuseid 2020. aastaks 10% ulatuses. Riigipead ja 
valitsusjuhid seadsid siiski konkreetsed eeltingimused, see tähendab: a) tootmine peab olema 
jätkusuutlik ja b) järgmine põlvkond peab olema äriliselt tasuv. Alates 2007. aasta märtsist 
on kogunenud tõendeid selle kohta, et need tingimused ei täitu. Seega tuleb 10% sihtmärgist 
loobuda.
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Muudatusettepanek 24
Jana Bobošíková

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 57

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(57) Kuna üldeesmärke saavutada 
taastuvenergia 20%line osakaal ühenduse 
üldisest energiatarbimisest ja kõikides 
liikmesriikides 10%line biokütuste 
osakaal transpordis kasutatava bensiini ja 
diislikütuse tarbimisest aastaks 2020 ei 
suuda liikmesriigid piisaval määral 
saavutada ning kuna need on meetme 
ulatuse tõttu paremini saavutatavad 
ühenduse tasandil, võib ühendus võtta 
meetmeid kooskõlas asutamislepingu 
artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse 
põhimõttega. Nimetatud artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 
lähe käesolev direktiiv nimetatud 
eesmärkide saavutamiseks vajalikust 
kaugemale,

(57) Kuna üldeesmärke saavutada 
taastuvenergia 20%line osakaal ühenduse 
üldisest energiatarbimisest aastaks 2020 ei 
suuda liikmesriigid piisaval määral 
saavutada ning kuna need on meetme 
ulatuse tõttu paremini saavutatavad 
ühenduse tasandil, võib ühendus võtta 
meetmeid kooskõlas asutamislepingu 
artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse 
põhimõttega. Nimetatud artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 
lähe käesolev direktiiv nimetatud 
eesmärkide saavutamiseks vajalikust 
kaugemale,

Or. cs

Muudatusettepanek 25
Jill Evans

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2  punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) „vedelad biokütused” – energia 
saamiseks kasutatav vedelkütus, mis on 
toodetud biomassist;

(e) „biomass energia saamiseks” – energia 
saamiseks kasutatav tahke, gaas- või 
vedelkütus, mis on toodetud biomassist;

Or. en
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Selgitus

Õigusaktid hõlmavad igasugust biomassist toodetud energiat, mitte ainult seda, mida 
kasutatakse kütusena transpordisektoris või vedelkütusena soojuse ja elektri tootmisel. 
Seepärast on tähtis määratleda see üldine mõiste. 

Muudatusettepanek 26
Jill Evans

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2  punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) „biokütused” – transpordis kasutatav 
vedel- ja gaaskütus, mis on toodetud 
biomassist;

(f) „biomassist saadud transpordikütused”
– transpordis kasutatav vedel- ja gaaskütus, 
mis on toodetud biomassist;

Or. en

Selgitus

Biomassienergial võib olla palju rakendusi, näiteks soojuse ja elektri tootmine, samuti 
kasutamine transpordikütusena. Selle mõistega määratletakse see vahe selgelt.

Muudatusettepanek 27
Jill Evans

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2  punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) „kõrge kaitseväärtusega maa-ala“ –
(i) ala, kus on koondunud ülemaailmselt, 
piirkondlikult või riiklikult olulised 
bioloogilise mitmekesisuse väärtused 
(näiteks päriskodusus, ohustatud liigid, 
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varjepaik);
(ii) ülemaailmselt, piirkondlikult või 
riiklikult olulised suured maastikualad, 
kus suurem osa, kui mitte kõik looduses 
esinevad liigid esinevad rikkalikult ja 
loomuliku jaotumuse kohaselt;
(iii) alad, mis sisaldavad haruldasi või 
ohustatud ökosüsteeme või asuvad neis;
(iv) alad, mis pakuvad kriitilises olukorras 
peamisi ökosüsteemi teenuseid (näiteks 
valgalade kaitse, kaitse erosiooni eest);
(v) alad, mis on kohaliku kogukonna 
vajaduste (näiteks elatis, tervishoid) 
rahuldamisel väga olulised;

(vi) alad, mis on kohaliku kogukonna 
traditsioonilise kultuurilise identiteedi 
seisukohalt otsustava tähtsusega (koostöös 
kohaliku kogukonnaga määratletud 
kultuurilise, ökoloogilise, majandusliku 
või religioosse tähtsusega alad);

Or. en

Selgitus

Kõrge kaitseväärtus vajab määratlemist, sest see on artikli 15 alus, mis peab tagama 
biomassist toodetud kütuste säästvuse, eriti bioloogilise mitmekesisuse ja ökoloogilise 
terviklikkuse säilimise. Kõrge kaitseväärtuse on määratlenud organisatsioonide võrgustik, 
sealhulgas Rahvusvaheline Looduskaitse Liit ja Maailmapank, ning metsahooldekogu juba 
kasutab seda rahvusvahelise metsamaterjali sertifitseerimise kava raames.
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Muudatusettepanek 28
Jill Evans

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2  punkt f b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f b) „kasutamata, degradeerunud või 
väheviljakas maa-ala” – maa, mis alates 
1990. aastast pole olnud metsamaa või 
märgala, ei ole kõrge kaitseväärtusega või 
ei asu sellise ala vahetus läheduses või 
väärtuslike looduslike või riiklike 
kaitsealade sees ja mida pole vähemalt 10 
aastat põllumajanduse otstarbel 
kasutatud;

Or. en

Selgitus

Käesolevas direktiivis tuleb määratleda kasutamata, degradeerunud või väheviljakas maa-
ala. Mõiste peab olema selge, tagamaks, et see maa-ala, kui seda kasutatakse 
transpordikütuste tootmiseks biomassist, pole kaitseväärtusega ega ole väärtuslik 
süsinikuhoidla ning seda ei kasutata toiduainete tootmiseks. Kõrge kaitseväärtus on 
rahvusvaheliselt kokkulepitud staatus, millega kaitstakse bioloogilist mitmekesisust ja 
ökoloogilist terviklikkust. 1990. aasta on vastavalt Kyoto protokollile võetud võrdlusaastaks 
raadamise vaatlemisel.

Muudatusettepanek 29
Jill Evans

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3  lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriik tagab, et taastuvenergia 
osakaal transpordisektoris on 2020. aastal 
vähemalt 10% energia lõpptarbimisest 
transpordisektoris selles liikmesriigis.

välja jäetud
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Esimese lõigu kohaldamisel ei võeta 
transpordisektoris tarbitud koguenergia 
arvutamisel arvesse muid naftatooteid kui 
bensiin ja diislikütus.

Or. en

Selgitus

Euroopa Ülemkogu tegi 2007. aasta märtsis ettepaneku taastuvate energiaallikate direktiivis 
sisalduva sihtmärgi kohta kasutada biokütuseid 2020. aastaks 10% ulatuses. Riigipead ja 
valitsusjuhid seadsid siiski konkreetsed eeltingimused, see tähendab: a) tootmine peab olema 
jätkusuutlik ja b) järgmine põlvkond peab olema äriliselt tasuv. Alates 2007. aasta märtsist 
on kogunenud tõendeid selle kohta, et need tingimused ei täitu. Seega tuleb 10% sihtmärgist 
loobuda.

