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Muudatusettepanek 69
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Esimene volitus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Ühenduse 
asutamislepingut, eriti selle artikli 175 
lõiget 1 ja artiklit 95, 

võttes arvesse Euroopa Ühenduse 
asutamislepingut, eriti selle artikli 175 
lõiget 1 ja artiklit 95 seoses artikli 12 
lõikega 6 ja artiklitega 15, 16 ja 17,

Or. en

Muudatusettepanek 70
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Nagu osutatakse komisjoni 
töödokumendis SEK(2008)57, võidakse 
toetuskavad liikmesriikide võetavate 
jõupingutuste hulgast 
keskkonnakaitsemeetmete puhul välja 
jätta. Kuna energia ja kliima küsimused 
on tihedalt seotud, tuleks liikmesriikidele 
pakkuda stiimuleid energiatootmise 
keskkonnasõbralikesse vormidesse 
investeerimiseks, mis ei suurenda 
kasvuhoonegaasi heidet. Selle eesmärgi 
raames ja liikmesriikide üldiste 
eesmärkide saavutamise tagamiseks 
peaksid liikmesriigid võtma meetmeid, mis 
kindlustavad, et energiaallikaid, mis ei 
aita kaasa süsinikdioksiidi heite edasisele 
suurendamisele, ei kohelda 
ebasoodsamalt.

Or. sv
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Selgitus

Nagu komisjoni töödokument SEK(2008)57 toetuse kohta elektri tootmisele taastuvatest 
energiaallikatest näitab, mängivad rahalised stiimulid tähtsat osa kliimapoliitikale lahenduste 
otsimisel. Arvestades, et keskkond ja kliima on tihedalt seotud, peaksid liikmesriigid 
julgustama investeerimist energiatootmisse, mis ei aita kaasa süsinikdioksiidi heite edasisele 
suurendamisele, selleks et täita Kyoto protokolli eesmärgid ja vähendada kõnealust heidet. 
Kliima seisukohast on otseselt ebasoodne, kui riigil on toetuskavad, mis seavad halvemasse 
olukorda tootmisallikad, mis ei aita kaasa süsinikdioksiidi heite edasisele suurendamisele. 
Riigiabi moonutatud vormid võivad takistada tulevaste säästlike süsteemide arengut, kui 
diskrimineeritakse lahendusi, mis on kasulikud eelkõige süsinikdioksiidi vähendamise 
aspektist.

Muudatusettepanek 71
Johannes Lebech

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Eelkõige on biokütuste ulatuslikum 
kasutamine transpordisektoris üks 
mõjusaimaid vahendeid, mille abil ühendus 
saab vähendada oma sõltuvust imporditud 
naftast, mille puhul on varustuskindluse 
probleemid kõige teravamad, ja mõjutada 
transpordisektori kütuseturgu.

(2) Lisaks energiatõhususe parandamisele
on biomassist ja teistest taastuvatest 
allikatest toodetud energia ulatuslikum 
kasutamine transpordisektoris 
mõjusaimaid vahendeid, mille abil ühendus 
saab vähendada oma sõltuvust imporditud 
naftast, mille puhul on varustuskindluse 
probleemid kõige teravamad, ja juhtida 
sektor jätkusuutlikule arenguteele.

Or. en

Muudatusettepanek 72
Matthias Groote

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Eelkõige on biokütuste ulatuslikum 
kasutamine transpordisektoris üks 
mõjusaimaid vahendeid, mille abil ühendus 
saab vähendada oma sõltuvust imporditud 
naftast, mille puhul on varustuskindluse 

(2) Eelkõige on taastuvenergia 
ulatuslikum kasutamine transpordisektoris 
üks mõjusaimaid vahendeid, mille abil 
ühendus saab vähendada oma sõltuvust 
imporditud naftast transpordisektoris, 
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probleemid kõige teravamad, ja mõjutada 
transpordisektori kütuseturgu.

mille puhul on varustuskindluse 
probleemid kõige teravamad, ja mõjutada 
transpordisektori kütuseturgu.

Or. de

Selgitus

Naftast sõltumise probleemi transpordisektoris ei saa lahendada üksnes biokütuste 
kasutamisega. Taastuvatest energiaallikatest toodetud vesiniku või elektri kasutamine tuleb 
samuti arvestada taastuvenergia 10% osakaalu transpordis 2020. aastaks eesmärgi täitmise 
hulka. Selleks et asjad selgeks teha, tuleks taastuvenergia eesmärki transpordisektoris siin 
nimetada.

Muudatusettepanek 73
Johannes Lebech

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Taastuvenergia tegevuskava on 
näidanud, et eesmärk suurendada 
taastuvenergia osakaalu üldises 
energiatarbimises 20%-ni ja 
transpordisektoris 10%-ni on asjakohane ja 
saavutatav ning et kohustuslikke eesmärke 
sisaldava raamistikuga tuleks 
äriringkondadele tagada pikas perspektiivis 
stabiilsus, mida nad vajavad mõistlike 
investeerimisotsuste tegemiseks 
taastuvenergiasektoris. 

(4) Taastuvenergia tegevuskava on 
näidanud, et eesmärk suurendada 
taastuvenergia osakaalu üldises 
energiatarbimises 20%-ni ja 
transpordisektoris 10%-ni on asjakohane ja 
saavutatav ning et kohustuslikke eesmärke 
sisaldava raamistikuga tuleks 
äriringkondadele tagada pikas perspektiivis 
stabiilsus, mida nad vajavad mõistlike 
investeerimisotsuste tegemiseks 
taastuvenergiasektoris. Samas kui
argumendid taastuvenergia 20% osakaalu 
kasuks üldises energiatarbimises on 
tugevamaks muutunud, peaks eesmärki 
taastuvenergia 10% osakaalu 
saavutamiseks transpordisektoris
tähelepanelikult jälgima ja regulaarselt 
läbi vaatama.

Or. en
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Muudatusettepanek 74
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Taastuvenergia tegevuskava on 
näidanud, et eesmärk suurendada 
taastuvenergia osakaalu üldises 
energiatarbimises 20%-ni ja 
transpordisektoris 10%-ni on asjakohane 
ja saavutatav ning et kohustuslikke 
eesmärke sisaldava raamistikuga tuleks 
äriringkondadele tagada pikas perspektiivis 
stabiilsus, mida nad vajavad mõistlike 
investeerimisotsuste tegemiseks 
taastuvenergiasektoris.

(4) Taastuvenergia tegevuskava on 
näidanud, et eesmärk suurendada 
taastuvenergia osakaalu üldises 
energiatarbimises 20%-ni ja 
transpordisektoris 10%-ni võib olla
saavutatav, kui uuendused ja tehniline 
läbimurre on tagatud, säästlikkuse 
probleemid lahendatud ja on esitatud 
realistlik ajaline raamistik. Võimalike 
kohustuslike eesmärkidega tuleks 
äriringkondadele tagada pikas perspektiivis 
stabiilsus, mida nad vajavad mõistlike 
investeerimisotsuste tegemiseks 
taastuvenergiasektoris.

Or. en

Selgitus

Taastuvatest allikatest saadud energia üldise osakaalu suurendamine on hädavajalik, kuid me 
peame vältima liigset kiirustamist kohustuslike eesmärkide seadmisel, mida antud 
ajaraamistikus pole võimalik jätkusuutlikult täita.

Muudatusettepanek 75
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Taastuvenergia tegevuskava on 
näidanud, et eesmärk suurendada 
taastuvenergia osakaalu üldises 
energiatarbimises 20%-ni ja
transpordisektoris 10%-ni on asjakohane
ja saavutatav ning et kohustuslikke 
eesmärke sisaldava raamistikuga tuleks 
äriringkondadele tagada pikas perspektiivis 

(4) Taastuvenergia tegevuskava näidanud, 
et eesmärk suurendada taastuvenergia 
osakaalu üldises energiatarbimises 
vähemalt 20%-ni on sihina saavutatav, 
ning et kohustuslikke eesmärke sisaldava 
raamistikuga tuleks äriringkondadele 
tagada pikas perspektiivis stabiilsus, mida 
nad vajavad liikumisel taastuvenergial 
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stabiilsus, mida nad vajavad mõistlike 
investeerimisotsuste tegemiseks 
taastuvenergiasektoris. 

põhineva majanduse suunas.

Or. en

Selgitus

Komisjoni taastuvenergia tegevuskava hindasid nõukogu ja liikmesriigid. Komisjon peab seda 
põhjenduse koostamisel arvestama. Muudatusettepanek selgitab seda.

Muudatusettepanek 76
Roberto Musacchio

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Taastuvenergia tegevuskava on 
näidanud, et eesmärk suurendada 
taastuvenergia osakaalu üldises 
energiatarbimises 20%-ni ja 
transpordisektoris 10%-ni on asjakohane 
ja saavutatav ning et kohustuslikke 
eesmärke sisaldava raamistikuga tuleks
äriringkondadele tagada pikas 
perspektiivis stabiilsus, mida nad vajavad 
mõistlike investeerimisotsuste tegemiseks 
taastuvenergiasektoris. 

(4) Taastuvenergia tegevuskava on 
näidanud, et eesmärk suurendada 
taastuvenergia osakaalu üldises 
energiatarbimises 20%-ni kohustuslikke 
eesmärke sisaldavas raamistikus peaks
äriringkondadele tagama pikas 
perspektiivis stabiilsuse, mida nad vajavad 
mõistlike investeerimisotsuste tegemiseks 
taastuvenergiasektoris.

Or. it

Selgitus

20%line taastuvate energiaallikate osakaalu eesmärk koos tõhusa energiasäästuga kõikides 
sektorites on usutav ja saavutatav, samas aga siduv 10%line eesmärk transpordisektoris on 
küsitav, eriti kui see hõlmab ainult biokütuseid.
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Muudatusettepanek 77
Johannes Lebech

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Liikmesriigid peaksid eesmärgiks 
seadma oma taastuvate energiaallikate 
mitmekesistamise eelkõige 
transpordisektoris. Seetõttu tuleks 20% 
üldisest eesmärgist suurendada 
taastuvenergia osakaalu 
transpordisektoris 10%le täita taastuvate 
energiaallikate arvel, mis ei ole biomass. 

Or. en

Selgitus

Oluline on rõhutada ja toetada seisukohta, et transpordisektoris seatud 10% eesmärki saab 
täita kõikide taastuvenergia vormide, mitte ainult biomassi arvel. 

Muudatusettepanek 78
Johannes Lebech

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Brüsselis 2007. aasta märtsis 
kokkutulnud Euroopa Ülemkogu kinnitas 
ühenduse pühendumust taastuvenergia 
arendamisele kogu ühenduses ka pärast 
2010. aastat. Ülemkogu kinnitas 
kohustusliku eesmärgi suurendada 
taastuvenergia osakaalu ühendusesiseses 
energia kogutarbimises 2020. aastaks 20%-
ni ja kohustusliku miinimumeesmärgi 10%, 
mille kõik liikmesriigid peavad saavutama 
aastaks 2020 seoses biokütuste osakaaluga 
transpordis kasutatava bensiini ja 
diislikütuse tarbimisest, tehes seda 
kulutõhusal viisil. Ülemkogu märkis, et 

(5) Brüsselis 2007. aasta märtsis 
kokkutulnud Euroopa Ülemkogu kinnitas 
ühenduse pühendumust taastuvenergia 
arendamisele kogu ühenduses ka pärast 
2010. aastat. Ülemkogu kinnitas 
kohustusliku eesmärgi suurendada 
taastuvenergia osakaalu ühendusesiseses 
energia kogutarbimises 2020. aastaks 20%-
ni ja kohustusliku miinimumeesmärgi 10%, 
mille kõik liikmesriigid peavad saavutama 
aastaks 2020 seoses biokütuste osakaaluga 
transpordis kasutatava bensiini ja 
diislikütuse tarbimisest, tehes seda 
kulutõhusal viisil. Ülemkogu märkis, et 



AM\727647ET.doc 9/154 PE407.817v01-00
Freelance-tõlge

ET

biokütusealase eesmärgi siduv olemus on 
asjakohane eeldusel, et tootmine on 
säästlik, müügile jõuavad teise põlvkonna 
biokütused ning tehakse muudatused 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. 
oktoobri 1998. aasta direktiivis 98/70/EÜ 
bensiini ja diislikütuse kvaliteedi ning 
nõukogu direktiivi 93/12/EMÜ muutmise 
kohta1, et lubada kütusesegude sobivaid 
tasemeid. 

biokütusealase eesmärgi siduv olemus on 
asjakohane eeldusel, et tootmine on 
säästlik, müügile jõuavad teise põlvkonna 
biokütused ning tehakse muudatused 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. 
oktoobri 1998. aasta direktiivis 98/70/EÜ 
bensiini ja diislikütuse kvaliteedi ning 
nõukogu direktiivi 93/12/EMÜ muutmise 
kohta2, et lubada kütusesegude sobivaid 
tasemeid. Kuna nn teise põlvkonna 
biokütuste äriline läbimurre ja 
kasutamise oluline laienemine näib enne 
2020. aastat vähetõenäoline, siis on suur
oht, et turul hakkavad täielikult 
domineerima esimese põlvkonna 
biokütused – see on muutus, mis võib viia 
soovimatute tagajärgedeni seoses toiduga 
varustamise kindluse, bioloogilise 
mitmekesisuse, metsade hävitamisega jne. 
Seetõttu tuleb kehtestada ranged 
säästlikkuse kriteeriumid ja rõhutada, et 
oluline osa transpordisektori 10%lisest 
eesmärgist tuleks täita taastuvate 
energiaallikate arvel, mis ei ole biokütus.

Or. en

Muudatusettepanek 79
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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 

välja jäetud

                                               
1 EÜT L 350, 28.12.1998, lk 58. Direktiivi on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 

284, 31.10.2003, lk 1).
2 EÜT L 350, 28.12.1998, lk 58. Direktiivi on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 

284, 31.10.2003, lk 1).
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kohustuslikku olemust tuleks edasi lükata, 
kuni müügile jõuavad teise põlvkonna 
biokütused.

Or. en

Muudatusettepanek 80
Riitta Myller

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.

(6) Siduvate eesmärkide peamine eesmärk 
on tagada investoritele kindlustunne. Siiski 
tuleks kohustuslikku eesmärki 
suurendada taastuvate energiaallikate 
osakaalu transpordisektoris 10%ni 
teaduslikult põhjendatud ning 
ökoloogiliselt, sotsiaalselt ja 
majanduslikult jätkusuutlike 
kriteeriumide alusel pidevalt hinnata.

Or. fi

Muudatusettepanek 81
Eija-Riitta Korhola

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, 

(6) Siduvate eesmärkide peamine eesmärk 
on tagada investoritele kindlustunne. Siiski 
nõuavad paljud biokütuste tootmisega 
seotud tundmatud tegurid praegu 
ettevaatlikumat lähenemist kui see, mida 
seni on ette nähtud. 20% ja 10% siduv 
eesmärk tuleks seepärast uuesti läbi 
vaadata.
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kuni müügile jõuavad teise põlvkonna 
biokütused.

Or. en

Selgitus

Toetub raportööri muudatusettepanekule 4. Taastuvatest allikatest saadud energia üldise 
osakaalu suurendamine on hädavajalik, kuid me peame vältima liigset kiirustamist 
kohustuslike eesmärkide seadmisel, mida antud ajaraamistikus pole võimalik jätkusuutlikult 
täita.

Muudatusettepanek 82
Johannes Lebech

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. 

(6) Siduvate eesmärkide peamine eesmärk 
on tagada investoritele kindlustunne ja 
julgustada järjekindlalt arendama 
tehnoloogiaid, mis toodavad energiat 
kõikidest taastuvate energiaallikate 
liikidest. 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.

Or. en
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Muudatusettepanek 83
Matthias Groote

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Euroopa Parlament kutsus Euroopa 
taastuvenergia tegevuskava käsitlevas 
resolutsioonis komisjoni üles esitama 2007. 
aasta lõpuks ettepaneku taastuvenergia 
õigusliku raamistiku kohta, osutades 
sellele, kui oluline on seada eesmärgid 
taastuvatest energiaallikatest saadud 
energia osakaalu jaoks ühenduse ja 
liikmesriikide tasandil.

(7) Euroopa Parlament kutsus Euroopa 
taastuvenergia tegevuskava käsitlevas 
resolutsioonis komisjoni üles esitama 2007. 
aasta lõpuks ettepaneku taastuvenergia 
õigusliku raamistiku kohta, osutades 
sellele, kui oluline on seada kohustuslikud
eesmärgid taastuvatest energiaallikatest 
saadud elektri-, transpordi- ning soojus- ja 
jahutusenergia osakaalu jaoks, samuti 
siduvad eesmärgid ühenduse ja 
liikmesriikide tasandil.

Or. en

Muudatusettepanek 84
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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 on asjakohane seada kohustuslikud 
eesmärgid suurendada taastuvenergia 
osakaalu energia minimaalses vahe- ja
kogutarbimises 20%-ni Euroopa Liidu 
energia lõpptarbimises 2020. aastal.

Or. en

Selgitus

Euroopa Parlament pooldab taastuvenergia osakaalu suurendamist vähemalt 25%ni energia 
lõpptarbimises 2020. aastal. Kõige uuemad teaduslikud ja poliitilised andmed on näidanud, et 
siduva eesmärgi seadmine biomassist saadud transpordikütuste osakaalu suurendamiseks 
10%ni ei ole säästlikul viisil saavutatav. Seepärast tuleb sellest eesmärgist loobuda. 
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Säästlikult toodetud biomassi saab tõhusamalt kasutada muudel energeetilistel eesmärkidel, 
nagu näiteks elektri koostootmine soojus- ja jahutusenergiaga.

Muudatusettepanek 85
Riitta Myller

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 on asjakohane seada kohustuslikud 
eesmärgid suurendada taastuvenergia 
osakaalu energia kogutarbimises 20%-ni ja 
transpordisektoris 10%-ni Euroopa Liidu 
energiatarbimises 2020. aastal. Eesmärgid, 
samuti üldine poliitikaraamistik ning 
kasvuhoonegaaside vähenemise 
arvutamise metoodika, tuleks 
korrapäraselt läbi vaadata.

Or. fi

Muudatusettepanek 86
Dorette Corbey

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 on asjakohane seada kohustuslikud 
eesmärgid suurendada taastuvenergia 
osakaalu energia kogutarbimises 20%-ni ja 
transpordisektoris 10%-ni Euroopa Liidu 
energiatarbimises 2020. aastal. 30% 
transpordisektori eesmärgist täidetakse, 
kasutades elektrit, vesinikku või 
lignotselluloosi biomassist või vetikatest 
saadavat energiat.
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Or. en

Selgitus

Eesmärgi suurendada taastuvenergia osakaal transpordisektoris 10%ni võib saavutada 
selliste energiaallikate kasutamisega nagu biomass, elekter või vesinik. Ideaalsel turul võib 
jätta tehnoloogiate valiku turuosaliste hooleks. Siiski kaldub turg valima alternatiive, mis 
võimaldavad investeeringute kulud kõige kiiremini tasa teha. Selleks et toetada paljutõotavaid 
valikuid nagu elekter ja vesinik, on vaja seada vahe-eesmärgid. Lisaks sellele väljendatakse 
seoses eesmärkidega laialdaselt muret, näiteks EEA soovitas hiljuti avaldatud aruandes hoida 
niinimetatud esimese põlvkonna biokütuste tarbimine alla 10 protsendi.

Muudatusettepanek 87
Roberto Musacchio

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Komisjoni, nõukogu ja Euroopa 
Parlamendi võetud seisukohti 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 on asjakohane seada kohustuslikud 
eesmärgid suurendada taastuvenergia 
osakaalu energia kogutarbimises 20%-ni ja 
kaaluda 8% osakaalu eesmärgi 
kehtestamist transpordisektoris, mis 
saavutatakse iga-aastaste siduvate 
eesmärkide alusel, Euroopa Liidu 
energiatarbimises 2020. aastal.

Or. it

Selgitus

Selleks et muuta sellised ambitsioonikad eesmärgid transpordisektoris kergemini täidetavaks 
ja usutavamaks, tuleks üldine eesmärk saavutada ühe aasta pikkuste kontrollitavate 
etappidena, mis on muutuva astmestikuga.
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Muudatusettepanek 88
Eija-Riitta Korhola

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 seiskohti silmas pidades 
on asjakohane seada soovituslikud
eesmärgid suurendada taastuvenergia 
osakaalu energia kogutarbimises 20%-ni ja 
transpordisektoris 10%-ni Euroopa Liidu 
energiatarbimises 2020. aastal.

Or. en

Selgitus

Taastuvatest allikatest saadud energia üldise osakaalu suurendamine on hädavajalik, kuid me 
peame vältima liigset kiirustamist kohustuslike eesmärkide seadmisel, mida antud 
ajaraamistikus pole võimalik jätkusuutlikult täita.

Muudatusettepanek 89
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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 

(10) Kuigi on tõenäoline, et 
taastuvenergia eesmärgid saavutatakse 
tegelikult ühendusesisese tootmise ja 
impordi ühendamisel. Selles kontekstis, 
peaks komisjon jälgima taastuvenergia, 
sealhulgas energia tootmiseks sobiva 
biomassi tarnimist ühenduse turule, võttes 
arvesse mitme- ja kahepoolseid 
kaubandusläbirääkimisi ning keskkonna, 
sotsiaalseid, kulude ja energiavarustuse 
kindlusega seotud ning muid kaalutlusi.
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tootmise ja impordi ühendamisel. Selleks
peaks komisjon jälgima biokütuste
tarnimist ühenduse turule ja vajaduse 
korral tegema asjakohaste meetmete 
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 seirama kõikide energiavarude importi ja eksporti, olenemata sellest, kas need 
on toodetud (ja tarbitud) ühenduses või imporditud kolmandatest riikidest või neisse 
eksporditud. Eriti hoolikalt tuleb jälgida energia tootmiseks ette nähtud biomassi. Siiski on 
kõige uuemad teaduslikud ja poliitilised andmed näidanud, et siduva eesmärgi seadmine 
suurendada biomassist saadud transpordikütuste osakaalu 10%ni ei ole säästlikul viisil 
saavutatav. Seepärast tuleb sellest eesmärgist loobuda.

Muudatusettepanek 90
Roberto Musacchio

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 

(10) Samas on asjakohane, et eesmärk 
suurendada taastuvenergia osakaalu 
transpordisektoris 8%-ni tuleks seada 
kõikide liikmesriikide puhul samale 
tasemele, et tagada transpordikütuste 
spetsifikaatide vastavus ja kättesaadavus. 
Sellele vaatamata, et transpordikütustega 
kauplemine on lihtne, peaksid
liikmesriigid, kelle käsutuses on piiratud 
määral ressursse, suunama oma 
investeeringud energiasäästu 
saavutamisele ja teiste taastuvate 
energiaallikate tootmisele, mitte üksnes 
hankima taastuvaid transpordikütuseid 
mujalt. Kuigi tehniliselt oleks ühendusel 
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tootmise ja impordi ühendamisel. Selleks 
peaks komisjon jälgima biokütuste 
tarnimist ühenduse turule ja vajaduse 
korral tegema asjakohaste meetmete 
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.

võimalik saavutada biokütusealane 
eesmärk üksnes ühendusesisese tootmise 
abil, on siiski tõenäoline ja soovitatav, et 
eesmärk saavutatakse tegelikult 
ühendusesisese tootmise ja impordi 
ühendamisel, kusjuures 80% sellest peaks 
täidetama riigi- ja/või ühendusesisese 
tootmise arvel. Selleks peaks komisjon 
jälgima biokütuste tarnimist ühenduse 
turule ja vajaduse korral tegema 
asjakohaste meetmete 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. it

Selgitus

Biokütuste importimist väljastpoolt ühendust ajal, kus saabuvad tõsised signaalid toiduainete 
puuduse kohta, ei saa kasutada heite vähendamise eesmärgi täitmise peamise vahendina. 
Liikmesriigid peaksid seetõttu importima biokütuseid väiksemas koguses ja koondama oma 
jõupingutused uute tehnoloogiate uurimisele ja neisse investeerimisele ELi siseselt.

Muudatusettepanek 91
Riitta Myller

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 

(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
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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 
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.

transpordis taastuvenergia kasutamise 
alane 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 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. fi

Muudatusettepanek 92
Gyula Hegyi

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 
ettepanekuid, et saavutada tasakaalustatud 
lähenemisviis ühendusesisese tootmise ja 

(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. Ühendusel oleks
soodne ja tehniliselt võimalik saavutada 
biokütusealane eesmärk üksnes 
ühendusesisese tootmise abil, et viia 
biokütuste import miinimumini. Selleks 
peaks komisjon jälgima biokütuste 
tarnimist ühenduse turule ja vajaduse 
korral tegema asjakohaste meetmete 
ettepanekuid, et saavutada tasakaalustatud 
lähenemisviis ühendusesisese tootmise ja 
impordi vahel, võttes arvesse mitme- ja 
kahepoolseid kaubandusläbirääkimisi ning 
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impordi vahel, võttes arvesse mitme- ja 
kahepoolseid kaubandusläbirääkimisi ning 
keskkonna, kulude ja energiavarustuse 
kindlusega seotud ning muid kaalutlusi. 

keskkonna, kulude ja energiavarustuse 
kindlusega seotud ning muid kaalutlusi.

Or. en

Selgitus

Biokütuste alased eesmärgid tuleks saavutada peamiselt tarbimist ületava ELi 
põllumajandustoodangu arvel.

Muudatusettepanek 93
Matthias Groote

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 
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. 

(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
transpordis taastuvenergia kasutamise 
alane 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 ettepanekuid, et 
saavutada tasakaalustatud lähenemisviis 
ühendusesisese tootmise ja impordi vahel, 
võttes arvesse mitme- ja kahepoolseid 
kaubandusläbirääkimisi ning keskkonna, 
kulude ja energiavarustuse kindluse, 
kasvuhoonegaaside heite vähenemisega
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seotud ning muid kaalutlusi.

Or. en

Muudatusettepanek 94
Johannes Lebech

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Liikmesriigid seavad eesmärgiks 
mitmekesistada taastuvenergia struktuuri 
kõikides transpordisektorites. Komisjon 
esitab 2011. aastaks nõukogule ja 
Euroopa Parlamendile ettepanekud 
strateegia kohta taastuvenergia 
kasutamise suurendamiseks kõikides 
transpordisektorites.

Or. en

Selgitus

Siiani on tähelepanu koondatud eelkõige taastuvenergia kasutamisele maanteetranspordis, 
kuid tähtis on edendada taastuvenergia kasutamist kõikides transpordisektorites. 2011. aasta 
on tähtajaks valitud seepärast, et sel juhul on võimalik ettepanekud sisse viia järgmistesse 
finantsperspektiividesse.

Muudatusettepanek 95
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Üldeesmärkide saavutamise 
tagamiseks peaksid liikmesriigid püüdma 
välja töötada soovitusliku suuna oma 
eesmärkide saavutamiseks, samuti peaksid 
nad kehtestama riikliku tegevuskava, 
sealhulgas valdkondlikud eesmärgid, võttes 

(11) Üldeesmärkide saavutamise 
tagamiseks peaksid liikmesriigid püüdma 
välja töötada soovitusliku suuna oma 
eesmärkide saavutamiseks, samuti peaksid 
nad kehtestama riikliku tegevuskava, 
sealhulgas valdkondlikud eesmärgid. 
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arvesse, et biomassi kasutatakse eri 
otstarbel ja seepärast on oluline võtta 
kasutusele uued biomassiressursid.

Arvestades, et energia ja kliima on 
tihedalt seotud, tuleks liikmesriikidele 
teha soodustusi investeerimiseks 
energiatootmise keskkonnasõbralikesse 
vormidesse, mis ei suurenda 
kasvuhoonegaaside heidet. 
Kliimaprobleemidele lahenduse otsimise 
juures on oluline rõhutada, et kliimat 
mitte mõjutavaid energiaallikaid ei tuleks 
maksustamisega asetada ebasoodsamasse 
olukorda, võrreldes teiste 
tootmisallikatega.

Or. sv

Muudatusettepanek 96
Johannes Lebech

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Üldeesmärkide saavutamise 
tagamiseks peaksid liikmesriigid püüdma 
välja töötada soovitusliku suuna oma 
eesmärkide saavutamiseks, samuti peaksid 
nad kehtestama riikliku tegevuskava, 
sealhulgas valdkondlikud eesmärgid, võttes 
arvesse, et biomassi kasutatakse eri 
otstarbel ja seepärast on oluline võtta 
kasutusele uued biomassiressursid.

(11) Üldeesmärkide saavutamise 
tagamiseks peaksid liikmesriigid püüdma 
välja töötada soovitusliku suuna oma 
eesmärkide saavutamiseks, samuti peaksid 
nad kehtestama riikliku tegevuskava, 
sealhulgas valdkondlikud eesmärgid ja 
konkreetsed meetmed taastuvenergia 
tehnoloogiate nõudmise ja pakkumise 
edendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 97
Johannes Lebech

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Ühendus ja liikmesriigid peaksid 
eraldama arvestatava hulga rahalisi 
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vahendeid taastuvenergia tehnoloogiate 
uurimisele ja arendamisele. 
Heitkogustega kauplemise süsteemi tulud 
on ilmne rahastamisallikas. Euroopa 
Tehnoloogiainstituut peaks edaspidi 
pidama taastuvenergia tehnoloogiate 
uurimist ja arendamist esmatähtsaks.

Or. en

Muudatusettepanek 98
Johannes Lebech

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Tuleb sätestada üheselt mõistetavad 
reeglid taastuvenergia osakaalu 
arvutamiseks.

(14) Tuleb sätestada läbipaistvad ja üheselt 
mõistetavad reeglid taastuvenergia 
osakaalu arvutamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 99
Roberto Musacchio

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Tuleb kehtestada täpsed meetodid 
naftapõhiste kütuste biokütustega 
asendamise mõju hindamiseks. Selleks on 
vajalik kasutusele võtta netoenergia 
(toodetud energia ja tootmiseks kasutatud 
energia suhe) kontseptsioon, mis tehakse 
kindlaks elutsükli energia analüüsi alusel.

Or. it
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Selgitus

Biokütuste üldises maksumuses transpordienergia kui ühe komponendi arvesse võtmine hoiab 
ära muuhulgas ülemäärast importi arenevatest maadest, millel on kahjulik mõju toiduainete 
tootmisele nendes riikides. Sellised hindamised soodustavad ka kohaliku biomassi kasutamist, 
mis on ainus vahend tegelike keskkonnakasude tagamiseks ja eetiliste probleemide 
vältimiseks.

Muudatusettepanek 100
Johannes Lebech

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Hüdroenergia osatähtsuse arvutamisel 
tuleks ilmastikutingimuste mõju 
tasakaalustamiseks kasutada 
normaliseerimisvalemit.

(15) Hüdroenergia ja tuuleenergia
osatähtsuse arvutamisel tuleks 
ilmastikutingimuste mõju 
tasakaalustamiseks kasutada 
normaliseerimisvalemit.

Or. en

Selgitus

Tuuleenergia tootmine kõigub ilmastikutingimuste erinevuse tõttu suures ulatuses ja seetõttu 
tuleks kohaldada normaliseerimisvalemit. 

Muudatusettepanek 101
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Koolituse arendamiseks on vaja 
kooskõlastatud lähenemisviisi ja 
asjakohane sertifitseerimine tuleb 
kättesaadavaks teha väikestele 
taastuvenergiaseadmete paigaldajatele, et 
vältida turumoonutusi ning tagada 
tarbijatele kvaliteetsed tooted ja teenused. 
Riiklikke sertifitseerimissüsteeme peaksid 

(28) Koolituse arendamiseks on vaja 
kooskõlastatud lähenemisviisi ja 
asjakohane sertifitseerimine tuleb 
kättesaadavaks teha väikestele 
taastuvenergiaseadmete paigaldajatele, et 
vältida turumoonutusi ning tagada 
tarbijatele kvaliteetsed tooted ja teenused. 
Riiklikke sertifitseerimissüsteeme peaksid 
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liikmesriigid vastastikku tunnustama ja 
seepärast peaksid need põhinema 
ühtlustatud miinimumpõhimõtetel, võttes 
arvesse Euroopa tehnoloogiastandardeid 
ning olemasolevat taastuvenergiaseadmete 
paigaldajate koolituse ja kvalifikatsiooniga 
seotud korda. Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 7. septembri 2005. aasta direktiivi 
2005/36/EÜ kutsekvalifikatsioonide 
tunnustamise kohta tuleks jätkuvalt 
kohaldada küsimuste puhul, mida ei 
reguleerita käesoleva direktiiviga, nagu 
näiteks nende paigaldajate 
kutsekvalifikatsioonide tunnustamine, 
keda ei ole liikmesriigis sertifitseeritud.

liikmesriigid vastastikku tunnustama ja 
seepärast peaksid need põhinema 
ühtlustatud miinimumpõhimõtetel, võttes 
arvesse Euroopa tehnoloogiastandardeid 
ning olemasolevat taastuvenergiaseadmete 
paigaldajate koolituse ja kvalifikatsiooniga 
seotud korda. Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 7. septembri 2005. aasta direktiivi 
2005/36/EÜ kutsekvalifikatsioonide 
tunnustamise kohta tuleks jätkuvalt 
kohaldada kutsekvalifikatsioonide 
tunnustamise suhtes reguleeritud 
kutsealade puhul. Seni kui paigaldajana 
tegevuse alustamine või tegutsemine on 
reguleeritud, kehtivad direktiiviga 
2005/36/EÜ kutsekvalifikatsioonide 
tunnustamiseks sätestatud eeltingimused; 
kõnealuseid eeltingimusi tuleks 
kohaldada ka liikmesriigis sertifitseeritud 
paigaldajate suhtes.