Muudatusettepanek 30
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3  lõige 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriik tagab, et taastuvenergia 
osakaal transpordisektoris on 2020. aastal 
vähemalt 10% energia lõpptarbimisest 
transpordisektoris selles liikmesriigis.

3. Liikmesriik tagab, et taastuvenergia 
osakaal transpordisektoris on 2015. aastal 
vähemalt 7,5% ja 2020. aastal vähemalt 
10% energia lõpptarbimisest 
transpordisektoris selles liikmesriigis. 
2015. aastast alates suurendatakse 
taastuvenergia kvooti teise põlvkonna 
biokütuste, taastuvenergia allikatest 
saadud vesiniku või elektri arvel.

Or. es

Selgitus

Transpordisektoris vajalike jõupingutuste arvessevõtmiseks on vaja kehtestada 2015. aastaks 
vahe-eesmärk. Sellest tähtpäevast alates tuleks piirata esimese põlvkonna biokütuste 
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kasutamist ja soodustada teiste, keskkonda säästvamate energiaallikate kasutamist.

Muudatusettepanek 31
Jana Bobošíková

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3  lõige 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriik tagab, et taastuvenergia 
osakaal transpordisektoris on 2020. aastal 
vähemalt 10% energia lõpptarbimisest 
transpordisektoris selles liikmesriigis.

3. Liikmesriik tagab, et taastuvenergia 
osakaal transpordisektoris on 2020. aastal 
selline protsent energia lõpptarbimisest 
transpordisektoris, mida liikmesriik peab 
teostatavaks.

Or. cs

Selgitus

Vaatamata Euroopa Ülemkogul 2007. aasta märtsis Brüsselis vastu võetud otsusele 
saavutada kõikides liikmesriikides 2020. aastaks biokütuste 10%line osakaal 
transpordisektori bensiini ja diislikütuse kogutarbimises, peaks toiduainete tootmiseks 
kasutatava maa pindala vähenemist silmas pidades jääma vastutus kõnealuse otsuse 
tegemisel üksikutele liikmesriikidele.

Muudatusettepanek 32
Jill Evans

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4  lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik võtab vastu riikliku
tegevuskava. Riiklikes tegevuskavades 
sätestatakse liikmesriikide eesmärgid 

1. Liikmesriik võtab vastu taastuvenergia
tegevuskava.
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seoses taastuvenergia osakaaluga 
transpordi-, elektri-, soojus- ja 
jahutussektoris 2020. aastal ning nende 
eesmärkide saavutamiseks vajalikud 
meetmed, sealhulgas riikliku poliitika 
olemasolevate biomassiressursside 
arendamiseks ja uute biomassiressursside 
erinevaks kasutuseks, ning artiklite 12–17 
nõuete täitmiseks võetavad meetmed.

Or. en

Selgitus

Selleks et eristada neid muudest energiaga seotud tegevuskavadest, nimetatakse konkreetselt 
taastuvenergiat käsitlevaid kavasid taastuvenergia tegevuskavadeks, nagu on juba kinnitanud 
Euroopa Parlament parlamendiliikme Britta Thomseni koostatud esialgses raportis Euroopa 
taastuvenergia tegevuskava kohta (Euroopa Parlamendi 25. septembri 2007. aasta 
resolutsioon P6-TA(2007)0406).

Muudatusettepanek 33
Elspeth Attwooll, Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4  lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik võtab vastu riikliku 
tegevuskava.

1. Liikmesriik võtab energia 
tegevuskavade alusel vastu kohalikul ja 
piirkondlikul tasandil väljatöötatud ning 
piirkondlike ja maakasutuspoliitikatega 
kooskõlastatud riikliku tegevuskava; 
liikmesriigid kaasavad riiklike 
tegevuskavade ettevalmistamisse varakult 
piirkondlikud ja kohalikud asutused, 
konsulteerides nendega aktiivselt.

Riiklikes tegevuskavades sätestatakse 
liikmesriikide eesmärgid seoses 
taastuvenergia osakaaluga transpordi-, 
elektri-, soojus- ja jahutussektoris 2020. 
aastal ning nende eesmärkide 

Riiklikes tegevuskavades sätestatakse 
liikmesriikide eesmärgid seoses 
taastuvenergia osakaaluga transpordi-, 
elektri-, soojus- ja jahutussektoris 2020. 
aastal ning nende eesmärkide 
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saavutamiseks vajalikud meetmed, 
sealhulgas riikliku poliitika olemasolevate 
biomassiressursside arendamiseks ja uute 
biomassiressursside erinevaks kasutuseks, 
ning artiklite 12–17 nõuete täitmiseks 
võetavad meetmed.

saavutamiseks vajalikud meetmed ka 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil, 
sealhulgas riikliku ja piirkondliku poliitika 
olemasolevate biomassiressursside 
arendamiseks ja uute biomassiressursside 
erinevaks kasutuseks, ning artiklite 12–17 
nõuete täitmiseks võetavad meetmed; 
seejärel esitab EL kohalikele ja 
piirkondlikele asutustele üksikasjalikud 
suunised nende aktiivse osa ja pädevuste 
kohta kõnealuste kavade rakendamisel, 
kasutades olemasolevatel headel tavadel 
põhinevaid taastuvenergia kasutamise 
praktilisi näiteid.

Or. en

Muudatusettepanek 34
Jill Evans

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4  lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kui mitu liikmesriiki kavatsevad 
eesmärgid ühiselt saavutada, peab iga 
liikmesriik sellekohaste lepingute 
üksikasju kajastama oma riiklikus 
taastuvenergia tegevuskavas.

Or. en

Selgitus

Lisaks riiklikule toetuskavale ja 2020. aasta taastuvenergia üldiste ja vahe-eesmärkide 
saavutamisel suurema paindlikkuse tagamiseks võivad liikmesriigid soovi korral teha 
vabatahtlikku koostööd paindlike lisaabinõude, näiteks energia ülekandmise arvestuse 
tunnistuste või ühisprojektide kaudu, nagu on sätestatud käesoleva direktiivi artikli 9 punktis 
c. Iga liikmesriik, kes on otsustanud seda teha, peab vastavaid ühiseid kokkuleppeid oma 
taastuvenergia tegevuskavas üksikasjalikult kajastama.
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Muudatusettepanek 35
Jill Evans