Or. de

Selgitus

Direktiiv 2005/36/EC reguleerib kutsekvalifikatsioonide tunnustamist reguleeritud 
kutsealadel, kehtestades selleks üldised ja lõplikud sätted. Direktiivi tuleb ka edaspidi 
kohaldada paigaldajate suhtes, kes on ennast vabatahtlikult sertifitseerida lasknud kooskõlas 
taastuvenergia direktiivi nõuetega. Taastuvenergiat kasutavate seadmete paigaldamine 
moodustab ainult osa näiteks kütteinseneride või katusepaigaldajate tööst.

Muudatusettepanek 102
Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Taastuvatest energiaallikatest toodetud 
elektrienergia uute tootjate elektrivõrguga 
liitumise kulud peaksid olema objektiivsed, 
läbipaistvad ja mittediskrimineerivad ning 
võrguga liitunud tootjate tekitatud tulu 
tuleks nõuetekohaselt arvesse võtta.

(30) Taastuvatest energiaallikatest toodetud 
elektrienergia uute tootjate elektrivõrguga 
liitumise kulud peaksid olema objektiivsed, 
läbipaistvad ja mittediskrimineerivad ning 
võrguga liitunud tootjate tekitatud tulu 
tuleks nõuetekohaselt arvesse võtta. 
Taastuvatest energiaallikatest toodetud 
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gaasi uute tootjate gaasivõrguga liitumise 
kulud peaksid olema objektiivsed, 
läbipaistvad ja mittediskrimineerivad.

Or. en

Selgitus

Sätted tuleks ette näha mitte üksnes elektri, vaid ka gaasi tootmiseks.

Muudatusettepanek 103
Roberto Musacchio

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Biokütuse tootmine peaks olema 
keskkonda säästev. Seepärast tuleks nõuda, 
et biokütused, mida kasutatakse käesolevas 
direktiivis sätestatud eesmärkide 
saavutamiseks, ja biokütused, mis saavad 
kasu riiklikest toetuskavadest, vastaksid 
keskkonnasäästlikkuse kriteeriumidele.

(34) Biokütuste tootmine peaks olema 
keskkonda säästev ja kooskõlas 
tööõigusaktidega. Seepärast tuleks nõuda, 
et biokütused, mida kasutatakse käesolevas 
direktiivis sätestatud eesmärkide 
saavutamiseks, ja biokütused, mis saavad 
kasu riiklikest toetuskavadest, vastaksid 
keskkonnasäästlikkuse kriteeriumidele ja 
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 
töötajate õigusi ja töötingimusi käsitlevate 
konventsioonide nõuetele.

Or. it

Selgitus

Vastavus tööõiguse nõuetele peaks olema oluline kriteerium, samaväärne 
keskkonnasäästlikkusega, ning ILO kehtestatud peamiste tööstandardite ratifitseerimist ja 
rakendamist tuleks kontrollida.
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Muudatusettepanek 104
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Selleks et ettevõtjad ei teeks tarbetuid 
ja koormavaid uuringuid ning et vältida 
sellise suure süsinikusisaldusega maa-ala 
kasutamist, mis tagantjärele osutuks 
biokütuste ja muude vedelate biokütuste 
tooraine kasvatamiseks mittesobivaks, ei 
tohiks biokütuste ja muude vedelate 
biokütuste tootmiseks kasutusele võtta
seda liiki maad, mille kasutusotstarbe 
muutumise käigus toimuvat süsinikuvaru 
vähenemist ei saa kliimamuutustega 
võitlemise kiireloomulisust arvesse võttes
mõistliku ajavahemiku jooksul
kompenseerida biokütuste ja muude 
vedelate biokütuste tootmisest tuleneva 
kasvuhoonegaasiheite vähenemisega. 
Ülemaailmse süsinikuvaru ülevaadete 
põhjal võib teha järelduse, et sellesse 
kategooriasse tuleks lisada märgalad ja 
püsivalt metsaga kaetud alad. 

(38) Selleks et vältida konkurentsi 
toiduainete ja loomasööda tootmisega 
ning võttes arvesse kliimamuutustega 
võitlemise kiireloomulisust ja 
maakasutuse muutusest tingitud 
võimalikku olulist kaudset negatiivset 
mõju seoses kasvuhoonegaasidega, ei 
tohiks transpordis kasutatavate kütuste 
tootmiseks kasutusele võtta toiduainete ja 
loomasööda tootmiseks kasutatavat maad.
Biomassist saadud transpordikütuste 
tootmist tuleks piirata kõrge bioloogilise 
mitmekesisuse väärtuseta kasutamata 
maaga, väheviljaka maaga või 
degradeerunud maaga, kus maakasutuse 
otsese muutuse tagajärjeks on üldine kasu 
seoses süsinikdioksiidiga ja kus puuduvad 
märkimisväärsed negatiivsed kohalikud 
keskkonna- või muud mõjud. 
Ülemaailmse süsinikuvaru ülevaadete 
põhjal võib teha järelduse, et märgalad ja 
püsivalt metsaga kaetud alad tuleks 
välistada energia saamiseks sobiva 
biomassi tootmiseks kasutatavate made 
seast.

Or. en

Muudatusettepanek 105
Struan Stevenson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 38 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38 a) Maad, mille pinnast või taimestikku 
iseloomustab suur süsinikuvaru, ei tohiks 
kasutada teiste taastuvenergia projektide 
arendamiseks, nagu näiteks 
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tuuleturbiinide ja nendega seotud teede 
ehitamine, kaasa arvatud ujuvteed ja 
teised infrastruktuurid. Sellise tegevuse 
mõju turbarabadele toob vältimatult 
kaasa turbarabade laiaulatusliku 
kuivamise ja talletatud süsiniku 
atmosfääri eraldumise, mille tagajärjeks 
on süsinikdioksiidi moodustumine. 

Or. en

Selgitus

Turbaraba on süsinikumahuti. Tuuleturbiinide, ujuvteede ja teiste infrastruktuuride ehitamine 
katkestaks loodusliku äravoolu ja kuivataks turbaraba, mille tagajärjel eralduvad atmosfääri 
süsinikdioksiidi suured kogused, tekitades rohkem süsinikdioksiidi heidet, kui tuulepark 
suudaks kunagi vähendada.

Muudatusettepanek 106
Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 44

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(44) Kütuste tootmisest ja kasutamisest 
tulenevate kasvuhoonegaaside heitkoguste 
arvutamisel tuleks arvesse võtta 
kaassaaduseid. Poliitika analüüsimisel on 
kohane kasutada asendusmeetodit. 
Õigusliku reguleerimise eesmärgil, mis on 
seotud üksikute ettevõtjate ja üksikute 
transpordikütusesaadetistega, ei ole 
asendusmeetod kohane. Sellisel juhul on 
kõige asjakohasem kasutada energia 
jaotamise meetodit, kuna seda on lihtne 
kohaldada, see on ajaliselt prognoositav ja 
see vähendab vastupidise mõjuga 
soodustusi ning annab tulemusi, mida on 
üldiselt võimalik võrrelda terve rea 
asendusmeetodi abil saadud tulemustega. 
Poliitika analüüsimisel peaks komisjon 
esitama oma aruandes asendusmeetodi abil 
saadud tulemused.

(44) Kütuste tootmisest ja kasutamisest 
tulenevate kasvuhoonegaaside heitkoguste 
arvutamisel tuleks arvesse võtta 
kaassaaduseid. Poliitika analüüsimisel on 
kohane kasutada asendusmeetodit. 
Õigusliku reguleerimise eesmärgil, mis on 
seotud üksikute ettevõtjate ja üksikute 
transpordikütusesaadetistega, ei ole 
asendusmeetod kohane. Sellisel juhul on 
kõige asjakohasem kasutada energia 
jaotamise meetodit, kuna seda on lihtne 
kohaldada, see on ajaliselt prognoositav ja 
see vähendab vastupidise mõjuga 
soodustusi ning annab tulemusi, mida on 
üldiselt võimalik võrrelda terve rea 
asendusmeetodi abil saadud tulemustega. 
Juhul kui energia jaotamise meetod ei ole 
kõige asjakohasem, tuleks see asendada 
kuivainesisaldusel põhineva massi 
jaotamise meetodiga. Poliitika 
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analüüsimisel peaks komisjon esitama oma 
aruandes asendusmeetodi abil saadud 
tulemused.

Or. fr

Selgitus

Energia jaotamise meetod ei võimalda arvestada põletamiseks mittesobivate valgurikaste 
kaassaadustega. Seetõttu vajab rakendatav meetod teatud paindlikkust, st juhul kui energia 
jaotamise meetod ei ole kõige asjakohasem, tuleks see asendada kuivaine sisaldusel põhineva 
massi jaotamise meetodiga. See on tähtis põhjusel, et biokütuste tootmisega kaasnevad 
valgurikkad kaassaadused mängivad olulist rolli imporditud valgurikaste taimede 
asendamisel.

Muudatusettepanek 107
Gyula Hegyi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 46

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(46) Selleks et mitte soodustada biokütuste 
ja muude vedelate biokütuste jaoks 
vajaliku tooraine kasvatamist kohtades, kus 
see tooks kaasa suure 
kasvuhoonegaasiheite, tuleks 
kasvatamisega seotud vaikeväärtusi 
kohaldada üksnes nende piirkondade 
suhtes, kus sellise mõju saab täielikult 
välistada.

(46) Selleks et mitte soodustada biokütuste 
ja muude vedelate biokütuste jaoks 
vajaliku tooraine kasvatamist kohtades, kus 
see tooks kaasa suure 
kasvuhoonegaasiheite, tuleks 
kasvatamisega seotud vaikeväärtusi 
kohaldada üksnes nende piirkondade 
suhtes, kus sellise mõju saab täielikult 
välistada. EL peaks toetuma peamiselt 
ühendusesisese biokütuste tootmisele 
põllumajanduslikust ületoodangust, sest 
biokütuste tootmise üks eesmärke on 
vähendada sõltuvust imporditud 
fossiilkütustest.

Or. en

Selgitus

Selleks et vähendada imporditud fossiilkütuste osakaalu ja tagada keskkonna kaitsmise 
eesmärkide saavutamine, tuleks Euroopast pärit biokütust kasutada peamiselt ELis.
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Muudatusettepanek 108
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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 kütuste kvaliteedi direktiivi reguleerimisalas.

Muudatusettepanek 109
Roberto Musacchio

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. xm

Selgitus

Kooskõlas eeldusega, et vältida tuleks eranditult biokütuste kasutamist ja eelistama peaks 
laiema valiku taastuvate energiaallikate kasutamist.
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Muudatusettepanek 110
Gyula Hegyi

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.

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

Or. en

Selgitus

Biokütuste 10%lise osakaalu eesmärk on saavutatav üksnes juhul, kui teise põlvkonna 
biokütused on laialdaselt kättesaadavad.

Muudatusettepanek 111
Matthias Groote

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.

(48) Taastuvate transpordikütuste 10%lise 
osakaalu saavutamiseks 2020. aastaks on 
vaja tagada, et turule tuuakse diislikütus, 
milles on biodiislit rohkem kui standardiga 
EN590/2004 ette nähtud.

Or. en
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Muudatusettepanek 112
Johannes Lebech

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 52

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(52) Toetussüsteemide kavandamisel 
võivad liikmesriigid soodustada selliste 
biokütuste kasutamist, mis annavad 
lisakasu – sealhulgas mitmekesistamisega 
seotud kasu, mida saadakse biokütuste 
tootmisel jäätmetest, jääkidest, toiduks 
mittekasutatavatest tselluloosmaterjalidest 
ja lignotselluloosist –, võttes 
nõuetekohaselt arvesse ühelt poolt 
traditsioonilistest biokütustest toodetud 
energiaga ja teiselt poolt lisakasu andvate 
biokütustega seotud erinevaid kulusid. 
Liikmesriigid võivad soodustada
investeerimist selliste 
taastuvenergiatehnoloogiate arendamisse, 
mis vajavad konkurentsivõime 
saavutamiseks aega. 

(52) Toetussüsteemide kavandamisel 
võivad liikmesriigid soodustada selliste 
biokütuste kasutamist, mis annavad 
lisakasu – sealhulgas mitmekesistamisega 
seotud kasu, mida saadakse biokütuste 
tootmisel jäätmetest, jääkidest, toiduks 
mittekasutatavatest tselluloosmaterjalidest 
ja lignotselluloosist –, võttes 
nõuetekohaselt arvesse ühelt poolt 
traditsioonilistest biokütustest toodetud 
energiaga ja teiselt poolt lisakasu andvate 
biokütustega seotud erinevaid kulusid. 
Liikmesriigid peaksid soodustama ka
investeerimist selliste muude 
taastuvenergiatehnoloogiate uurimisse ja 
arendamisse, mis vajavad 
konkurentsivõime saavutamiseks aega. 

Or. en

Muudatusettepanek 113
Roberto Musacchio

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 53

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(53) Kuna käesoleva direktiivi artiklites 
15–17 sätestatud meetmete peamine 
eesmärk on tagada siseturu nõuetekohane 
toimimine, ühtlustades 
säästlikkustingimusi, millele biokütused ja 
muud vedelad biokütused peavad teatavatel 
põhjustel vastama, ja hõlbustades sellega
liikmesriikidevahelist kauplemist
kõnealustele tingimustele vastavate 
biokütuste ja muude vedelate 
biokütustega, põhinevad need 

(53) Kuna käesoleva direktiivi artiklites 
15–17 sätestatud meetmete peamine 
eesmärk on tagada siseturu nõuetekohane 
toimimine ja kehtiva keskkonna- ning 
tööõigustiku rakendamine, ühtlustades 
säästlikkustingimusi, millele biokütused ja 
muud vedelad biokütused peavad teatavatel 
põhjustel vastama, ja nõudes, et
liikmesriikidevaheline kauplemine vastaks 
teatavatele tingimustele, põhinevad need 
asutamislepingu artiklil 95. Kuna kõikide 
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asutamislepingu artiklil 95. Kuna kõikide 
muude käesolevas direktiivis sätestatud 
meetmete peamine eesmärk on keskkonna 
kaitsmine, põhinevad need asutamislepingu 
artikli 175 lõikel 1.

muude käesolevas direktiivis sätestatud 
meetmete peamine eesmärk on keskkonna 
kaitsmine, põhinevad need asutamislepingu 
artikli 175 lõikel 1.

Or. it

Selgitus

Viide turutingimuste vastavusele ja ühtlustamisele kooskõlas EÜ asutamislepingu artikliga 95 
peaks hõlmama vastavuse ühenduse keskkonna- ja tööõigusega. Artikkel 175 sätestab 
üksikasjaliku õigusliku aluse direktiivi kui terviku keskkonnaalaste aspektide jaoks.

Muudatusettepanek 114
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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. en

Selgitus

Euroopa Ülemkogu tegi ettepaneku kehtestada taastuvenergia direktiivis biokütuste 10%lise 
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osakaalu eesmärk aastaks 2020 märtsis 2007. Riigipead ja valitsusjuhid seadsid täitmisele 
siiski teatud eeltingimused, st a) tootmine peab olema säästlik ja b) teise põlvkonna kütused 
peavad müügil olema. Alates märtsist 2007 kogunevad tõendid selle kohta, et neid tingimusi 
ei täideta. 10% eesmärgist tuleb seetõttu loobuda.

Muudatusettepanek 115
Roberto Musacchio

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 ja 8%line
transpordisektoris kasutatava 
taastuvenergia osakaal 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. it

Selgitus

Kooskõla põhimõttega, et vältida tuleks ainult biokütuste kasutamist ja eelistama peaks 
mitmesuguste taastuvate energiaallikate kasutamist.
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Muudatusettepanek 116
Matthias Groote

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 siduv 20%line osakaal 
ühenduse üldisest energia lõpptarbimisest
ja kõikides liikmesriikides 10%line
taastuvenergia osakaal transpordisektoris
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

Muudatusettepanek 117
Riitta Myller

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 

(57) Kuna üldeesmärke saavutada 
taastuvenergia 20%line osakaal ühenduse 
üldisest energiatarbimisest ja kõikides 
liikmesriikides 10%line taastuvate 
transpordikütuste osakaal 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 
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artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse 
põhimõttega. Nimetatud artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 
lähe käesolev direktiiv nimetatud 
eesmärkide saavutamiseks vajalikust 
kaugemale.

põhimõttega. Nimetatud artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 
lähe käesolev direktiiv nimetatud 
eesmärkide saavutamiseks vajalikust 
kaugemale.

Or. fi

Muudatusettepanek 118
John Bowis, Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 57 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(57 a) Taastuvenergia infrastruktuuri 
otstarbeka arengu hõlbustamiseks on 
oluline tagada täielik kooskõla 
direktiividega 2000/60/EÜ, 79/409/EMÜ, 
92/43/EMÜ. 