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4  lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Selleks et anda liikmesriikidele 
juhiseid, kehtestab komisjon hiljemalt 
30. juuniks 2009 taastuvenergia 
tegevuskava siduva vormi, mis sisaldab 
järgmisi miinimumnõudeid:
(a) liikmesriikide statistika taastuvenergia 
osakaalu kohta energia lõpptarbimises 
2005. aastal ja viimase aasta kohta, mille 
kohta andmed on olemas, arvestades, et 
energia lõpptarbimine määratletakse 
järgmise kaudu:
– tahkekütused, nafta, gaas, taastuvad 
energiaallikad, elekter ja soojus 
(soojusenergia, kaugküte); taastuvatest ja 
mittetaastuvatest energiaallikatest 
toodetud soojus- ja elektrienergia;
– sektorid: tööstus, kodumajapidamised ja 
teenused, samuti transport;
– elekter (kütteks ja vee soojendamiseks 
kuluva elektrita), soojusenergia (koos 
kütteks ja vee soojendamiseks kuluva 
elektriga) ning transport; igal juhul
taastuvatest ja mittetaastuvatest 
energiaallikatest;
(b) liikmesriikide siduvad üldeesmärgid 
seoses taastuvenergia osakaaluga 
lõpptarbimises 2020. aastal vastavalt I lisa 
A osale;
(c) I lisa B osas sätestatud liikmesriikide 
siduvad minimaalsed vahe-eesmärgid;
(d) liikmesriikide siduvad 2020. aasta ja 
vahe-eesmärgid taastuvenergia osakaalu 
kohta elektrienergias, soojus- ja 
jahutusenergias ning transpordis:
(i) siduvad eesmärgid taastuvenergia 
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osakaalu jaoks elektrienergias:
– riigi eesmärk seoses taastuvenergia 
osakaaluga elektrienergias aastaks 2020, 
et järgida I lisa A osa;
– riigi vahe-eesmärgid seoses 
taastuvenergia osakaaluga 
elektrienergias, et järgida I lisa B osa;
(ii) siduvad eesmärgid seoses 
taastuvenergia osakaaluga kütmisel ja 
jahutamisel:
– riigi eesmärk seoses taastuvenergia 
osakaaluga kütmisel ja jahutamisel 
aastaks 2020, et järgida I lisa A osa 
nõudeid;
– riigi vahe-eesmärgid seoses 
taastuvenergia osakaaluga kütmisel ja 
jahutamisel, et järgida I lisa B osa;
(iii) siduvad eesmärgid seoses 
taastuvenergia osakaaluga transpordis:
– riigi eesmärk seoses taastuvenergia 
osakaaluga transpordisektoris aastaks 
2020, et järgida I lisa A osa nõudeid;
– riigi vahe-eesmärgid seoses 
taastuvenergia osakaaluga 
transpordisektoris, et järgida I lisa B osa 
nõudeid;
(e) eesmärkide saavutamise meetmed:
(i) ülevaatlik tabel kõigi taastuvenergia 
kasutamise edendamise meetmete kohta
(ii) taastuvenergia kasutamise edendamise 
meetmed elektrienergias:
– üldised meetmed, sealhulgas maksu-, 
rahandus-, õigus- või muu poliitika 
taastuvenergia kasutamise edendamiseks;
– konkreetsed meetmed artiklite 12–14 
nõuete täitmiseks;
(iii) taastuvenergia kasutamise 
edendamise meetmed kütmisel ja 
jahutamisel:
– üldised meetmed, sealhulgas maksu-, 
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rahandus-, õigus- või muu poliitika 
taastuvenergia kasutamise edendamiseks.
– konkreetsed meetmed artiklite 12 ja 13 
nõuete täitmiseks;
(iv) taastuvenergia kasutamise 
edendamise meetmed transpordisektoris:
– üldised meetmed, sealhulgas maksu-, 
rahandus-, õigus- või muu poliitika 
taastuvenergia kasutamise edendamiseks;
– konkreetsed meetmed artiklite 12, 13 ja 
15–17 nõuete täitmiseks;
(v) konkreetsed meetmed biomassist 
saadud energia kasutamise edendamiseks:
– üldised meetmed, sealhulgas maksu-, 
rahandus-, õigus- või muu poliitika 
taastuvenergia kasutamise edendamiseks;
– konkreetsed meetmed uue biomassi 
kasutuselevõtuks, võttes arvesse järgmisi 
põhimõtteid:
• eesmärkide saavutamiseks vajalik 
biomassi kogus;
• biomassi tüüp ja päritolu peavad olema 
kindlaks määratud;
• biomassi 
kättesaadavus/potentsiaal/import ja 
kasutuse eesmärke peavad üksteisega 
sobima;
• tuleb määratleda biomassi 
kättesaadavuse suurendamise meetmed, 
võttes arvesse muid biomassi kasutajaid 
(põllumajandus ja metsandusel põhinevad 
sektorid);
(f) hinnangud:
(i) iga taastuvenergia tehnoloogia 
tõenäoline kogupanus siduvate 
2020. aasta eesmärkide ja siduvate vahe-
eesmärkide saavutamisel, mis on 
sätestatud seoses taastuvenergia 
osakaaluga elektritootmisel, kütmisel, 
jahutamisel ja transpordis;
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(ii) energia kogu- ja lõpptarbimine 
2020. aastal tavapärase stsenaariumi ja 
säästliku stsenaariumi korral;

(iii) strateegiline keskkonnamõju 
hindamine vastavalt strateegilise 
keskkonnamõju hindamist käsitlevale 
direktiivile 2001/42/EÜ, millega 
hinnatakse nii taastuvenergia kasutamise 
keskkonnaalast kasu kui ka mõju.

Or. en

Selgitus

Enamik ELi jõupingutustest taastuvenergia valdkonnas realiseerub taastuvenergia 
investeeringute riikliku raamistiku parandamise kaudu. Komisjon peab seepärast hiljemalt 
31. märtsiks 2010 tegema liikmesriikidele kättesaadavaks riikliku taastuvenergia tegevuskava 
selge ühtlustatud vormi, et lihtsustada riiklike tegevuskavade esitamist ja nende järgnevat 
analüüsi.

Muudatusettepanek 36
Jill Evans

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4  lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid esitavad oma riiklikud
tegevuskavad komisjonile hiljemalt 31. 
märtsil 2010.

2. Liikmesriigid esitavad oma 
taastuvenergia tegevuskavad komisjonile 
hiljemalt 31. märtsil 2010.

Or. en

Selgitus

Selleks et eristada neid muudest energiaga seotud tegevuskavadest, nimetatakse konkreetselt 
taastuvenergiat käsitlevaid kavasid taastuvenergia tegevuskavadeks, nagu on juba kinnitanud 
Euroopa Parlament parlamendiliikme Britta Thomseni koostatud esialgses raportis Euroopa 
taastuvenergia tegevuskava kohta (Euroopa Parlamendi 25. septembri 2007. aasta 
resolutsioon P6-TA(2007)0406).
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Muudatusettepanek 37
Jill Evans

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4  lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kolme kuu jooksul pärast liikmesriigi 
taastuvenergia tegevuskava esitamist 
vastavalt lõikele 2 võib komisjon kava või 
selle mis tahes osa tagasi lükata juhul, kui 
see ei sisalda kõiki lõikes 1 b nõutud osi 
või pole vastavuses I lisas sätestatud 
kohustuslike eesmärkidega. Sellisel juhul 
esitab liikmesriik muudatusettepanekud; 
tegevuskava ei loeta vastu võetuks enne, 
kui komisjon on muudatusettepanekud 
heaks kiitnud. Komisjon peab kõiki 
tagasilükkamisotsuseid põhjendama.