Or. en

Selgitus

Taastuvenergia arengut tuleks edendada nii kiiresti ja sidusalt kui võimalik. Taastuvenergia 
tehnoloogiate valiku määravad sageli ära kohalikud looduslikud tingimused, seetõttu on 
seadmete paigaldamisel oluline asjakohase kohaliku asukoha valik.

Muudatusettepanek 119
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse üldine 
raamistik taastuvatest energiaallikatest 
toodetava energia kasutamise 
edendamiseks. Sellega seatakse 
kohustuslikud eesmärgid seoses 

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse üldine 
raamistik taastuvatest energiaallikatest 
toodetava energia kasutamise 
edendamiseks, mis tugevdab liikmesriikide 
olemasolevaid riiklikke toetuskavasid ja 



PE407.817v01-00 36/154 AM\727647ET.doc
Freelance-tõlge

ET

taastuvatest energiaallikatest toodetud 
energia osakaaluga energiatarbimises ja 
taastuvenergia osakaaluga 
transpordisektoris. Selles sätestatakse 
eesmärgid, milles käsitletakse 
päritolutagatisi, haldusmenetlusi ja 
elektrijaotusvõrguga ühinemist seoses 
taastuvatest energiaallikates toodetud 
energiaga. Sellega kehtestatakse biokütuste 
ja muude vedelate biokütuste 
keskkonnasäästlikkuse kriteeriumid.

võimaldab neil arengueesmärke 
saavutada. Sellega seatakse kohustuslikud 
eesmärgid seoses taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia 
osakaaluga energiatarbimises ja 
taastuvenergia osakaaluga 
transpordisektoris. Selles sätestatakse 
eesmärgid, milles käsitletakse 
päritolutagatisi, haldusmenetlusi ja 
elektrijaotusvõrguga ühinemist seoses 
taastuvatest energiaallikates toodetud 
energiaga. Sellega kehtestatakse biokütuste 
ja muude vedelate biokütuste 
keskkonnasäästlikkuse kriteeriumid ja
võimaldatakse mitmel liikmesriigil ühiselt 
saavutada siduvad arengueesmärgid.

Or. de

Selgitus

Liikmesriigid vastutavad oma riiklike arengueesmärkide saavutamise eest. Direktiiv peaks 
seetõttu lubama neil nagu siiani saavutada kõnealuseid eesmärke asjakohaseid stiimuleid 
kasutades. 

Muudatusettepanek 120
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse üldine 
raamistik taastuvatest energiaallikatest 
toodetava energia kasutamise 
edendamiseks. Sellega seatakse 
kohustuslikud eesmärgid seoses 
taastuvatest energiaallikatest toodetud 
energia osakaaluga energiatarbimises ja 
taastuvenergia osakaaluga 
transpordisektoris. Selles sätestatakse 
eesmärgid, milles käsitletakse 
päritolutagatisi, haldusmenetlusi ja 
elektrijaotusvõrguga ühinemist seoses 
taastuvatest energiaallikates toodetud 

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse üldine 
raamistik taastuvatest energiaallikatest 
toodetava energia kasutamise 
edendamiseks. Sellega seatakse 
kohustuslikud ELi ja riiklikud eesmärgid 
seoses taastuvatest energiaallikatest 
toodetud energia osakaaluga 
energiatarbimises. Selles sätestatakse 
eesmärgid, milles käsitletakse 
päritolutagatisi, haldusmenetlusi ja 
elektrijaotusvõrguga ühinemist seoses 
taastuvatest energiaallikates toodetud 
energiaga. Sellega kehtestatakse biomassist 
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energiaga. Sellega kehtestatakse biokütuste 
ja muude vedelate biokütuste
keskkonnasäästlikkuse kriteeriumid.

toodetud energia säästlikkuse
kriteeriumid.

Or. en

Selgitus

Säästlikkuse kriteeriumid peavad sisaldama ka sotsiaalseid tingimusi.

Muudatusettepanek 121
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse üldine 
raamistik taastuvatest energiaallikatest 
toodetava energia kasutamise 
edendamiseks. Sellega seatakse 
kohustuslikud eesmärgid seoses 
taastuvatest energiaallikatest toodetud 
energia osakaaluga energiatarbimises ja 
taastuvenergia osakaaluga 
transpordisektoris. Selles sätestatakse 
eesmärgid, milles käsitletakse 
päritolutagatisi, haldusmenetlusi ja 
elektrijaotusvõrguga ühinemist seoses 
taastuvatest energiaallikates toodetud 
energiaga. Sellega kehtestatakse biokütuste 
ja muude vedelate biokütuste 
keskkonnasäästlikkuse kriteeriumid.

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse üldine 
raamistik taastuvatest energiaallikatest 
toodetava energia kasutamise 
edendamiseks. Sellega seatakse 
soovituslikud eesmärgid seoses 
taastuvatest energiaallikatest toodetud 
energia osakaaluga energiatarbimises ja 
taastuvenergia osakaaluga 
transpordisektoris. Selles sätestatakse 
eesmärgid, milles käsitletakse 
päritolutagatisi, haldusmenetlusi ja 
elektrijaotusvõrguga ühinemist seoses 
taastuvatest energiaallikates toodetud 
energiaga. Sellega kehtestatakse biokütuste 
ja muude vedelate biokütuste 
keskkonnasäästlikkuse kriteeriumid.

Or. en

Selgitus

Taastuvatest allikatest saadud energia üldise osakaalu suurendamine on hädavajalik, kuid me 
peame vältima liigset kiirustamist kohustuslike eesmärkide seadmisel, mida antud 
ajaraamistikus pole võimalik säästlikult täita.
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Muudatusettepanek 122
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) „taastuvatest energiaallikatest saadud 
energia” – taastuvad mittefossiilsed 
energiaallikad: tuuleenergia, 
päikeseenergia, geotermiline energia, 
laineenergia, loodeteenergia, hüdroenergia, 
biomass, prügilagaas, reoveepuhasti gaas ja 
biogaasid;

(a) „taastuvatest energiaallikatest saadud 
energia” – taastuvad mittefossiilsed 
energiaallikad: tuuleenergia, 
päikeseenergia, geotermiline energia, 
laineenergia, loodeteenergia, hüdroenergia, 
biomass, prügilagaas, reoveepuhasti gaas ja 
biogaasid, eriti soojendamise ja 
jahutamise eesmärgil;

Or. en

Muudatusettepanek 123
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) „taastuvatest energiaallikatest saadud 
energia” – taastuvad mittefossiilsed 
energiaallikad: tuuleenergia, 
päikeseenergia, geotermiline energia, 
laineenergia, loodeteenergia, hüdroenergia, 
biomass, prügilagaas, reoveepuhasti gaas ja 
biogaasid;

(a) „taastuvatest energiaallikatest saadud 
energia” – taastuvad mittefossiilsed 
energiaallikad: tuuleenergia, 
päikeseenergia, geotermiline energia, 
laineenergia, loodeteenergia, hüdroenergia, 
biomass, prügilagaas, reoveepuhasti gaas, 
reoveesetete gaas ja biogaasid.

Or. en

Selgitus

Taastuvatest energiaallikatest saadud energia määratlus hõlmab tegelikult prügilagaasi, 
reoveepuhasti gaasi ja biogaase, kuid ei hõlma reoveesetete gaasi, mida tuleks samuti lugeda 
taastuvaks energiaallikaks.
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Muudatusettepanek 124
Richard Seeber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) komisjon võib tehnilise progressi 
korral mõistet kohandada vastavalt artikli 
21 lõikes 3 osutatud menetlusele;

Or. en

Selgitus

Taastuvatest energiaallikatest elektri tootmise direktiiviga 2001/77 määratletud 
taastuvenergia mõiste ei kata mitmeid allikaid ja tehnoloogiaid, näiteks reoveesete. Selleks et 
võtta arvesse uute tehnoloogiate edasist arengut, peaks komisjonile andma volituse muuta 
seda mõistet komiteemenetluse kaudu. 

Muudatusettepanek 125
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) „biomass” – põllumajanduslikust 
tootmisest (kaasa arvatud taimsed ja 
loomsed ained), metsatööstusest ja sellega 
seotud tootmisest pärit toodete, jäätmete ja 
jääkide bioloogiliselt lagunev fraktsioon 
ning tööstus- ja olmejäätmete 
bioloogiliselt lagunev fraktsioon;

(b) „biomass” – bioloogiline materjal, mis 
ei ole täielikult lagunenud ega kivistunud; 

Or. en

Selgitus

Mõiste biomass on liiga kitsas, jättes mõned taastuvad allikad välja (nagu vetikad). Laiem 
mõiste lubaks hõlmata ka tavalisest erinevat biomassi. Ökoloogia valdkonnas määratletakse 
biomassi kui orgaanilist ainet.
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Muudatusettepanek 126
Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) „biomass” – põllumajanduslikust 
tootmisest (kaasa arvatud taimsed ja 
loomsed ained), metsatööstusest ja sellega 
seotud tootmisest pärit toodete, jäätmete ja 
jääkide bioloogiliselt lagunev fraktsioon 
ning tööstus- ja olmejäätmete bioloogiliselt 
lagunev fraktsioon;

(b) „biomass” – põllumajanduslikust 
tootmisest (kaasa arvatud taimsed ja 
loomsed ained), metsatööstusest ja sellega 
seotud tootmisest pärit toodete, jäätmete ja 
jääkide bioloogiliselt lagunev fraktsioon 
ning tööstus- ja olmejäätmete bioloogiliselt 
lagunev fraktsioon ja fraktsioon, mida 
võib kõrgetel temperatuuridel 
töötlemisega gaasiks muuta;

Or. en

Muudatusettepanek 127
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) „biomass” – põllumajanduslikust 
tootmisest (kaasa arvatud taimsed ja 
loomsed ained), metsatööstusest ja sellega 
seotud tootmisest pärit toodete, jäätmete ja 
jääkide bioloogiliselt lagunev fraktsioon 
ning tööstus- ja olmejäätmete bioloogiliselt 
lagunev fraktsioon;

(b) „biomass” – põllumajanduslikust 
tootmisest (kaasa arvatud taimsed ja 
loomsed ained) ja akvakultuuridest, 
metsatööstusest ja sellega seotud 
tootmisest pärit toodete, ning tööstus- ja 
olmejäätmete eraldi kogutud bioloogiliselt 
lagunev fraktsioon;

Or. en

Selgitus

Olemasolev mõiste välistab biomassi seast akvakultuuride tooted nagu vetikad. Kuid 
biolagunevaid jäätmeid on üldiselt palju hõlpsam ringlusse võtta või komposteerida, ja 
protsessigaasi saab loomulikult kasutada energia tootmiseks. Kuna olme- ja tööstusjäätmete 
biolaguneval fraktsioonil on tavaliselt madal netoenergia toodang, peaks käesolev direktiiv 
seetõttu soovitama seda tüüpi jäätmete eraldamist.
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Muudatusettepanek 128
Daciana Octavia Sârbu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) „energia lõpptarbimine” –
energiatooted, mida tarnitakse energia 
saamise eesmärgil töötlevale tööstusele, 
transpordisektorile, majapidamistele, 
teenuste-, põllumajandus-, metsandus- ja 
kalandussektorile, sealhulgas elektri ja 
soojuse tarbimine energiasektori poolt 
elektri ja soojuse tootmiseks ning elektri-
ja soojuskaod jaotamisel;

(c) „energia lõpptarbimine” –
energiatooted, mida tarnitakse energia 
saamise eesmärgil töötlevale tööstusele, 
transpordisektorile, majapidamistele, 
erakaubandus- ja teenuste-, 
põllumajandus-, metsandus- ja
kalandussektorile, sealhulgas elektri ja 
soojuse tarbimine energiasektori poolt 
elektri ja soojuse tootmiseks ning elektri-
ja soojuskaod jaotamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 129
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) „kaugküte või kaugjahutus” –
soojusenergia jaotamine võrgu kaudu auru, 
kuuma vee või jahutatud vedelikena
kesksest tootmisallikast mitmesse 
hoonesse, et kasutada seda kütteks või 
jahutamiseks ruumis või protsessides;

(d) „kaugküte või kaugjahutus” –
taastuvatest energiaallikatest pärineva
soojusenergia jaotamine võrgu kaudu auru, 
kuuma vee või jahutatud vedelikena 
kesksest tootmisallikast mitmesse 
hoonesse, et kasutada seda kütteks või 
jahutamiseks ruumis või protsessides;

Or. en
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Muudatusettepanek 130
Daciana Octavia Sârbu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) „kaugküte või kaugjahutus” –
soojusenergia jaotamine võrgu kaudu auru, 
kuuma vee või jahutatud vedelikena 
kesksest tootmisallikast mitmesse 
hoonesse, et kasutada seda kütteks või 
jahutamiseks ruumis või protsessides;

(d) „kaugküte või kaugjahutus” –
soojusenergia jaotamine võrgu kaudu auru, 
kuuma vee või jahutatud vedelikena 
kesksest tootmisallikast mitmesse hoonesse
või tööstustarbijale, et kasutada seda 
kütteks või jahutamiseks ruumis või 
protsessides;

Or. en

Muudatusettepanek 131
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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 tootmiseks” –
energia saamiseks kasutatav tahke-, gaas-
või vedelkütus, mis on toodetud 
biomassist;

Or. en

Selgitus

Õigustik hõlmab kogu biomassist toodetud energiat, mitte ainult transpordisektoris 
kasutatava kütuse või soojuse ja elektri tootmiseks kasutatavat vedelkütust. Seepärast on 
oluline selle üldise mõiste määratlemine.
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Muudatusettepanek 132
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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

Horisontaalne muudatusettepanek biokütuse mõiste asjakohasemaks ja täpsemaks 
muutmiseks, st biomassist saadud transpordikütus. Mõiste „biokütus” on tarbijate jaoks 
eksitav, sest eesliidet „bio-” seostatakse paljudes riikides mahetootmisega ja 
keskkonnasõbralike toodetega.

Muudatusettepanek 133
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) „märgala” – pidevalt või suurema 
aja aastast veega kaetud või veest 
küllastunud maa-ala;

Or. en

Selgitus

Märgala tuleb määratleda käesolevas direktiivis. Märgalad on olulised süsiniku talletajad ja 
nende muutmise tagajärjeks võib olla kasvuhoonegaaside märkimisväärsete koguste 
eraldumine. Kuivatamata turbarabad, näiteks põline turbaraba, on kindlasti selle mõistega 
hõlmatud.
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Muudatusettepanek 134
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f b) „kasutamata, degradeerunud või 
väheviljakas maa” – maa, mis ei ole ja ei 
ole olnud mets või märgala alates 1990. 
aastast, mis ei ole kõrge kaitseväärtusega 
või ei asu sellise maa vahetus läheduses 
või ei jää looduskaitse või riikliku kaitse 
all asuva väärtusliku ala piiridesse, ja 
mida ei ole kasutatud põllumajanduslikel 
eesmärkidel vähemalt 10 aastat;

Or. en

Selgitus

Kasutamata, degradeerunud või väheviljakas maa tuleb käesolevas direktiivis määratleda. 
See mõiste on vaja selgesti määratleda tagamaks, et sellel maal, kui seda kasutatakse 
biomassist saadud transpordikütuste tootmiseks, ei ole looduskaitselist väärtust või kõrge 
süsinikuvaru väärtust või seda ei kasutata toiduainete tootmiseks. Kõrge kaitseväärtus on 
rahvusvaheliselt kokku lepitud seisund, mis kaitseb bioloogilist mitmekesisust ja ökoloogilist 
terviklikkust. 1990. aasta on vastavalt Kyoto protokollile võetud võrdlusaastaks metsade 
hävitamise vaatlemisel..

Muudatusettepanek 135
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt f c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f c) „agrokütused” – biomassist saadud 
kütused, mida kasvatatakse põllumaal ja 
mis konkureerivad toiduainete või 
loomasööda tootmiseks mõeldud põllumaa 
pärast;

Or. en
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Muudatusettepanek 136
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) „eesmärgi arvestuse sertifikaat” –
eriliselt märgistatud elektrooniline 
dokument, mis tõendab, et teatud kogus 
energiat on toodetud taastuvatest 
energiaallikatest ja seda võib arvesse võtta 
sertifikaadi väljastanud liikmesriigi või 
teise liikmesriigi siduva eesmärgi 
täitmisel;

Or. de

Selgitus

Liikmesriigid vastutavad riiklike arengueesmärkide saavutamise eest. Direktiiv peaks seetõttu 
lubama neil nagu siiani saavutada kõnealuseid eesmärke asjakohaste stimuleerivate 
vahenditega. 