Or. en

Selgitus

Selleks et tagada liikmesriikide tegevuse asjakohast jälgimist ja mittejärgimise korral kiiret ja 
tõhusat reageerimist, tuleks esitatud taastuvenergia tegevuskavade suhtes kehtestada rangem 
menetlus. Tegevuskavad peaksid edaspidi olema liikmesriikidele siduvad.

Muudatusettepanek 38
Jill Evans

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12  lõige 1  punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) väiksemate projektide jaoks 
kehtestatakse vähem koormavamad 
loamenetlused; ning

(f) väiksemate projektide jaoks 
kehtestatakse vähem koormavamad 
loamenetlused ja detsentraliseeritud 
taastuvenergia seadmete, näiteks 
fotogalvaanilised elemendid, 
päikesesoojuse salvestid, väikesed 
biomassi põletid, väikesed biogaasi 
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koostootmisjaamad, puhul asendatakse 
loamenetlus pädeva valitsusasutuse lihtsa 
teavitamisega; ning

Or. en

Selgitus

Lihtne teatis koormava loamenetluse asemel kiirendab väikese suurusega ja 
detsentraliseeritud taastuvenergia läbimurret.

Muudatusettepanek 39
Jill Evans

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12  lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid sätestavad oma 
ehitusalastes õigusaktides ja eeskirjades 
taastuvatest allikatest pärit energia 
kasutamise miinimumtaseme uute või 
renoveeritud ehitiste puhul. Kõik erandid 
kõnealustest miinimumtasemetest on 
läbipaistvad ja põhinevad kriteeriumidel, 
mis on seotud:

4. Liikmesriigid sätestavad oma 
ehitusalastes õigusaktides ja eeskirjades 
taastuvatest allikatest pärit energia 
kasutamise miinimumtaseme uute või 
renoveeritud ehitiste puhul.

(a) passiivmajade või madal- või 
nullenergiamajade kasutamisega; või 

(b) kohalike piirangutega taastuvate 
energiaallikate kättesaadavusel.

Or. en

Selgitus

Taastuvenergia seadmete paigaldamine kõigisse uutesse hoonetesse ja kapitaalremondi 
korral vanadesse hoonetesse on oluline tegur taastuvenergia leviku kiirendamisel.
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Muudatusettepanek 40
Markus Pieper

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12  lõige 4  sissejuhatav osa ja punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid sätestavad oma 
ehitusalastes õigusaktides ja eeskirjades 
taastuvatest allikatest pärit energia 
kasutamise miinimumtaseme uute või 
renoveeritud ehitiste puhul. Kõik erandid 
kõnealustest miinimumtasemetest on 
läbipaistvad ja põhinevad kriteeriumidel, 
mis on seotud:

4. Liikmesriigid sätestavad oma 
ehitusalastes õigusaktides ja eeskirjades 
taastuvatest allikatest pärit energia 
kasutamise miinimumtaseme uute või 
renoveeritud ehitiste puhul. Kõik erandid 
kõnealustest miinimumtasemetest on 
läbipaistvad ja põhinevad kriteeriumidel, 
mis on seotud: 

(a) passiivmajade või madal- või 
nullenergiamajade kasutamisega; või

(a) maja energiatõhususega, mille 
kindlaksmääramisel võetakse aluseks nii 
isolatsiooninormid kui ka kasutatav 
küttetehnoloogia, sealhulgas soojuse ja 
elektri koostootmine.

Or. de

Selgitus

Uute majade ehitamisel on paljudel juhtudel suurte lisakuludeta võimalik kasutada 
taastuvenergiat. Sellele vaatamata tuleks investorite jaoks avada uued 
tehnoloogiavõimalused, sest need aitavad sageli veelgi kulutasuvamalt saavutada 
varustuskindluse ja kliimakaitse eesmärke. Olemasolevate hoonete puhul tekivad 
taastuvenergia kasutamise seadmete tagantjärele paigaldamisel seevastu sageli kõrged 
lisakulud, mis igal üksikjuhul suuresti erinevad. Siin on riigi rahaline toetus otstarbekam kui 
ehituseeskirjad, mis suurendavad oluliselt olemasoleva kinnisvaraga seotud kulusid ja tooksid 
kaasa bürokraatlikud kontrollimenetlused. 
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Muudatusettepanek 41
Jill Evans

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12  lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Alates 2010. aastast edendavad 
liikmesriigid ning nende piirkondlikud ja 
kohalikud asutused ennetavalt 
energiasäästu lahendusi haldushoonete 
ja elamute jaoks ning muudavad 
energiasäästuhooned kohustuslikuks 
hiljemalt alates 2015. aastast.
Liikmesriigid ning nende piirkondlikud 
ja kohalikud asutused nõuavad, et nende 
ning riikliku, piirkondliku ja kohaliku 
tasandi avaliku sektori asutuste või 
poolavalike asutuste hooned muudetaks 
taastuvate energiaallikate kasutamise 
juhtprojektideks ja et alates 2012. aastast 
kohaldataks energiasäästu standardeid.

Kõigi avalike või poolavalike hoonete 
katused antakse kolmandate isikute 
käsutusse investeeringuteks 
taastuvenergia tootmisse.

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid kooskõlastavad oma kohalike ja piirkondlike asutuste kinnisvara renoveerimise 
kontseptsioone, olemasolevate kaugkütte- või jahutussüsteemide kaasajastamist või uute 
ehitamist ning taastuvenergia järjest suuremat kasutuselevõttu.
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Muudatusettepanek 42
Jan Březina

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12  lõige 5  esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid soodustavad oma 
ehitusalaste õigusaktide ja eeskirjadega 
selliste kütte- ja jahutussüsteemide ja 
-seadmete kasutamist, mille puhul on 
energia saadud taastuvatest allikatest ja 
mille abil saavutatakse märkimisväärne 
energiasääst. Liikmesriigid kasutavad 
selliste süsteemide ja seadmete kasutamise 
ergutamiseks energia- või ökomärgiseid 
või muid riigi või Euroopa tasandil 
koostatud asjakohaseid sertifikaate või 
standardeid, kui need on olemas.

5. Liikmesriigid soodustavad oma 
ehitusalaste õigusaktide ja eeskirjadega 
selliste kütte- ja jahutussüsteemide ja -
seadmete kasutamist, peamiselt linnades, 
kus kõnealused süsteemid on eriti 
kasulikud, mille puhul on energia saadud 
taastuvatest allikatest ja mille abil 
saavutatakse märkimisväärne energiasääst. 
Liikmesriigid kasutavad selliste süsteemide 
ja seadmete kasutamise ergutamiseks 
energia- või ökomärgiseid või muid riigi 
või Euroopa tasandil koostatud 
asjakohaseid sertifikaate või standardeid, 
kui need on olemas.

Or. en

Selgitus

ELi regionaalpoliitika seisukohast on seoses kütte- ja jahutamissüsteemide toetamisega, mille 
puhul on energia saadud taastuvatest allikatest, oluline rõhutada taastuvenergia edendamise 
linnalist mõõdet.

Muudatusettepanek 43
Jill Evans

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12  lõige 5  kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Soojuspumpade puhul edendavad 
liikmesriigid selliseid soojuspumpasid, 
mille abil saavutatakse otsuses 
2007/742/EÜ kehtestatud 

välja jäetud
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ökomärgistamise miinimumnõuded.

Or. en

Selgitus

Õhu soojuspumpasid ei loeta taastuvaks energiaallikaks. Selle asemel käsitletakse neid 
vastavalt direktiivile 2006/32/EÜ (mis käsitleb energia lõpptarbimise tõhusust ja 
energiateenuseid) energiatõhususe parandamise nõudena.

Muudatusettepanek 44
Markus Pieper

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13  lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid koostavad 
sertifitseerimiskavad biomassil töötavate 
väikeste katelde ja ahjude, fotogalvaanilise 
päikeseenergia ja päikese soojusenergia 
süsteemide ning soojuspumpade 
paigaldajate jaoks. Kõnealused kavad 
põhinevad IV lisas sätestatud 
kriteeriumidel. Iga liikmesriik tunnustab 
teiste liikmesriikide poolt kõnealuste 
kriteeriumide kohaselt antud sertifikaate.

3. Liikmesriigid koostavad 
sertifitseerimiskavad biomassil töötavate 
väikeste katelde ja ahjude, fotogalvaanilise 
päikeseenergia ja päikese soojusenergia 
süsteemide ning soojuspumpade 
paigaldajate jaoks, kui asjaomased 
riiklikud koolituskavad neid veel ei 
sisalda. Kõnealused kavad põhinevad IV 
lisas sätestatud kriteeriumidel. Iga 
liikmesriik tunnustab teiste liikmesriikide 
poolt kõnealuste kriteeriumide kohaselt 
antud sertifikaate.

Or. de

Selgitus

Pidades silmas kutsekoolituse kõrget taset enamikes liikmesriikides, on esitatud 
sertifitseerimissüsteem liiga kaugeleulatuv.
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Muudatusettepanek 45
Jill Evans

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13  lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid koostavad 
sertifitseerimiskavad biomassil töötavate 
väikeste katelde ja ahjude, fotogalvaanilise 
päikeseenergia ja päikese soojusenergia 
süsteemide ning soojuspumpade 
paigaldajate jaoks. Kõnealused kavad 
põhinevad IV lisas sätestatud 
kriteeriumidel. Iga liikmesriik tunnustab 
teiste liikmesriikide poolt kõnealuste 
kriteeriumide kohaselt antud sertifikaate.

3. Liikmesriigid koostavad 
sertifitseerimiskavad biomassil töötavate 
väikeste katelde ja ahjude, fotogalvaanilise 
päikeseenergia ja päikese soojusenergia 
süsteemide ning geotermiliste süsteemide 
paigaldajate jaoks. Kõnealused kavad 
põhinevad IV lisas sätestatud 
kriteeriumidel. Iga liikmesriik tunnustab 
teiste liikmesriikide poolt kõnealuste 
kriteeriumide kohaselt antud sertifikaate.

Or. en

Selgitus

Õhu soojuspumbad ei kvalifitseeru taastuvenergia direktiivi kohaselt, küll aga 
kvalifitseeruvad geotermilise energia soojuspumbad.

Muudatusettepanek 46
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13  lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid lepivad kokku 
piirkondlikke ja kohalikke asutusi 
kaasavate koostöövormide 
kasutuselevõtus, et võimaldada neil 
osaleda täies ulatuses teavitamise, 
teadlikkuse tõstmise, juhendamise ja 
koolitamise kavade väljatöötamises. 
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Or. es

Selgitus

Piirkondlikel ja kohalikel asutustel on hariduses ja koolituses oluline osa ning kodanikud 
nõuavad neilt üha enam praegu edastatava teabe kvaliteedi parandamist. 

Muudatusettepanek 47
Markus Pieper

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14  lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et põhi- ja 
jaotusvõrguettevõtjad garanteerivad oma 
territooriumil taastuvatest energiaallikatest 
toodetud elektrienergia edastamise ja 
jaotamise, ilma et see mõjutaks 
võrgusüsteemi terviklikkust ja ohutust. Nad 
sätestavad ka taastuvatest energiaallikatest 
toodetud elektrienergia eelistatud pääsu 
võrgusüsteemi. Elektri tootmisseadmete 
dispetšjuhtimisel seavad 
põhivõrguettevõtjad esikohale taastuvaid 
energiaallikaid kasutavad tootmisseadmed, 
niivõrd kui siseriikliku elektrisüsteemi 
varustuskindlus seda võimaldab.

2. Liikmesriigid tagavad, et põhi- ja 
jaotusvõrguettevõtjad garanteerivad oma 
territooriumil taastuvatest energiaallikatest 
toodetud elektrienergia edastamise ja 
jaotamise, ilma et see mõjutaks 
võrgusüsteemi terviklikkust ja ohutust. Nad 
sätestavad ka taastuvatest energiaallikatest 
toodetud elektrienergia eelistatud pääsu 
võrgusüsteemi. Elektri tootmisseadmete 
dispetšjuhtimisel seavad 
põhivõrguettevõtjad esikohale taastuvaid 
energiaallikaid kasutavad tootmisseadmed, 
niivõrd kui siseriikliku elektrisüsteemi 
varustuskindlus seda võimaldab ja kui see 
ei kahjusta soojuse ja elektri koostootmise 
seadmete käitamist.

Or. de

Selgitus

Taastuvenergia kasutamise ning soojuse ja elektri koostootmise edendamine on mõlemad 
suunatud varustuskindluse ja kliimakaitse parandamisele ning kõnealuste eesmärkide 
täitmisel tuleb neid käsitleda võrdsete vahenditena. Üksikjuhul tuleb samal ajal 
majanduslikke aspekte silmas pidades kaaluda vastava seadme panust varustuskindlusse ja 
kliimakaitsesse.
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Muudatusettepanek 48
Jill Evans

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14  lõige 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 a. Euroopa Komisjon ja liikmesriigid 
töötavad välja koordineeritud 
lähenemisviisi rannikumere tuule- ja 
mereloodete energia kasutamise 
arendamisele Põhja- ja Läänemeres.
Kõnealune kava hõlmab täiustatud loa 
andmise korda. Vajalikust võrgusüsteemi 
infrastruktuurist nii avamerel kui ka 
rannikul saab üleeuroopalise võrgu 
algatuse prioriteetne projekt.
Euroopa Komisjon ja liikmesriigid 
töötavad välja koordineeritud 
lähenemisviisi tuule- ja päikeseenergia 
võimsuste väljaarendamisele Vahemere 
piirkonnas nii ELi kuuluvates kui ka ELi 
mittekuuluvates riikides. Vajalikust 
võrgusüsteemi infrastruktuurist saab 
üleeuroopalise võrgu algatuse prioriteetne 
projekt.