Muudatusettepanek 137
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) „toetuskava” – liikmesriigipoolsel 
turusekkumisel põhinev kava, mille abil 
püütakse taastuvenergiale leida turgu, 
vähendades sellise energia 
tootmiskulusid, tõstes selle võimalikku 
müügihinda või suurendades 
taastuvenergiaalase kohustuse või muu 
abil sellise energia ostumahtu;

(h) „toetuskava” – kava, mis loob või 
suurendab taastuvatest energiaallikatest 
saadud energia edasise arendamise ja 
kasutamise stiimuleid. Riiklikud 
toetuskavad hõlmavad eelkõige rohelisi 
sertifikaate, investeeringutagatisi, 
maksuerandeid või -soodustusi, 
enammakstud maksusummade 
tagasisaamist ja otseseid 
hinnatoetussüsteeme, eelkõige hüvitisi ja 
preemiasüsteeme;
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Or. de

Selgitus

Liikmesriigid vastutavad riiklike arengueesmärkide saavutamise eest. Direktiiv peaks seetõttu 
lubama neil nagu siiani saavutada kõnealuseid eesmärke asjakohaste stimuleerivate 
vahenditega. 

Muudatusettepanek 138
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Biokütusteks loetakse vähemalt 
järgmisi tooteid:
(a) „bioetanool” – etanool kaupade 
koondnomenklatuuri alamrubriigis 2207 
10 00, alkoholisisaldusega vähemalt 99% 
mahuprotsenti, toodetud biomassist ja/või 
jäätmete bioloogiliselt lagunevast 
fraktsioonist, vastab vähemalt Euroopa 
standardi EN 15376 nõuetele ja on 
mõeldud kasutamiseks biokütusena;
(b) „biodiisel” – taimsest või loomsest õlist 
toodetud diislikütuse kvaliteediga 
metüülester, mis on mõeldud 
kasutamiseks biokütusena;
(c) „biogaas” – biomassist ja/või jäätmete 
bioloogiliselt lagunevast fraktsioonist 
toodetud gaaskütus, mida on võimalik 
puhastada maagaasile vastavate 
omadusteni ning mis on mõeldud 
kasutamiseks biokütusena või 
puugaasina;
(d) „biometanool”– biomassist toodetud 
metanool, mis on mõeldud kasutamiseks 
biokütusena;
(e) „biodimetüüleeter” – biomassist 
toodetud dimetüüleeter, mis on mõeldud 
kasutamiseks biokütusena;
(f) „bio-ETBE (etüül-tert-butüüleeter)” –
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bioetanooli põhjal toodetud ETBE; bio-
ETBE biokütusena arvutatav
mahuprotsent on 47%;
(g) „bio-MTBE (metüül-tert-butüüleeter)” 
– biometanooli põhjal toodetud kütus; 
Bio-MTBE biokütusena arvutatav 
mahuprotsent on 36%;
(h) „sünteetilised biokütused” –
biomassist toodetud sünteetilised 
süsivesinikud või sünteetiliste süsivesinike 
segud;
(i) „biovesinik” – biomassist ja/või 
jäätmete bioloogiliselt lagunevast 
fraktsioonist toodetud vesinik, mis on 
mõeldud kasutamiseks biokütusena;
(j) „puhas taimeõli” – pressimise, 
ekstraheerimise või samalaadsete 
menetluste abil õlitaimedest toodetud, 
töötlemata või puhastatud, kuid 
keemiliselt modifitseerimata õli, kui see 
sobib kasutatava mootoritüübiga ning 
vastab heitenõuetele.

Or. de

Selgitus

Direktiivi 2003/30 artikli 2 kohased mõisted tuleks sisse viia järjepidevuse ning õigusliku 
selguse tagamiseks. Bioetanooli mõiste tuleks viia kooskõlla kehtiva nomenklatuuriga.

Muudatusettepanek 139
Matthias Groote

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Biokütusteks loetakse vähemalt järgmisi 
tooteid:
(a) „bioetanool” – biomassist ja/või 
jäätmete biolagunevast fraktsioonist 
toodetud etanool, mis on mõeldud 
kasutamiseks biokütusena;
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(b) „biodiisel” – taimsest või loomsest õlist 
toodetud diiselkütuse kvaliteediga metüül-
ester, mis on mõeldud kasutamiseks 
biokütusena;
(c) „biogaas” – biomassist ja/või jäätmete 
bioloogiliselt lagunevast fraktsioonist 
toodetud gaaskütus, mida on võimalik 
puhastada maagaasile vastavate 
omadusteni ning mis on mõeldud 
kasutamiseks biokütusena või 
puugaasina;
(d) „biometanool” – biomassist toodetud 
metanool, mis on mõeldud kasutamiseks 
biokütusena;
(e) „biodimetüüleeter” – biomassist 
toodetud dimetüüleeter, mis on mõeldud 
kasutamiseks biokütusena;
(f) „bio-ETBE (etüül-tert-butüüleeter)” –
bioetanooli põhjal toodetud ETBE; bio-
ETBE biokütusena arvutatav 
mahuprotsent on 47%;
(g) „bio-MTBE (metüül-tert-butüüleeter)” 
– biometanooli põhjal toodetud kütus; 
Bio-MTBE biokütusena arvutatav 
mahuprotsent on 36%;
(h) „sünteetilised biokütused” –
biomassist toodetud sünteetilised 
süsivesinikud või sünteetiliste süsivesinike 
segud;
(i) „biovesinik” – biomassist ja/või 
jäätmete bioloogiliselt lagunevast 
fraktsioonist toodetud vesinik, mis on 
mõeldud kasutamiseks biokütusena;
(j) „puhas taimeõli” – pressimise, 
ekstraheerimise või samalaadsete 
menetluste abil õlitaimedest toodetud, 
töötlemata või puhastatud, kuid 
keemiliselt modifitseerimata õli, kui see 
sobib kasutatava mootoritüübiga ning 
vastab heitega seotud nõuetele; 
(k) „tselluloosmaterjalist biokütus” –
taastuvast biomassist toodetud 
tselluloosist, pooltselluloosist või ligniinist 
saadud biokütus. 
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Or. en

Selgitus

Need mõisted on esitatud direktiivis 2003/30/EÜ. Täielikkuse mõttes lisame 
tselluloosmaterjalist biokütuse mõiste.

Muudatusettepanek 140
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kaks või rohkem liikmesriiki võivad I 
lisa A osas osutatud eesmärgi täita 
ühiselt, et ära kasutada sünergiaefekti.
(a) Liikmesriigid võivad selleks luua 
süsteemi, mis võimaldab inimestel 
kolmandatele osapooltele üle kanda 
eesmärgi arvestuse sertifikaate, mida saab 
artikli 10 kohaselt arvesse võtta riiklike 
eesmärkide täitmisel.
(b) Kaks või rohkem liikmesriiki võivad 
kokku leppida taastuvatest allikatest 
toodetud energia omavahelises statistilises 
ülekandmises eesmärgiga võtta see 
arvesse riiklike eesmärkide täitmisel.
(c) Liikmesriigid võivad kokku leppida 
ühisprojektide teostamises, mille puhul 
üks või rohkem liikmesriike toetab 
taastuvenergia edendamise projekte teises 
liikmesriigis, kusjuures selliselt saadud 
taastuvenergia võetakse eesmärgi 
täitmisel arvesse proportsionaalselt 
panusele.
(d) Kaks või rohkem liikmesriiki võivad 
kokku leppida eesmärkide ühises 
täitmises, eelkõige ühiste piiriüleste 
toetuskavade loomise abil või oma riiklike 
toetuskavade avamisega teistest 
liikmesriikidest pärit energiale. Sel juhul 
peavad riigid ühiselt tõestama 
taastuvenergia osakaalu oma energia 
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lõpptarbimises, mille nad saavutaksid 
summaarselt, kui nad täidaksid oma 
eesmärke eraldi.

Or. de

Selgitus

Liikmesriigid vastutavad riiklike arengueesmärkide saavutamise eest. Direktiiv peaks seetõttu 
lubama neil nagu siiani saavutada kõnealuseid eesmärke asjakohaste stimuleerivate 
vahenditega. 

Muudatusettepanek 141
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võtavad asjakohaseid 
meetmeid, tagamaks et taastuvenergia 
osakaal on vähemalt sama suur, kui I lisa B 
osas esitatud soovitusliku suunaga on ette 
nähtud.

2. Liikmesriigid võtavad asjakohaseid 
meetmeid, tagamaks et taastuvenergia 
osakaal on vähemalt sama suur kui I lisa B 
osas esitatud siduv minimaalne vahe-
eesmärk.

Or. de

Selgitus

Selleks et tagada ELi ja liikmesriikide üldiste eesmärkide saavutamine aastaks 2020, tuleb 
seada kohustuslikud vahe-eesmärgid. I lisa B osas seatud soovituslik suund algab väga 
madalalt, suurim taastuvate energiaallikate osakaalu tõus on kavandatud viimastele aastatele 
enne 2020. aastat. Juhul kui liikmesriigid ei täida neid nõudeid, on neil väga raske saavutada 
oma eesmärke 2020. aastaks. Seetõttu tuleks seda vaadelda kui absoluutselt vajalikku 
miinimumi.
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Muudatusettepanek 142
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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

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

Or. en

Selgitus

Euroopa Ülemkogu tegi märtsis 2007 ettepaneku kehtestada taastuvenergia direktiiviga 
biokütuste 10%lise osakaalu eesmärk aastaks 2020. Riigipead ja valitsusjuhid seadsid 
täitmisele siiski teatud eeltingimused, st a) tootmine peab olema säästlik ja b) teise põlvkonna 
biokütused peavad müügil olema. Alates märtsist 2007 kogunevad tõendid selle kohta, et neid 
tingimusi ei täideta. 10%lisest eesmärgist tuleb seetõttu loobuda.

Muudatusettepanek 143
Anja Weisgerber

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.

3. Juhul kui Euroopa toetuskava energia 
tootmiseks taastuvatest energiaallikatest ei 
ole vastu võetud, on vajalik, et erinevad 
riiklikud toetuskavad toimiksid 
tulemuslikult ja aitaksid saavutada 
käesoleva direktiivi eesmärgid, eriti

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

– saavutada riiklikud ja Euroopa 
arengueesmärgid,
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– saavutada keskkonnakaitse eesmärgid, 
millel põhinevad riiklikud toetuskavad, 
viisil, mis kõige paremini vastab riiklikule 
potentsiaalile ja asjaomasele siseriiklikule 
olukorrale, ja
– tagab kindla ja tasakaalustatud 
energiavaru.
Käesoleva direktiiviga kehtestatud 
eesmärkide tegelikuks saavutamiseks peab 
liikmesriikidel olema vabadus otsustada, 
kas ja millises ulatuses pakkuda oma 
riiklikust toetuskavast toetust teistes 
liikmesriikides taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energiale. 
Niivõrd kui see on vajalik, võib sellega 
kaasneda kaubanduse piiramise.

Or. de

Selgitus

Liikmesriigid vastutavad riiklike arengueesmärkide saavutamise eest. Direktiiv peaks seetõttu 
lubama neil nagu siiani saavutada kõnealuseid eesmärke asjakohaste stimuleerivate 
vahenditega. 

Muudatusettepanek 144
Riitta Myller

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.

3. Liikmesriik tagab, et taastuvenergia 
osakaal transpordisektoris on 2020. aastal 
vähemalt 10% energia lõpptarbimisest 
transpordisektoris selles liikmesriigis, kuid 
ainult juhul, kui taastuvatest 
energiaallikatest saadud 
transpordienergia vastab artiklis 15 
kehtestatud keskkonnasäästlikkuse ja 
sotsiaalsetele kriteeriumidele. Alates 2012. 
aastast vaadatakse eesmärk regulaarselt 
läbi iga kolme aasta järel artiklis 21 
osutatud komitee aruande põhjal.
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Esimese lõigu kohaldamisel ei võeta 
transpordisektoris tarbitud koguenergia 
arvutamisel arvesse muid naftatooteid kui 
bensiin ja diislikütus. 

Or. fi

Muudatusettepanek 145
Péter Olajos

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.

3. Liikmesriik tagab, et taastuvenergia 
osakaal transpordisektoris on vähemalt 
järgmine protsent energia lõpptarbimisest 
transpordisektoris selles liikmesriigis

– 6% 2012. aastal
– 8% 2016. aastal
– 10% 2020. aastal

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

Or. en

Selgitus

Transpordisektoris kasutatava taastuvenergia osakaalu kohustuslike vahe-eesmärkide 
seadmisega rohkem kui kümne aasta pikkuseks ajavahemikuks aastani 2020 tagab, et 
liikmesriigid toetavad Euroopa turu järkjärgulist arendamist ja hoiavad ära mittevajalikud 
turumoonutused perioodi lõpuosas. Kindlustades, et need kohustuslikud vahe-eesmärgid on 
kooskõlas artiklis 19 osutatud liikmesriikide regulaarse aruandluse nõuetega, pakuvad need 
eesmärgid komisjonile turvavõrku 2020. aasta eesmärkide saavutamise kahjulike mõjude 
hindamiseks ja võimalust teha vajadusel ettepanekuid parandusmeetmete võtmiseks.
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Muudatusettepanek 146
Matthias Groote

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 
vähemalt 10% energia lõpptarbimisest 
transpordisektoris selles liikmesriigis, 
kusjuures biokütused ja teised vedelad 
biokütused, mis võetakse arvesse eesmärgi 
täitmisel, peavad vastama artiklis 15 
osutatud säästlikkuse kriteeriumidele. 
2015. aasta lõpuks võivad liikmesriigid 
seada eesmärgiks suurendada 
tselluloosmaterjalidest saadud biokütuse 
osakaalu transpordienergia 
lõpptarbimises vähemalt 1%ni.
Liikmesriigid tagavad, et 
tselluloosmaterjalist saadud biokütuse 
osakaal transpordisektoris 2020. aastal on 
vähemalt 2% transpordisektoris 
kasutatava energia lõpptarbimisest selles 
liikmesriigis.

Or. en

Muudatusettepanek 147
Johannes Lebech

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 
vähemalt 10% energia lõpptarbimisest 
transpordisektoris selles liikmesriigis. 
Transpordisektoris kasutatav taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia 
võetakse üksnes siis eesmärkide täitmisel 
arvesse, kui see vastab artiklis 15 osutatud 
keskkonnasäästlikkuse kriteeriumidele. 
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Liikmesriigid võtavad meetmeid, et 
transpordis kasutatavate taastuvate 
energiaallikate 10%lise osakaalu 
eesmärgist oleks 20% saadud 
energiaallikatest, mis ei ole biomass. 
Üldine 10% eesmärk vaadatakse alates 
2012. aastast regulaarselt läbi iga kolme 
aasta järel artiklis 20 osutatud komisjoni 
aruannete põhjal.

Or. en

Muudatusettepanek 148
Dorette Corbey

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 
vähemalt 10% energia lõpptarbimisest 
transpordisektoris selles liikmesriigis. 
Vähemalt 30% transpordisektori 
eesmärgist täidetakse elektri-, vesiniku-
või lignotselluloosi biomassist või 
vetikatest saadava energia kasutamisega.

Or. en

Selgitus

Taastuvenergia 10%lise osakaalu eesmärgi transpordisektoris võib saavutada selliste 
energiaallikate kasutamisega nagu biomass, elekter või vesinik . Ideaalsel turul võib jätta 
tehnoloogiate valiku turuosaliste hooleks. Siiski kaldub turg valima alternatiivid, mis 
võimaldavad investeeringute kulud kõige kiiremini tasa teha. Selleks et soodustada 
paljutõotavaid valikuid nagu elekter ja vesinik, on vaja seada alaeesmärgid. Lisaks sellele 
väljendatakse eesmärkide pärast laialdast muret, näiteks EEA soovitas hiljuti avaldatud 
aruandes hoida niinimetatud esimese põlvkonna biokütuste tarbimine alla 10 protsendi.
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Muudatusettepanek 149
Gyula Hegyi

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 
vähemalt 10% energia lõpptarbimisest 
transpordisektoris selles liikmesriigis, kui 
teise põlvkonna biokütused on laialdaselt 
kättesaadavad ja ELis on mõistlik 
põllumajanduse ülemäärane 
tootmisvõimsus.

Or. en

Selgitus

Selleks et tagada Euroopas biokütuste alaste eesmärkide seadmisest keskkonnaalane ja 
majanduslik kasu, peame kindlustame, et Euroopas oleks piisav põllumajanduse ülemäärane 
tootmisvõimsus ja et ka teise põlvkonna biokütused oleksid laialdaselt kättesaadavad.

Muudatusettepanek 150
Eija-Riitta Korhola

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 ja 
säästlikkuse kriteeriumidele vastava turba
osakaal transpordisektoris 2020. aastal 
vähemalt 10% energia lõpptarbimisest 
transpordisektoris selles liikmesriigis. 

Or. en

Selgitus

Turvas on aeglaselt taastuv biomass. Turvast, mis vastab säästlikkuse kriteeriumidele 
(sertifitseeritud turbatootmine juba kuivendatud soodes ja lodudes) tuleb arvesse võtta 
biokütuse eesmärgi täitmisel. Turba liigitamine osaliselt taastuvaks energiaallikaks toob ELi 
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eesmärgile lähemale.