Or. en

Selgitus

Kooskõlastatud lähenemisviis lihtsustab Põhjamere ja Läänemere rannikumere tuule- ja 
mereloodete energia võimaluste arendamist ning Vahemere piirkonna päikese- ja 
tuuleenergia võimaluste arendamist ning see peaks olema üleeuroopalise võrgu algatuse 
raames prioriteediks.
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Muudatusettepanek 49
Jill Evans

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14  lõige 8 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 b. Liikmesriigid võtavad kaugkütte 
infrastruktuuri väljaarendamiseks 
vajalikud meetmed, et võimaldada 
biomassist, päikeseenergia- ja 
geotermilistest seadmetest pärit keskkütte 
ja -jahutuse tootmise arengut.
Liikmesriigid hindavad oma riiklikes 
tegevuskavades vajadust rajada uus 
infrastruktuur, et hõlbustada taastuvaid 
energiaallikaid kasutava kaugkütte ja -
jahutuse koguste integreerimist, mida on 
vaja 2020. aasta riikliku eesmärgi 
saavutamiseks.

Or. en

Selgitus

Taastuvate energiaallikate kasutuse oluline suurenemine sõltub kütmiseks ja jahutamiseks 
vajaliku kaugkütte- ja jahutusvõrgu olemasolust. Sellega seoses on otsustav roll riiklikel, 
piirkondlikel ja kohalikel asutustel.

Muudatusettepanek 50
Jill Evans

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15  lõige 1  punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) biokütuste ja muude vedelate 
biokütuste tarbimise eest rahalise abi 
saamise tingimustele vastamine.

(c) energia tootmiseks kasutatava 
biomassi tarbimise eest rahalise abi 
saamise tingimustele vastamine.
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Or. en

Selgitus

Käesolev õigusakt hõlmab kogu biomassist toodetud energiat, mitte ainult transpordisektoris 
kütusena kasutatavat energiat. Käesolevas artiklis sätestatud säästvuse kriteerium ei tohiks 
piirduda transpordikütustega, sest kogu biomassi, sealhulgas soojuse ja elektri tootmisel 
kasutatava biomassi tootmine võib avaldada teatud seonduvat mõju, millega on vaja tegeleda.

Muudatusettepanek 51
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15  lõige 2  teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2008. aasta jaanuaris tegutsevates 
käitistes toodetud biokütuste ja muude 
vedelate biokütuste puhul kohaldatakse 
esimest lõiku alates 1. aprillist 2013.

2009. aasta juunis tegutsevates käitistes 
toodetud biokütuste ja muude vedelate 
biokütuste puhul kohaldatakse esimest 
lõiku alates 1. jaanuarist 2015.

Or. es

Selgitus

Praeguses sõnastuses on paljud ELi piirkonnad, mis on toetuskavade kaudu biokütuste 
tootmist edendanud, käesolevas direktiivis kehtestatud eesmärkide saavutamise meetmetest 
välja jäetud. Õiguskindluse tagamiseks ettevõtjate jaoks tuleb jätta neile mõistlik ajavahemik 
tootmisprotsesside kohandamiseks käesoleva direktiivi rangemate heitega seotud nõuetega.
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Muudatusettepanek 52
Jill Evans

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15  lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Biomassist toodetud 
transpordikütused, mida võetakse arvesse 
lõikes 1 osutatud eesmärkidel, piirduvad 
kütustega, mida toodetakse 
(a) jäätmetest või jääkidest, sealhulgas 
biogaasist;
(b) kasutamata, degradeerunud või 
väheviljakal maa-alal kasvatatud 
lähteainest, kui süsiniku maakasutusega 
seotud heite netotasakaal on 10 aasta 
jooksul positiivne;

(c) sellisest lähteainest saadud kütusest, 
mis ei too kaasa maakasutuse otsesest või 
kaudsest muutumisest põhjustatud heidet.

Or. en

Muudatusettepanek 53
Jill Evans

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15  lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 1 osutatud eesmärkidel arvesse 
võetud biokütuseid ja muid vedelaid 
biokütuseid ei valmistata toorainest, mis 
on saadud tunnustatud suure bioloogilise 
mitmekesisusega maa-alalt, see tähendab 
maa-alalt, mida 2008. jaanuaris või pärast 
seda iseloomustas üks järgmistest 
seisunditest, olenemata sellest, kas seda 
maatükki iseloomustab see seisund ka 

3. Lõikes 1 osutatud eesmärkidel arvesse 
võetud biomassi, mida kasutatakse 
energia, välja arvatud transpordikütuste 
tootmiseks, ei valmistata toorainest, mis on 
saadud tunnustatud suure bioloogilise 
mitmekesisusega maa-alalt, välja arvatud 
juhul, kui see koosneb seaduslikest ja 
reguleeritud jäätmevoogudest või 
puidujääkidest, mis on saadud 
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praegu: õiguspärase kaitsetegevuse juhtimise 
käigus. See hõlmab maa-ala, mida 
1990. aastatel või pärast seda iseloomustas 
üks järgmistest seisunditest, olenemata 
sellest, kas seda maatükki iseloomustab see 
seisund ka praegu:

(-a) kõrge kaitseväärtusega maa-ala;
(a) mets, kus ei toimu olulist inimtegevust, 
st mets, kus teadaolevalt ei ole toimunud 
olulist inimsekkumist või kus viimane 
oluline inimsekkumine toimus piisavalt 
kaua aega tagasi, et võimaldada loodusliku 
liigilise koostise ja looduslike protsesside 
taastumist;

(a) mets, kus ei toimu olulist inimtegevust, 
st mets, kus teadaolevalt ei ole toimunud 
olulist inimsekkumist või kus viimane 
oluline inimsekkumine toimus piisavalt 
kaua aega tagasi, et võimaldada loodusliku 
liigilise koostise ja looduslike protsesside 
taastumist;

(b) looduskaitsealadeks määratud maa-
alad, kui ei esitata tõendeid, et kõnealuse 
tooraine tootmine ei olnud looduskaitse 
eesmärgiga vastuolus.

(b) looduskaitsealadeks määratud maa-
alad, kui ei esitata tõendeid, et kõnealuse 
tooraine tootmine ei olnud looduskaitse 
eesmärgiga vastuolus;

(c) bioloogiliselt väga mitmekesine 
rohumaa, st rohumaad, mis on liigirikkad, 
väetamata ja rikkumata.

(c) bioloogiliselt väga mitmekesine 
rohumaa, st rohumaad, mis on säilitanud 
loodusliku liigilise koostise ning 
keskkonnatunnused ja -protsessid ning on 
väetamata.

Komisjon kehtestab kriteeriumid ja 
geograafilise ulatuse, et määrata kindlaks, 
milline rohumaa on hõlmatud punktiga c. 
Selline meede, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi teisejärgulisi elemente, 
võetakse vastu vastavalt artikli 21 lõikes 3 
sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.

Komisjon kehtestab kriteeriumid ja 
geograafilise ulatuse, et määrata kindlaks, 
milline rohumaa on hõlmatud punktiga c. 
Selline meede, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi teisejärgulisi elemente, 
võetakse vastu vastavalt artikli 21 lõikes 3 
sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.

Or. en

Muudatusettepanek 54
Jan Březina

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15  lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõikes 1 osutatud eesmärkidel arvesse 
võetud biokütuseid ja muid vedelaid 
biokütuseid ei valmistata toorainest, mis 

4. Lõikes 1 osutatud eesmärkidel arvesse 
võetud biokütuste ja muude vedelate 
biokütuste tootmiseks kasutatavaid 
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on saadud suure süsinikuvaruga maa-
alalt, see tähendab maa-alalt, mida 2008. 
jaanuaris iseloomustas üks järgmistest 
seisunditest ja mida see seisund enam ei 
iseloomusta:

tooraineid saadakse:

(a) märgalad, see tähendab pidevalt või 
suurema aja aastast veega kaetud või 
veest küllastunud maa-alad, sealhulgas 
põlised turbarabad;

(a) metsadest, mida majandatakse ja 
raiutakse, lähtudes metsa säästva 
majandamise (MCPFE) kriteeriumidest 
või samaväärsetest kriteeriumidest, mis on 
sätestatud teiste piirkondliku 
metsapoliitikaga seotud protsesside käigus 
ning mille suhtes järgitakse riiklikke 
metsa ja keskkonnaga seotud õigusakte;

(b) püsivalt metsastatud alad, see 
tähendab üle 1 hektari suurused maa-
alad, millel on üle viie meetri kõrgused 
puud, mille võrade liitus on üle 30%, või 
mis suudavad in situ kõnealuste 
künnisteni jõuda.

(b) märgaladelt, see tähendab pidevalt või 
suurema aja aastast veega kaetud või 
veest küllastunud maa-alad, sealhulgas 
põlised turbarabad; lõikes 1 osutatud 
eesmärkidel kaevandatud turvas ei ületa 
selle iga-aastast looduslikku tarbimist.

Käesoleva lõike sätteid ei kohaldata, kui 
tooraine hankimise ajal iseloomustas 
maa-ala sama seisund kui 2008. aasta 
jaanuaris.

Or. en

Selgitus

Turba kasutamise võimaldamine taastuva energiaallikana oleks kasulik, kuid teatud 
tingimustel tagaks see turba säästva kasutamise.

Muudatusettepanek 55
Jill Evans

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15  lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõikes 1 osutatud eesmärkidel arvesse 
võetud biokütuseid ja muid vedelaid 
biokütuseid ei valmistata toorainest, mis 
on saadud suure süsinikuvaruga maa-alalt, 
see tähendab maa-alalt, mida 2008. 

4. Lõikes 1 osutatud eesmärkidel arvesse 
võetud biomassi, mida kasutatakse 
energia, kuid mitte transpordikütuste 
tootmiseks, ei valmistata toorainest, mis on 
saadud suure süsinikuvaruga maa-alalt, see 
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jaanuaris iseloomustas üks järgmistest 
seisunditest ja mida see seisund enam ei 
iseloomusta:

tähendab maa-alalt, mida 1990. aastal
iseloomustas üks järgmistest seisunditest ja 
mida see seisund enam ei iseloomusta:

(a) märgalad, see tähendab pidevalt või 
suurema aja aastast veega kaetud või 
veest küllastunud maa-alad, sealhulgas 
põlised turbarabad;

(a) märgalad; 

(a a) turbarabad;
(b) püsivalt metsastatud alad, see tähendab 
üle 1 hektari suurused maa-alad, millel on 
üle viie meetri kõrgused puud, mille võrade 
liitus on üle 30%, või mis suudavad in situ 
kõnealuste künnisteni jõuda. 

(b) püsivalt metsastatud alad, see tähendab 
üle 0,5 hektari suurused maa-alad, millel 
on üle viie meetri kõrgused puud, mille 
võrade liitus on üle 10%, või mis suudavad 
in situ kõnealuste künnisteni jõuda. 

Käesoleva lõike sätteid ei kohaldata, kui 
tooraine hankimise ajal iseloomustas 
maa-ala sama seisund kui 2008. aasta 
jaanuaris.

(b a) savann ja võsaga kaetud maa, see 
tähendab vaheldumisi puudest, põõsastest 
ja rohumaast koosnevad suure 
süsinikuvaruga alad;

(b b) püsirohumaa, see tähendab 
karjamaa, millel on kasvatatud heina ja 
mida on kasutatud loomade karjatamiseks 
vähemalt 20 aasta jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 56
Jill Evans

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15  lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Olenemata sellest, kas tooraine 
kasvatati ühenduse territooriumil või 
sellest väljaspool, ei võeta biomassi 
energia saamiseks lõikes 1 osutatud 
eesmärkidel arvesse, välja arvatud juhul, 
kui selle tootmiseks kasutatud toorainet 
kasvatati kooskõlas järgmiste 
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kriteeriumidega:
(a) kohalike omavalitsuste ja 
põlisrahvaste maaõiguste austamine, 
nagu on sätestatud ÜRO põlisrahvaste 
õiguste deklaratsioonis ja teistest olulistes 
rahvusvahelistes raamistikes, näiteks:
– maakasutusõigust on võimalik tõendada 
ja tõendatud õigustega kohalikud 
kogukonnad ei vaidlusta seda;
– maa kasutamine energia tootmiseks 
kasutatava biomassi saamiseks ei vähenda 
teiste kasutajate seaduslikke õigusi, 
tavaõigusi ega traditsioonilisi õigusi ilma 
nende eelneva vaba ja teavitatud 
nõusolekuta; 
(b) kohalike elanike ja huvirühmadega 
konsulteerimise ja suhtlemise menetlused 
nende enda asutuste kaudu;
(c) vastavus riiklikele tööohutust, 
töötervishoidu ja miinimumpalkasid 
käsitlevatele õigusaktidele;
(d) vastavus Rahvusvahelise 
Tööorganisatsiooni asjaomastele 
konventsioonidele ja soovitustele; 
(e) lepingud väikeosanikest talunikega, 
mis on mõistlikud, läbipaistvad ja mida 
järgitakse. Eelkõige:
– tehakse kokkulepitud maksed 
õigeaegselt ning kõiki kulusid, tasusid ja 
lõive on arusaadavalt selgitatud ja nendes 
on eelnevalt kokku lepitud;
– sisendite, teenuste ja toodangu 
hinnakujundust selgitatakse 
arusaadavalt;

– laenu tagasimaksekavad on lõpuni 
läbipaistvad ja põhinevad mõistlikul 
intressimääral.