Muudatusettepanek 151
Henrik Lax, Kyösti Virrankoski

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 ja 
säästlike turbaallikate osakaal on 2020. 
aastal vähemalt 8% energia lõpptarbimisest 
transpordisektoris selles liikmesriigis, kuid 
ainult tingimusel, et transpordis kasutatav 
taastuvenergia vastab artiklis 15 osutatud 
keskkonnasäästlikkuse kriteeriumidele. 
Alates 2012. aastast vaadatakse eesmärk 
regulaarselt läbi iga kolme aasta järel
artiklis 20 osutatud komisjoni aruannete 
põhjal.

Or. en

Muudatusettepanek 152
Dorette Corbey, Johannes Lebech

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Komisjon kehtestab 1. jaanuariks 
2010 metoodika taastuvelektri ja taastuva 
vesiniku osakaalu arvutamiseks kogu 
kütuse struktuuris.
See meede, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi teisejärgulisi sätteid 
nende täiendamisega, võetakse vastu 
vastavalt artikli 21 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Or. en
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Selgitus

10%lise eesmärgi osas on laialdaselt muret väljendatud. EEA soovitas hiljuti avaldatud 
aruandes hoida niinimetatud esimese põlvkonna biokütuste tarbimine alla 10 protsendi. 
Elekter ja vesinik oleks osa lahendusest. Praegu on siiski raske mõõta nende kütuste osa kogu 
kütuse struktuuris. Elektri või vesiniku transpordikütustes kasutamise hõlbustamiseks tuleb 
kehtestada arvutamismetoodika..

Muudatusettepanek 153
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Taastuvenergia edendamiseks tuleb 
tagada puidu kättesaadavus tööstusliku 
toorainena. Töötleva tööstuse ja 
energiasektori vaheliste konfliktide 
ärahoidmiseks ei tohi rakendada toetusi, 
mis soodustavad puidutoorme kasutamist 
energia tootmiseks.

Or. en

Selgitus

Puidu kui tööstusliku tooraine kättesaadavus tuleb kindlustada järgmistel põhjustel, kui 
edendatakse taastuvenergia kasutamist: puidutöötlemine tagab 13 korda suurema tööhõive ja 
8 korda suurema lisandväärtuse, võrreldes otsese kasutamisega energia saamiseks; 
loodusressursside kasutamisel ja bioenergia tootmisel (töötlemine-ringlussevõtt-energia 
kasutamine) tuleks järgida tõhususe põhimõtteid; ei tohiks luua toetuskavasid, mis 
soodustavad puitmaterjali kasutamist energia tootmiseks, selleks et vältida töötleva tööstuse 
ja energiasektori omavahelisi konflikte; edendada tuleb puidu- ja metsamaterjali jääkide 
ärakasutamist.
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Muudatusettepanek 154
Daciana Octavia Sârbu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik võtab vastu riikliku 
tegevuskava.

1. Liikmesriik võtab koostöös oma 
piirkondlike ametiasutustega vastu riikliku 
tegevuskava.

Or. en

Muudatusettepanek 155
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriik, kelle taastuvenergia osakaal 
on vahetult eelneva kahe aasta jooksul I 
lisa B osas esitatud soovitusliku suunaga 
ettenähtust väiksem, esitab komisjonile 
hiljemalt järgmise aasta 30. juuniks uue 
riikliku tegevuskava, sätestades piisavad 
meetmed, millega tagatakse, et tulevikus 
on taastuvenergia osakaal vähemalt sama 
suur, kui I lisa B osas esitatud soovitusliku 
suunaga on ette nähtud.

3. Liikmesriik, kelle taastuvenergia osakaal 
on vahetult eelneva kahe aasta jooksul I 
lisa B osas esitatud siduvatest vahe-
eesmärkidest väiksem, esitab komisjonile 
hiljemalt järgmise aasta 30. juuniks uue 
riikliku tegevuskava, sätestades piisavad 
meetmed, millega tagatakse, et tulevikus 
on taastuvenergia osakaal vähemalt sama 
suur, kui I lisa B osas esitatud soovitusliku 
suunaga on ette nähtud.

Or. de

Muudatusettepanek 156
Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid peavad tagama 
stiimulid transpordis kasutatavate 
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gaaskütuste tankimise infrastruktuuride 
arendamiseks ja kindlustama lähi- kuni 
keskpikas perspektiivis soodustused 
selliseid sõidukeid kasutavatele 
potentsiaalsetele tarbijatele eesmärgiga 
luua ulatuslik turg ja tingimused 
laialdaseks säästvaks liikuvuseks.

Or. en

Selgitus

Riikides, kus alternatiivsete gaaskütustega töötavad sõidukid on edukalt kasutusele võetud, on 
tugeval riigi valitsuse ja sageli ka kohalike ametiasutuste toetusel olnud absoluutselt oluline 
osa. Lühi- ja keskpikas perspektiivis on selliste sõidukite ulatusliku turu edendamisel raske 
ilma valitsuse toetuseta edu saavutada.

Muudatusettepanek 157
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punktid a–c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) taastuvatest energiaallikatest toodetud 
elektrienergia lõpptarbimine;

(a) taastuvatest energiaallikatest toodetud 
elektrienergia tegelik lõpptarbimine;

(b) taastuvatest energiaallikatest toodetud 
soojus- ja jahutusenergia lõpptarbimine; 
ning

(b) taastuvatest energiaallikatest toodetud 
soojus- ja jahutusenergia tegelik 
lõpptarbimine; ning

(c) taastuvatest energiaallikatest toodetud 
energia lõpptarbimine transpordisektoris.

(c) taastuvatest energiaallikatest toodetud 
energia tegelik lõpptarbimine 
transpordisektoris.

Or. de

Selgitus

Liikmesriigid vastutavad riiklike arengueesmärkide saavutamise eest. Direktiiv peaks seetõttu 
lubama neil nagu siiani saavutada kõnealuseid eesmärke asjakohaste stimuleerivate 
vahenditega. 
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Muudatusettepanek 158
Daciana Octavia Sârbu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 5 – kolmas a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Heitsoojust või muude taastuvate 
energiaallikate soojust kasutavate 
soojuspumpade abil toodetud 
soojusenergia võetakse arvesse lõikes 1b 
osutatud eesmärkide täitmisel.

Or. en

Selgitus

Pumpasid kasutatakse lõõrigaaside ja teiste heitsoojuse allikate energiakasutuse 
parandamiseks ja see annab soojusenergiat kaugkütteks ja jahutamiseks.

Muudatusettepanek 159
Matthias Groote

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Taastuvatest energiaallikatest 
kolmandates riikides toodetud elektrit 
võetakse käesoleva direktiivi nõuete 
järgimise kontrollimise eesmärgil arvesse 
üksnes juhul, kui:

9. Taastuvatest energiaallikatest 
kolmandates riikides toodetud elektrit ja 
transpordis kasutatavat energiat võetakse 
käesoleva direktiivi nõuete järgimise 
kontrollimise eesmärgil arvesse üksnes 
juhul, kui:

(a) see on tarbitud ühenduses; (a) need on tegelikult imporditud ja
tarbitud ühenduses;

(b) elekter on toodetud käitises, mis 
käivitati pärast käesoleva direktiivi 
jõustumise kuupäeva; ning 

(b) need on toodetud käitises, mis käivitati 
pärast käesoleva direktiivi jõustumise 
kuupäeva; ning

(c) elektri kohta on välja antud 
päritolutagatis, mis on osa käesolevas 
direktiivis sätestatud päritolutagatiste 
süsteemist.

(c) nende kohta on välja antud 
päritolutagatis, mis on osa käesolevas 
direktiivis sätestatud päritolutagatiste 
süsteemist.
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Or. en

Muudatusettepanek 160
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Taastuvatest energiaallikatest 
kolmandates riikides toodetud elektrit 
võetakse käesoleva direktiivi nõuete 
järgimise kontrollimise eesmärgil arvesse 
üksnes juhul, kui:

9. Taastuvatest energiaallikatest 
kolmandates riikides toodetud elektrit ja 
transpordisektoris kasutatavat energiat
võetakse käesoleva direktiivi nõuete 
järgimise kontrollimise eesmärgil arvesse 
üksnes juhul, kui:

(a) see on tarbitud ühenduses; (a) need on tarbitud ühenduses;
(b) elekter on toodetud käitises, mis 
käivitati pärast käesoleva direktiivi 
jõustumise kuupäeva; ning

(b) need on toodetud käitises, mis käivitati 
pärast käesoleva direktiivi jõustumise 
kuupäeva; ning

(c) elektri kohta on välja antud 
päritolutagatis, mis on osa käesolevas 
direktiivis sätestatud päritolutagatiste 
süsteemist.

(c) nende kohta on välja antud 
päritolutagatis, mis on osa käesolevas 
direktiivis sätestatud päritolutagatiste 
süsteemist.

Or. de

Selgitus

Biokütuste osas on vaja kehtestada sätted, mis vastaksid artikli 5 lõike 9 nõuetele 
kolmandatest riikidest imporditud elektri tunnustamiseks, et tagada taastuvenergia areng 
nendes riikides.

Muudatusettepanek 161
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 9 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) taastuvatest allikatest saadud 
energia osakaal kolmanda riigi kogu 
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energiatootmises ei vähene energia 
ühendusse importimise tagajärjel; ja

Or. de

Selgitus

Liikmesriigid vastutavad riiklike arengueesmärkide saavutamise eest. Direktiiv peaks seetõttu 
lubama neil nagu siiani saavutada kõnealuseid eesmärke asjakohaste stimuleerivate 
vahenditega.

Muudatusettepanek 162
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid võivad alternatiivina 
päritolutagatistele vabatahtlikult 
väljastada eesmärgi arvestuse, millega 
käesolev direktiiv ei seosta mingeid õigusi. 
Liikmesriik tagab eesmärgi arvestuse 
sertifikaatide  vastavuse lõigetes 1 kuni 4 
osutatud nõuetele. Lisaks sellele 
kindlustavad liikmesriigid, et eesmärgi 
arvestuse sertifikaadid oleksid selgesti ja 
eristatavalt märgistatud ning neid saaks 
elektrooniliselt tühistada.

Or. de

Selgitus

Liikmesriigid vastutavad riiklike arengueesmärkide saavutamise eest. Direktiiv peaks seetõttu 
lubama neil nagu siiani saavutada kõnealuseid eesmärke asjakohaste stimuleerivate 
vahenditega. 
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Muudatusettepanek 163
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. Päritolutagatised ja eesmärgi 
arvestuse sertifikaadid ei anna mingit 
õigust saada toetust riikliku toetuskava 
alusel.

Or. de

Selgitus

Liikmesriigid vastutavad riiklike arengueesmärkide saavutamise eest. Direktiiv peaks seetõttu 
lubama neil nagu siiani saavutada kõnealuseid eesmärke asjakohaste stimuleerivate 
vahenditega. 

Muudatusettepanek 164
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – pealkiri ja lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pädevad asutused ja päritolutagatiste
registrid

Pädevad asutused ja eesmärgi arvestuse 
sertifikaatide registrid

1. Liikmesriik määrab ühe pädeva asutuse, 
kellel on järgmised ülesanded:

1. Liikmesriik määrab ühe pädeva asutuse, 
kellel on järgmised ülesanded:
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(a) luua ja hallata riiklikke 
päritolutagatiste registreid; 

(a) luua ja hallata riiklikke eesmärgi 
arvestuse sertifikaatide registreid,

(b) välja anda päritolutagatisi; (b) välja anda eesmärgi arvestuse 
sertifikaate,

(c) registreerida kõik päritolutagatiste
ülekandmised;

(c) registreerida kõik eesmärgi arvestuse 
sertifikaadid;

(d) tühistada päritolutagatised; (d) tühistada eesmärgi arvestuse 
sertifikaate,

(e) avaldada aastaaruanne väljaantud, 
pädevatele asutustele ülekantud või neilt 
saadud ning tühistatud päritolutagatiste
hulga kohta.

(e) avaldada aastaaruanne väljaantud, 
pädevatele asutustele ülekantud või neilt
saadud ning tühistatud eesmärgi arvestuse 
sertifikaatide hulga kohta.

(Horisontaalne muudatus: mõiste 
„päritolutagatised” tuleks läbivalt kogu 
direktiivis asendada mõistega „eesmärgi 
arvestuse sertifikaadid”.)

Or. de

Selgitus

Liikmesriigid vastutavad riiklike arengueesmärkide saavutamise eest. Direktiiv peaks seetõttu 
lubama neil nagu siiani saavutada kõnealuseid eesmärke asjakohaste stimuleerivate 
vahenditega. 

Muudatusettepanek 165
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Riiklikus päritoluregistris 
registreeritakse iga inimese valduses 
olevad päritolutagatised. Päritolutagatis
võib olla ainult ühes registris. 

3. Riiklikus eesmärgi arvestuse 
sertifikaatide registris registreeritakse iga 
inimese valduses olevad eesmärgi 
arvestuse sertifikaadid. Eesmärgi 
arvestuse sertifikaat võib olla ainult ühes
registris. 

Or. de
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Selgitus

Liikmesriigid vastutavad riiklike arengueesmärkide saavutamise eest. Direktiiv peaks seetõttu 
lubama neil nagu siiani saavutada kõnealuseid eesmärke asjakohaste stimuleerivate 
vahenditega. 

Muudatusettepanek 166
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Pädev asutus vastutab täielikult iga 
käitise eest, mida asjaomases liikmesriigis 
käitatakse. Pädev asutus ei vastuta selliste 
käitiste eesmärgi arvestuse sertifikaatide 
väljastamise eest, mida käitatakse teises 
liikmesriigis. Liikmesriik tagab, et 
käesoleva direktiiviga teiste liikmesriikide 
pädevatele asutustele antud volitusi ei 
piirata.

Or. de

Selgitus

Liikmesriigid vastutavad riiklike arengueesmärkide saavutamise eest. Direktiiv peaks seetõttu 
lubama neil nagu siiani saavutada kõnealuseid eesmärke asjakohaste stimuleerivate 
vahenditega. 

Muudatusettepanek 167
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid, kes ei väljasta eesmärgi 
arvestuse sertifikaate, võivad otsustada, et 
teistes liikmesriikides väljastatud eesmärgi 
arvestuse sertifikaadid tuleb lõike 1 alusel 
tühistada. Sellisel juhul määravad nad 
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ühe pädeva asutuse, kes selle eest 
vastutab.

Or. de

Selgitus

Liikmesriigid vastutavad riiklike arengueesmärkide saavutamise eest. Direktiiv peaks seetõttu 
lubama neil nagu siiani saavutada kõnealuseid eesmärke asjakohaste stimuleerivate 
vahenditega. 

Muudatusettepanek 168
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – pealkiri ja sissejuhatus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Päritolutagatiste tühistamise mõju Eesmärgi arvestuse sertifikaadi
tühistamise mõju

1. Liikmesriigid, kes väljastavad eesmärgi 
arvestuse sertifikaate, võivad teise 
liikmesriigi eesmärgi arvestuse 
sertifikaate arvesse võtta oma riiklike 
eesmärkide täitmise juures vastavalt 
lõikele 2.