Or. en



AM\727576ET.doc 41/45 PE407.810v01-00
Freelance-tõlge

ET

Muudatusettepanek 57
Jill Evans

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15  lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid ei keeldu muudel 
säästlikkusega seotud põhjustel käesoleva 
artikli kohaselt saadud biokütuste ja 
muude vedelate biokütuste 
arvessevõtmisest lõikes 1 osutatud 
eesmärkidel.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 58
Jana Bobošíková

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 16 a
Säästvuse kriteeriumid toiduainetega 

kindlustatuse seisukohast
Biokütuseid ja muid vedelaid biokütuseid 
ei ole lubatud esmase kultuurina 
kasvatada maa-alal, mis on ette nähtud 
toiduainete tootmiseks.

Or. cs

Selgitus

Käesoleva direktiivi mõju tuleks vaadelda ÜRO ja Maailmapanga analüüside (mis näitavad, et 
toidukriisi peamiseks põhjuseks on biokütuste tootmise kõrged kulud) ning Euroopa 
Keskkonnaagentuuri teaduskomitee väljendatud vastuväidete kontekstis seoses komisjoni 
kavaga (mille eesmärgiks on tagada 2020. aastaks biokütuste 10%line osakaal kõikidest 
kütustest). 
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Muudatusettepanek 59
Jill Evans

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17  lõige 1  punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kasutades biokütuste puhul, mille 
tootmisviisidest tuleneva 
kasvuhoonegaasideheite vähenemise 
vaikeväärtus on sätestatud VII lisa A või 
B osas, seda vaikeväärtust;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 60
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19  lõige 1  punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) riigiabi sellise energia toetamiseks, 
mis võib sisaldada struktuurifondide 
kasutamist energiatehnoloogia 
teadusuuringuteks ja arendamiseks 
kooskõlas Euroopa energiatehnoloogia 
strateegilise plaani sätetega.

Or. es

Selgitus

Ühenduse vahendite, nt struktuurifondide kasutamine peaks tõhustama teadusuuringute, 
arendustegevuse ja innovatsiooni võimekust kõnealustes valdkondades. 
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Muudatusettepanek 61
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19  lõige 1  punkt k a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(k a) taastuvenergia tootmisse tehtud 
investeeringute hinnanguline mõju 
piirkondlikele arengueesmärkidele.

Or.en

Muudatusettepanek 62

Jana BobošíkováEttepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20  lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon kontrollib ühenduses 
tarbitavate biokütuste ja muude vedelate 
biokütuste päritolu ning ühenduses ja 
peamistes kolmandates tarnijariikides 
nende tootmisest maakasutusele avalduvat 
mõju. Kontroll põhineb artikli 19 lõike 1 
kohaselt liikmesriikide esitatud aruannetel 
ning asjakohaste kolmandate riikide ja 
valitsustevaheliste organisatsioonide 
aruannetel ning teadusuuringutel ja muudel 
asjaomastel andmetel. Komisjon kontrollib 
ka energia saamiseks biomassi 
kasutamisega seonduvaid tarbijahinna 
muudatusi ning toiduainetega 
kindlustatusele avalduvat positiivset ja 
negatiivset seonduvat mõju.

1. Komisjon kontrollib ühenduses 
tarbitavate biokütuste ja muude vedelate 
biokütuste päritolu ning ühenduses ja 
peamistes kolmandates tarnijariikides 
nende tootmisest maakasutusele avalduvat 
mõju. Kontroll põhineb artikli 19 lõike 1 
kohaselt liikmesriikide esitatud aruannetel 
ning asjakohaste kolmandate riikide ja 
valitsustevaheliste organisatsioonide 
aruannetel ning teadusuuringutel ja muudel 
asjaomastel andmetel. Komisjon kontrollib 
ka energia saamiseks biomassi 
kasutamisega seonduvaid tarbijahinna 
muudatusi ning toiduainetega 
kindlustatusele avalduvat positiivset ja 
negatiivset seonduvat mõju peamisteks 
varustajateks olevates kolmandates 
riikides. Komisjon võtab samal ajal 
arvesse ÜRO ja Maailmapanga 
aruandeid.

Or. cs
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Selgitus

ÜRO ja Maailmapanga viimased analüüsid näitavad, et toidukriisi peamiseks põhjuseks on 
biokütuste tootmise kõrged kulud. Komisjon peaks kõnealuseid uuringuid arvesse võtma. 

Muudatusettepanek 63
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20  lõige 5  punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) liikmesriikide ja piirkondade poolt 
taastuvenergia tootmisse tehtud 
investeeringute mõju piirkonna 
majanduskasvule ja tööhõivele.

Or. en

Muudatusettepanek 64
Jill Evans

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa  punkt B

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 3 lõikes 2 osutatud soovitusliku 
suuna puhul peetakse kinni taastuvenergia 
järgmistest osakaaludest:

Artikli 3 lõikes 2 osutatud kohustuslike 
minimaalsete vahe-eesmärkide puhul 
peetakse kinni taastuvenergia järgmistest 
osakaaludest:

Or. en

Selgitus

Selleks et tagada ELi ja liikmesriikide 2020. aasta eesmärkide saavutamine, tuleb sätestada 
ka kohustuslikud vahe-eesmärgid. Käesolevas I B lisas väljapakutud taastuvate 
energiaallikate kasutus algab väga väikesest osakaalust ja jätab suurema osa nende 
kasutuselevõtust 2020. aastale eelnevatele aastatele. Selle mittejärgimine teeb liikmesriikidel 
2020. aasta eesmärkide saavutamise väga raskeks. Selles mõttes tuleks seda käsitleda 
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absoluutse vajaliku miinimumina.

Muudatusettepanek 65
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VII lisa  punkt C  lõige 16  teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Biokütuste ja muude vedelate biokütuste 
puhul võetakse selle arvutuse eesmärgil 
arvesse kõik kaassaadused, sealhulgas 
elekter, mis ei kuulu punkti 14 
reguleerimisalasse, välja arvatud 
põllumajanduskultuuride jäägid, 
sealhulgas õled, suhkruroo 
pressimisjäätmed, terakestad, 
maisitõlvikud ja pähklikoored. Negatiivse 
energiasisaldusega kaassaaduste 
energiasisalduse väärtus on arvutuse 
tegemise eesmärgil null.

Biokütuste ja muude vedelate biokütuste 
puhul võetakse selle arvutuse eesmärgil 
arvesse kõik kaassaadused, sealhulgas 
elekter, mis ei kuulu punkti 14 
reguleerimisalasse. Negatiivse 
energiasisaldusega kaassaaduste 
energiasisalduse väärtus on arvutuse 
tegemise eesmärgil null.

Or. es

Selgitus

Osasid tooteid, näiteks õlgi, tuleks käsitleda kõrvalsaaduste, mitte jääkidena. Mitmetes 
liikmesriikides kasutatakse õlgi karjakasvatuses söödana, nii et nende kaasamine 
kasvuhoonegaaside heite tasakaalu arvutamisse peaks olema lubatud. 
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