Riiklike eesmärkidega seotud käesoleva 
direktiivi nõuete järgimise kontrollimise 
eesmärgil, kui pädev asutus tühistab 
päritolutagatise, mida ta ise välja ei 
andnud, tehakse taastuvenergia vastava 
kogusega järgmist:

2. Riiklike eesmärkidega seotud käesoleva 
direktiivi nõuete järgimise kontrollimise 
eesmärgil, kui pädev asutus tühistab
eesmärgi arvestuse sertifikaadi, mida ta 
ise välja ei andnud, tehakse taastuvenergia 
vastava kogusega järgmist:

Or. de

Selgitus

Liikmesriigid vastutavad riiklike arengueesmärkide saavutamise eest. Direktiiv peaks seetõttu 
lubama neil nagu siiani saavutada kõnealuseid eesmärke asjakohaste stimuleerivate 
vahenditega. 
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Muudatusettepanek 169
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 10 a
Otsene karistusmehhanism

1. Komisjon kehtestab otsese 
karistusmehhanismi, et tagada käesoleva 
direktiivi eesmärkide selge ja 
usaldusväärne täitmine liikmesriikide 
poolt.
2. Komisjon määrab otsesed karistused 
liikmesriikidele, kes ei täida direktiivi 
eesmärke seetõttu, et nad pole õigeaegselt 
täitnud I lisa B osas sätestatud 
kohustuslikke vahe-eesmärke vahetult 
eelneval kahel aastal ja kes ei suuda 
tõestada, et on saanud eesmärgi arvestuse 
sertifikaate kolmandalt liikmesriigilt (kes 
on oma eesmärgid ületanud) artiklite 3 ja 
9 kohaselt. Juhul kui kaks või rohkem 
liikmesriiki teostavad ühisprojekte või 
rakendavad ühiselt riiklikke kavasid, 
määrab komisjon ühise karistuse 
liikmesriikidele, kes osalevad asjaomastes 
ühisrakendustes ja kes pole õigeaegselt 
suutnud täita ühise kohustusliku suuna 
eesmärke.
3. Komisjon võtab vastu vajalikud 
meetmed lõike 1 rakendamiseks, eelkõige 
kehtestades hiljemalt 2010. aasta lõpuks 
vajalikud suunised, arvutamismeetodid ja 
karistused mittetäitmise korral, ning 
kehtestab üksikasjalikud sätted erifondi 
haldamiseks ja kehtestamiseks, kuhu 
kantakse tulud vastavalt nõukogu 25. 
juuni 2002. aasta määruse, (EÜ, 
Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb 
Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes 
kohaldatavat finantsmäärust, artikli 18 
lõikele 2 (sihtotstarbelised tulud). Need 
rakendusmeetmed peaksid sisaldama ka 
sätteid toetuse haldamise ja kasutamise 
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kohta, mis eraldatakse fondist oma 
eesmärgid ületanud liikmesriikide 
taastuvenergia projektidele, ja üldiselt 
taastuvenergia uuringute, tootmise ja 
kasutamise toetamiseks ja tugevdamiseks 
ning energiatõhususe suurendamiseks 
Euroopa Liidus.
4. Komisjon algatab otsese 
karistusmenetluse viivitamata pärast seda, 
kui liikmesriigi aruande hindamisel on 
selgunud, et kõnealune liikmesriik pole 
suutnud nõudeid täita, või pärast tõendite 
saamist selle kohta, et liikmesriik ei täida 
oma kohustusi, olenemata tõendite 
kogumise ajast.
5. Karistus tuleks arvutada liikmesriigi 
taastuvenergia puudujäägi alusel 
megavatt-tundides võrreldes tema 
kohustusliku eesmärgiga, ja sätestada 
asjakohane määr, et pakkuda 
liikmesriikidele tugevat stiimulit 
taastuvenergiasse investeerimiseks, seades 
eesmärgiks riiklike eesmärkide täimise ja 
isegi ületamise.
6. Meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi teisejärgulisi sätteid, 
muuhulgas neid täiendades, võetakse 
vastu vastavalt otsuse 1999/468/EÜ 
artiklis 5a sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.

7. Karistussumma tasumine ei vabasta 
liikmesriiki I lisa B osas sätestatud 
kohustuslike vahe-eesmärkide täitmise 
kohustusest ja I lisa tabeli kolmandas 
veerus sätestatud üldise eesmärgi täitmise 
kohustusest. Sel juhul kohaldatakse ka 
artikli 4 lõiget 3.

Or. en

Selgitus

Kvoote ja lõive kasutatakse EÜ õiguses reguleerimisvahendina juba ammu; 
keskkonnapoliitika osana peaks nüüd kehtestama karistuse, et pakkuda liikmesriigile nõuete 
täitmiseks stiimulit. See tuleks arvutada nii, et see annaks liikmesriikidele tugeva motiivi 
taastuvenergiasse investeerimiseks, et täita ja isegi ületada oma eesmärke. Käesoleva aja 
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majanduslike kaalutluste kohaselt oleks karistuse kohane põhimäär 90 eurot taastuvenergia 
puuduva MWh kohta.

Muudatusettepanek 170
Guido Sacconi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) sidusus saavutatakse hindamis-, 
kavandamis- ja litsentsimismenetlustega 
kooskõlas ELi erinevate kehtivate
keskkonnaalaste õigusaktidega;

Or. en

Selgitus

Mõjude hindamise, litsentside väljastamise menetlused on kehtestatud märkimisväärse hulga 
ELi direktiividega. Taastuvenergia tõrgeteta arengu kindlustamiseks peaksid 
taastuvenergeetika direktiiviga kehtestatavad menetlused olema kooskõlas olemasolevate 
reeglite ja menetlustega.

Muudatusettepanek 171
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid määratlevad selgelt kõik 
tehnilised kirjeldused, millele 
taastuvenergia seadmed ja süsteemid 
peavad vastama, et saada kasu 
toetuskavadest. Kui on olemas Euroopa 
standardid, sh ökomärgised, 
energiamärgised ja muud Euroopa 
standardiasutuste vastuvõetud tehnilised 
võrdlussüsteemid, väljendatakse 
kõnealuseid tehnilisi kirjeldusi vastavalt 
kõnealustele standarditele. Selliste 
tehniliste kirjeldustega ei nähta ette 

2. Liikmesriigid määratlevad selgelt kõik 
tehnilised kirjeldused, millele 
taastuvenergia seadmed ja süsteemid 
peavad vastama, et saada kasu 
toetuskavadest. Kui on olemas Euroopa 
standardid, sh ökomärgised, 
energiamärgised ja muud Euroopa 
standardiasutuste vastuvõetud tehnilised 
võrdlussüsteemid, väljendatakse 
kõnealuseid tehnilisi kirjeldusi vastavalt 
kõnealustele standarditele. Selliste 
tehniliste kirjeldustega ei nähta ette 
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seadmete ja süsteemide sertifitseerimise 
kohta.

seadmete ja süsteemide sertifitseerimise 
kohta ja ei suleta riiklikku turgu.

Or. de

Selgitus

Riiklikke tehnilisi spetsifikatsioone ei tohiks kasutada riiklike turgude kaitsmiseks. Kehtivad 
siseturu piirangud takistavad taastuvenergia arengut juba praegu.

Muudatusettepanek 172
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 4 – sissejuhatus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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:

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

Or. de

Selgitus

Omanikud, kes soovivad tulevikus hooneid renoveerida, leiavad, et neile esitatakse 
ülemääraseid nõudmisi kahekordsete nõuete vormis, ja on karta, et, nende ülemääraste 
nõudmiste tulemuseks on suutmatus läbi viia tänuväärt renoveerimine. Esiteks, käesolevas 
ettepanekus on nõue minimaalse koguse taastuvenergia kasutamiseks ja teiseks on seal nõue 
täita kõiki renoveeritavale hoonele esitatavaid energiatõhususe nõudeid, mis kehtestatakse 
peatselt muudetava hoonete energiatõhususe direktiiviga 2002/91/EÜ ja riiklike sätetega. 
Liikmesriikidele peab jääma vabadus otsustada, kas nad nõuavad hoonete puhul 
taastuvenergia kasutamist või edendavad seda muul mõistlikul viisil.
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Muudatusettepanek 173
Anja Weisgerber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) elektri ja soojuse 
koostootmisjaamade soojuse kasutamine, 
eeldades, et nende tõhusus vastab ELi 
direktiivi 2004/8/EÜ määratlusele.

Or. de

Selgitus

 Soojuse ja elektri koostootmisjaamade kaudu toimuv kaugküte on oluline panus tooraine 
tõhusasse kasutusse ja CO2 heite vähendamisse. Kuna kütet ei ole võimalik edastada kauge 
maa taha, tuleks seda maksimaalselt ära kasutada igal pool, kus eksisteerivad 
kaugküttevõrgud. Kaugkütte kasutamist ei tohiks seetõttu piirata taastuvate energiaallikate 
kasutamisega. 

Muudatusettepanek 174
Justas Vincas Paleckis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 4 – punktid a, b, b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) passiivmajade või madal- või 
nullenergiamajade kasutamisega; 

(b) kohalike piirangutega taastuvate 
energiaallikate kättesaadavusel. 

(b) kohalike piirangutega taastuvate 
energiaallikate kättesaadavusel; või

(b a) majandusliku tõhususe või tehnilise 
teostatavusega seotud tingimused.

Or. lt
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Muudatusettepanek 175
Riitta Myller

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Euroopa Liit ja liikmesriigid tagavad 
kõikide võimalike meetmetega energia 
kogutarbimise olulise vähenemise 
transpordisektoris. Peamised vahendid 
energia kogutarbimise vähendamiseks 
transpordisektoris hõlmavad transpordi 
planeerimist, ühistranspordi toetamist, 
elektriautode osakaalu suurendamist 
toodangus, väiksemate mõõtmete ja 
vähem võimsa mootoriga autode tootmist. 

Or. fi

Muudatusettepanek 176
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Liikmesriigid ei keela, piira ega 
takista oma territooriumil turule tuua 
ja/või kasutusse võtta taastuvenergia 
tehnoloogiat, mis vastab CE 
vastavusmärgise kasutamist reguleerivate 
direktiivide või Euroopa tehniliste 
standardite nõuetele või mida seaduslikult 
turustatakse teises Euroopa Liidu 
liikmesriigis.

Or. en
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Muudatusettepanek 177
Peter Liese

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 tagavad, et 
sertifitseerimiskavad või samaväärsed 
kvalifikatsioonikavad oleksid 
kättesaadavad biomassil töötavate väikeste 
katelde ja ahjude, fotogalvaanilise 
päikeseenergia ja päikese soojusenergia 
süsteemide ning soojuspumpade 
paigaldajate jaoks. Sertifitseerimiskavad
põhinevad IV lisas sätestatud 
kriteeriumidel. Iga liikmesriik tunnustab 
teiste liikmesriikide poolt kõnealuste 
kriteeriumide kohaselt antud sertifikaate; 
see ei takista direktiivi 2005/36/EÜ 
kohaldamist.

Or. de

Muudatusettepanek 178
Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juurdepääs elektrivõrgule Juurdepääs võrgule

Or. en

Selgitus

Oluline on, et soojuse ja elektri saamiseks kasutatava biogaasi tootmiseks pakutavad 
toetuskavad oleksid kooskõlas rahaliselt neutraalsete toetuskavadega sellise kvaliteediga 
biometaani tootmiseks, mida on võimalik torujuhtmesse sisse juhtida ja sõidukites kasutada.
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Muudatusettepanek 179
Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad võrgusüsteemi 
infrastruktuuri väljaarendamiseks vajalikud 
meetmed ning suhtlevad omavahel, et 
võimaldada taastuvatest energiaallikatest 
pärit elektri tootmise edasist arengut.

1. Liikmesriigid võtavad võrgusüsteemi 
infrastruktuuri väljaarendamiseks vajalikud 
meetmed, et võimaldada taastuvatest 
energiaallikatest pärit elektri ja 
transpordisektoris kasutatavate 
gaaskütuste (nagu biogaas/biometaan)
tootmise edasist arengut, kaasa arvatud 
asjakohased liikmesriikide vahelised 
piiriülesed ühendused.

Or. en

Selgitus

Oluline on, et soojuse ja elektri saamiseks kasutatava biogaasi tootmiseks pakutavad 
toetuskavad oleksid kooskõlas rahaliselt neutraalsete toetuskavadega sellise kvaliteediga 
biometaani tootmiseks, mida on võimalik torujuhtmesse sisse juhtida ja sõidukites kasutada.

Muudatusettepanek 180
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad võrgusüsteemi 
infrastruktuuri väljaarendamiseks vajalikud 
meetmed ning suhtlevad omavahel, et 
võimaldada taastuvatest energiaallikatest 
pärit elektri tootmise edasist arengut.

1. Liikmesriigid võtavad kõik
võrgusüsteemi infrastruktuuri 
väljaarendamiseks vajalikud meetmed, et 
võimaldada taastuvatest energiaallikatest 
pärit elektri tootmise edasist arengut.

Or. de(Tõlkija märkus: KOM-teksti tõlkes väljajäetav tekst „kaasa arvatud liikmesriikide 
vahelised piiriülesed ühendused” puudub.)
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Selgitus

Liikmesriigid peaksid võtma kõik vajalikud meetmed, eelkõige taastuvate energiaallikate 
osakaalu suurendamine, et soodustada elektri tootmise edasist arengut.

Muudatusettepanek 181
Daciana Octavia Sârbu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad võrgusüsteemi 
infrastruktuuri väljaarendamiseks vajalikud 
meetmed ning suhtlevad omavahel, et 
võimaldada taastuvatest energiaallikatest 
pärit elektri tootmise edasist arengut.

1. Liikmesriigid võtavad võrgusüsteemi 
infrastruktuuri väljaarendamiseks vajalikud 
meetmed, et võimaldada taastuvatest 
energiaallikatest pärit elektri ja kaugkütte 
ja/või jahutamise tootmise edasist arengut, 
kaasa arvatud liikmesriikide vahelised 
piiriülesed ühendused.

Or. en

Muudatusettepanek 182
Anja Weisgerber

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 juurdepääsu 
võrgule eelisjärjekorras ja 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 
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varustuskindlus seda võimaldab.

Or. de

Selgitus

Eelisjärjekorras juurdepääs võrgule on 20%lise taastuvenergia osakaalu eesmärgi täitmise 
jaoks tähtis ja õigustatud järgmisel põhjusel – taastuvenergia diskrimineerimine elektriturul. 
Tuuleenergial on soodne mõju energiahindadele tuulest saadud elektri madala marginaalkulu 
tõttu. Saksa elektritarbijad võitsid selle tõttu ainuüksi 2006. aastal 4.98 miljardit eurot 
(German Environment Ministry study http://www.erneuerbare-energien.de/inhalt/39649/). 

Muudatusettepanek 183
Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 14 a
1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed gaasivõrgu infrastruktuuri 
arendamiseks, et soodustada taastuvatest 
energiaallikatest pärit gaasi tootmise 
arendamist, kaasa arvatud piiriülesed 
ühendused liikmesriikide vahel.
2. Liikmesriigi pädevad asutused tagavad 
taastuvatest energiaallikatest toodetud 
gaasi vastuvõtmise ja jaotamise koos 
eelisjärjekorras juurdepääsuga, ilma et 
see kahandaks gaasivõrgu ohutuse 
usaldusväärsust.
3. Liikmesriigid nõuavad riiklikelt 
gaasivõrku haldavatelt asutustelt oma 
standardeeskirjade avaldamist, mis 
puudutavad investeeringuid vajalikeks 
tehnilisteks kohandusteks.
4. Liikmesriigid tagavad, et transpordi ja 
jaotamise teenustasud ei oleks 
taastuvatest energiaallikatest toodetud 
gaasi suhtes diskrimineerivad ja 
peegeldaksid tehaste gaasivõrguga 
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liitumise võimalikke kulueeliseid.

Or. en

Selgitus

Tuleks ette näha sätted nii gaasi kui elektri tootmiseks.

Muudatusettepanek 184
Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Biokütuste ja muude vedelate biokütuste 
keskkonnasäästlikkuse kriteeriumid

Biomassist toodetud energia keskkonna-
ja sotsiaalse säästlikkuse kriteeriumid

Or. en

Selgitus

Keskkonnaalaste kriteeriumide kõrval on vajalikud ka sotsiaalsed kriteeriumid. 

Muudatusettepanek 185
John Bowis, Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1 – sissejuhatus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Biokütuseid ja muid vedelaid 
biokütuseid võetakse arvesse punktides a, 
b ja c loetletud eesmärkidel üksnes siis, kui 
need vastavad lõigetes 2–5 sätestatud 
kriteeriumidele:

1. Biomassist toodetud energia võetakse 
arvesse punktides a, b ja c loetletud 
eesmärkidel üksnes siis, kui see vastab
lõigetes 2–8 sätestatud kriteeriumidele:

Or. en
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Selgitus

Säästlik tootmine ei peaks piirduma keskkonnasäästlikkusega. Biokütuste tootmisega seotud 
arvukad sotsiaalsed probleemid ja inimõiguste rikkumised on hästi teada ning näitavad, et 
ELi biokütuse säästlikkuse kriteeriumidele tuleks lisada sotsiaalsed standardid. 

Muudatusettepanek 186
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) transpordikütuste kütusekvaliteedi 
direktiivi nõuetele vastavuse mõõtmine;

Or. en

Selgitus

Nõuded transpordisektoris kasutatavatele biokütustele tuleks ühtlustada nii taastuvenergia 
direktiivis kui kütusekvaliteedi direktiivis sätestatud nõuetega. Seetõttu on vajalik vastastikune 
viitamine, et mõlemad direktiivid kohaldaksid samu nõudeid.

Muudatusettepanek 187
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud eesmärkidel arvesse 
võetud kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähenemine tänu biokütuste ja muude 
vedelate biokütuste kasutamisele on 
vähemalt 35%. 

2. Lõikes 1 osutatud eesmärkidel arvesse 
võetud kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähenemine tänu biomassist toodetud 
energia kasutamisele arvutatakse artikli 
17 lõike 1 kohaselt ja on vähemalt 60%.

Or. en

Selgitus

Kasvuhoonegaaside lävend peab olema piisavalt kõrge, et tagada biomassi nappide 
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ressursside tõhus kasutamine. Seega seni, kui arvutamismetoodikat märkimisväärselt ei 
täiustata, esineb oht, et kasvuhoonegaaside vähendamist hinnatakse tugevalt üle, mille 
tagajärjeks on tarbijate eksitamine ja mittesihipärane poliitika.

Muudatusettepanek 188
Riitta Myller

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud eesmärkidel arvesse 
võetud kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähenemine tänu biokütuste ja muude 
vedelate biokütuste kasutamisele on 
vähemalt 35%. 

2. Lõikes 1 osutatud eesmärkidel arvesse 
võetud kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähenemine tänu biomassist toodetud 
energia kasutamisele arvutatakse artikli 17 
lõike 1 kohaselt ja on vähemalt 35%. 

Or. en

Muudatusettepanek 189
Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud eesmärkidel arvesse 
võetud kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähenemine tänu biokütuste ja muude 
vedelate biokütuste kasutamisele on 
vähemalt 35%. 

2. Lõikes 1 osutatud eesmärkidel arvesse 
võetud kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähenemine tänu biomassist toodetud 
energia kasutamisele on vähemalt 35% ja 
see suureneb vähemalt 50%le 1. jaanuaril 
2012 ja 60%le 1. jaanuaril 2017. 

Or. en

Selgitus

Komisjoni esitatud minimaalne kasvuhoonegaasiheite vähendamine 35% tänu biomassist 
toodetud energiale on liiga madal, kasvuhoonegaaside heidet on vaja vähendada vähemalt 
60%.
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Muudatusettepanek 190
Anders Wijkman

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud eesmärkidel arvesse 
võetud kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähenemine tänu biokütuste ja muude 
vedelate biokütuste kasutamisele on 
vähemalt 35%. 

2. Lõikes 1 osutatud eesmärkidel arvesse 
võetud kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähenemine tänu biomassist toodetud 
energia kasutamisele arvutatakse artikli 
17 lõike 1 kohaselt ja on vähemalt 50%.

Or. en

Selgitus

Ettepanek kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks 35% võrra ei ole piisavalt 
ambitsioonikas. Nii madala eesmärgi seadmisel tunnistatakse suurem osa biokütuste 
tootmisest nõuetekohaseks, tekib oht, et tootmise tõhusus jääb madalaks, positiivset mõju 
kliimamuutusele ei ole ning on võimalikud maakasutuse ulatuslikud kõrvalmõjud. Lisaks 
sellele kahandab üksnes 35% määramine kasvuhoonegaaside vähendamise lävendiks 
biokütuste troopikas tootmise märkimisväärset potentsiaali.

Muudatusettepanek 191
Eluned Morgan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud eesmärkidel arvesse 
võetud kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähenemine tänu biokütuste ja muude 
vedelate biokütuste kasutamisele on 
vähemalt 35%. 

2. Lõikes 1 osutatud eesmärkidel arvesse 
võetud kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähenemine tänu bioenergia kasutamisele 
arvutatakse artikli 17 lõike 1 kohaselt, 
kasutades elutsükli analüüsile põhinevat 
lähenemist, mille aluseks on kõige 
uuemad teaduslikud andmed, ning on 
vähemalt 60%.

Or. en
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Selgitus

Kogu bioenergia, mitte lihtsalt biokütused ja vedelad biokütused, peaksid vähendama 
kasvuhoonegaaside heidet vähemalt 60%, võrreldes fossiilkütustega, mis pakub turule selge 
signaali kasvuhoonegaaside heite kõrgetasemeliseks vähendamiseks. Taastuvenergia 
eesmärkide täitmisel tuleks arvesse võtta üksnes selliseid bioenergia rakendusi, mis 
võimaldavad kasvuhoonegaase oluliselt vähendada. Arvutused, mis näitavad selle lävendi 
saavutamist, peaksid põhinema kõige uuematel teaduslikel andmetel, mida tuleb regulaarselt 
läbi vaadata ja kaasajastada.

Muudatusettepanek 192
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kasvuhoonegaaside lävend peab olema piisavalt kõrge, et tagada biomassi nappide 
ressursside tõhus kasutamine. Seega seni, kui arvutamismetoodikat märkimisväärselt ei 
täiustata, esineb oht, et kasvuhoonegaaside vähendamist hinnatakse tugevalt üle, mille 
tagajärjeks on tarbijate eksitamine ja mittesihipärane poliitika.

Muudatusettepanek 193
Riitta Myller

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.

Alates 1. jaanuarist 2015 on lõikes 1 
osutatud eesmärkidel arvesse võetavate 
kasvuhoonegaaside heite vähenemine 
seoses biokütuste ja muude vedelate 
biokütuste kasutamisega Euroopa 
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Komisjoni 2013. aasta ja seejärel iga kahe 
aasta järel koostatava ülevaate põhjal 
vähemalt 50%.

Or. en

Muudatusettepanek 194
Dorette Corbey

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.

2008. aasta jaanuaris tegutsevates käitistes 
biomassist toodetud energia puhul 
kohaldatakse esimest lõiku alates 1. 
aprillist 2013.

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanekuga nähakse ette minimaalne kasvuhoonegaaside heite vähendamine 
35% tänu biomassist toodetud energiale, mis on liiga madal, kasvuhoonegaaside heite 
vähendamine peab olema vähemalt 60%.

Muudatusettepanek 195
Anders Wijkman

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.

2008. aasta jaanuaris tegutsevates käitistes 
biomassist toodetud energia puhul 
kohaldatakse esimest lõiku alates 1. 
aprillist 2013.

Or. en
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Selgitus

Ettepanek kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks 35% võrra ei ole piisavalt 
ambitsioonikas. Nii madala eesmärgi seadmisel tunnistatakse suurem osa biokütuste 
tootmisest nõuetekohaseks, tekib oht, et tootmise tõhusus jääb madalaks, positiivset mõju 
kliimamuutusele ei ole ning on võimalikud maakasutuse ulatuslikud kõrvalmõjud. Lisaks 
sellele kahandab üksnes 35% määramine kasvuhoonegaaside vähendamise lävendiks 
biokütuste troopikas tootmise märkimisväärset potentsiaali.

Muudatusettepanek 196
Matthias Groote

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 2 – esimene a lõik ja esimene b lõik (uued)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alates 1. jaanuarist 2016 on lõikes 1 
osutatud eesmärkidel arvesse võetud 
kasvuhoonegaaside heite vähenemine 
tänu biokütuste ja muude vedelate 
biokütuste kasutamisele vähemalt 50%.
Kasvuhoonegaaside heite vähenemine 
tänu biokütuse ja muude vedelate 
biokütuste kasutamisele arvutatakse 
artikli 17 lõike 1 kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 197
Anja Weisgerber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alates 1. jaanuarist 2015 on lõikes 1 
osutatud eesmärkidel arvesse võetud 
kasvuhoonegaaside heite vähenemine 
tänu biokütuste ja muude vedelate 
biokütuste kasutamisele vähemalt 45%.
Alates 1. jaanuarist 2020 on lõikes 1 
osutatud eesmärkidel arvesse võetud 
kasvuhoonegaaside heite vähenemine 
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tänu biokütuste ja muude vedelate 
biokütuste kasutamisele vähemalt 55%.

Or. de

Selgitus

Esitatud kasvuhoonegaaside heite vähendamise eesmärk ei ole piisavalt ambitsioonikas. Et 
olemasolevad tehased saaksid muudatusi teha, tuleks kasvuhoonegaaside heite vähendamise 
eesmärki suurendada astmeliselt.

Muudatusettepanek 198
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Lõikes 1 osutatud eesmärkidel arvesse 
võetud biomassist saadud 
transpordikütused piirduvad kütustega, 
mis on toodetud
(a) jäätmetest või jääkidest, kaasa arvatud 
biogaas;
(b) lähteainest, mis on kasvatatud 
kasutamata, degradeerunud või 
väheviljakal maal, kusjuures ilmneb 
süsinikdioksiidiga seotud üldine kasu 
seoses 10 aasta jooksul tekkinud heitega; 
(c) kütus lähteainest, mille kasvatamise 
tagajärjeks ei ole otsese või kaudse 
maakasutuse muutuse tõttu tekkinud 
heide. 

Or. en

Selgitus

Biomassist saadud transpordikütus tuleks piirata lähteainega, mille kasvatamisel ei teki 
otsese või kaudse maakasutuse muudatuse tõttu heidet. Võimalus parandada süsiniku sidumist 
väheviljakal või degradeerunud maal teostub vaid siis, kui nõuded turu vastavusse viimiseks 



PE407.817v01-00 86/154 AM\727647ET.doc
Freelance-tõlge

ET

ELi eesmärkidega suunatakse selle realiseerimisele.

Muudatusettepanek 199
Roberto Musacchio

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Naftapõhiste kütuste biokütustega 
asendamise mõju tuleks põhjalikult 
hinnata. Sellel eesmärgil on oluline 
kasutusele võtta netoenergia (toodetud 
energia ja tootmiseks kasutatud energia 
suhe) kontseptsioon, mis tehakse kindlaks 
elutsükli energia analüüsi alusel. 
Transpordiks kasutatava energia täpne 
hindamine hoiab ära ülemäärase impordi 
arenevatest riikidest, vähendades 
niimoodi kahjulikku mõju toiduainete 
tootmisele nendes riikides. Sellised 
hindamised soodustavad ka kohaliku 
biomassi kasutamist, mis on keskkonnale 
tõeliselt kasulik ja väldib eetilisi 
probleeme.

Or. it

Selgitus

Lisaks kooskõlale ettepaneku põhilise eesmärgiga – nimelt fossiilkütuste asendamine – juhib 
muudatusettepanek turgu kõige tõhusamate energiaallikate suunas. Biokütuste tegelik 
netoenergia on üldiselt suhteliselt madal. Teraviljast toodetud etanooli netoenergia on 2:1 (st 
kaks korda rohkem kui tootmisele kulutatud energia), võrreldes naftast toodetud kütuste 
suhtega 20:1. See tähendab, et antud asenduse investeerimiskulu on 20:1.
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Muudatusettepanek 200
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 3 – sissejuhatav osa

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. aasta jaanuaris või 
pärast seda iseloomustas üks järgmistest 
seisunditest, olenemata sellest, kas seda 
maatükki iseloomustab see seisund ka 
praegu:

3. Lõikes 1 osutatud eesmärkidel arvesse 
võetud energia saamiseks toodetud 
biomassi, mis ei ole transpordikütus, 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 tekivad õiguspärase 
looduskaitsekorralduse käigus. See 
hõlmab maa-ala, mida 1990. aastal või 
pärast seda iseloomustas üks järgmistest 
seisunditest, olenemata sellest, kas seda 
maatükki iseloomustab see seisund ka 
praegu:

Or. en

Selgitus

Kuigi transpordis kasutatava biomassi tootmist tuleks piirata lähteainetega, mis ei avalda 
mõju maakasutusele või mille puhul saab tõestada süsiniku sidumise paranemist, on vaja 
reguleerida biomassi kasutamist muudeks energeetilisteks vajadusteks, et ära hoida 
negatiivseid keskkonnamõjusid.

Muudatusettepanek 201
Eluned Morgan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 3 – sissejuhatav osa

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 

3. Lõikes 1 osutatud eesmärkidel arvesse 
võetud bioenergiat ei valmistata toorainest, 
mis on saadud tunnustatud suure 
bioloogilise mitmekesisusega maa-alalt, 
see tähendab maa-alalt, mida 2003. aasta
mais või pärast seda iseloomustas üks 
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seda iseloomustas üks järgmistest 
seisunditest, olenemata sellest, kas seda 
maatükki iseloomustab see seisund ka 
praegu:

järgmistest seisunditest, olenemata sellest, 
kas seda maatükki iseloomustab see 
seisund ka praegu:

Or. en

Selgitus

Komisjoni sõnastus tuleb kasuks neile, kes on spekuleerimise eesmärgil metsatustanud maa-
alad, oodates Euroopa turu kasvu, nagu on täheldatud Kagu-Aasias. Veel enam ja palju 
tõsisemalt nõrgestab selline liiga lähedale toodud tähtaeg Kyoto protokolliga seatud puhta 
arengu mehhanismi referentsaastat 1990. 2003. aasta tähistab lähteaastat, kus ELis võeti 
vastu õiguslik alus biokütuste edendamise toetamiseks.

Muudatusettepanek 202
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 3 – esimene lõik – sissejuhatav osa

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 
praegu:

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 2003. aasta septembris või 
pärast seda iseloomustas üks järgmistest 
seisunditest, olenemata sellest, kas seda 
maatükki iseloomustab see seisund ka 
praegu:

Or. de

Selgitus

Maakasutuse muudatuste kontrollpäev peab olema vähemalt nõuetele vastavuse eeskirjade 
jõustumise tähtaeg (september 2003).
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Muudatusettepanek 203
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 3 – punkt -a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-a) kõrge kaitseväärtusega maa

Or. en

Selgitus

Kuigi transpordis kasutatava biomassi tootmist tuleks piirata lähteainetega, mis ei avalda 
mõju maakasutusele või mille puhul saab tõestada süsiniku sidumise paranemist, on vaja 
reguleerida biomassi kasutamist muudeks energeetilisteks vajadusteks, et ära hoida 
negatiivseid keskkonnamõjusid.

Muudatusettepanek 204
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(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;

Or. sv
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Muudatusettepanek 205
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(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; välja arvatud juhul, kui 
esitatakse tõendid, et mis tahes 
inimsekkumine on toimunud ja toimub ka 
edaspidi intensiivsuse ja sagedusega, mis 
tagab loodusliku liigikoosluse ja 
protsesside säilimise;

Or. en

Selgitus

Kuigi transpordis kasutatava biomassi tootmist tuleks piirata lähteainetega, mis ei avalda 
mõju maakasutusele või mille puhul saab tõestada süsiniku sidumise paranemist, on vaja 
reguleerida biomassi kasutamist muudeks energeetilisteks vajadusteks, et ära hoida 
negatiivseid keskkonnamõjusid.

Muudatusettepanek 206
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) looduskaitsealadeks määratud maa-
alad, sealhulgas haruldaste, ohustatud või 
eriti ohustatud liikide või ökosüsteemide 
kaitseks määratud alad, mida 
tunnustatakse rahvusvaheliste lepingute 
alusel, kui ei esitata tõendeid, et kõnealuse 
tooraine tootmine ei olnud looduskaitse 
eesmärgiga vastuolus;
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Or. en

Selgitus

Kuigi transpordis kasutatava biomassi tootmist tuleks piirata lähteainetega, mis ei avalda 
mõju maakasutusele või mille puhul saab tõendada süsiniku sidumise paranemist, on vaja 
reguleerida biomassi kasutamist muudeks energeetilisteks vajadusteks, et ära hoida 
negatiivseid keskkonnamõjusid.

Muudatusettepanek 207
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(c) bioloogiliselt väga mitmekesine 
rohumaa, st rohumaad, mis säilitavad 
loodusliku liigikoosseisu ning 
ökoloogilised omadused ja protsessid ja on 
väetamata.

Or. en

Selgitus

Kuigi transpordis kasutatava biomassi tootmist tuleks piirata lähteainetega, mis ei avalda 
mõju maakasutusele või mille puhul saab tõestada süsiniku sidumise paranemist, on vaja 
reguleerida biomassi kasutamist muudeks energeetilisteks vajadusteks, et ära hoida 
negatiivseid keskkonnamõjusid.

Muudatusettepanek 208
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon kehtestab kriteeriumid ja 
geograafilise ulatuse, et määrata kindlaks, 
milline rohumaa on hõlmatud punktiga c. 
Selline meede, mille eesmärk on muuta 

Komisjon kehtestab kriteeriumid ja 
geograafilise ulatuse, et määrata kindlaks, 
millised alad on hõlmatud punktidega -a 
kuni c. Selline meede, mille eesmärk on 
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käesoleva direktiivi teisejärgulisi elemente, 
võetakse vastu vastavalt artikli 21 lõikes 3 
sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.

muuta käesoleva direktiivi teisejärgulisi 
elemente, võetakse vastu vastavalt artikli 
21 lõikes 3 sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.

Or. en

Selgitus

Kuigi transpordis kasutatava biomassi tootmist tuleks piirata lähteainetega, mis ei avalda 
mõju maakasutusele või mille puhul saab tõestada süsiniku sidumise paranemist, on vaja 
reguleerida biomassi kasutamist muudeks energeetilisteks vajadusteks, et ära hoida 
negatiivseid keskkonnamõjusid.

Muudatusettepanek 209
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 4 – sissejuhatav osa

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. aasta
jaanuaris iseloomustas üks järgmistest 
seisunditest ja mida see seisund enam ei 
iseloomusta:

4. Lõikes 1 osutatud eesmärkidel arvesse 
võetud energia saamiseks toodetud 
biomassi, mis ei ole transpordikütus, ei 
valmistata toorainest, mis on saadud suure 
süsinikuvaruga maa-alalt, see tähendab 
maa-alalt, mida 1990. aastal iseloomustas 
üks järgmistest seisunditest ja mida see 
seisund enam ei iseloomusta:

Or. en

Selgitus

Kuigi transpordis kasutatava biomassi tootmist tuleks piirata lähteainetega, mis ei avalda 
mõju maakasutusele või mille puhul saab tõestada süsiniku sidumise paranemist, on vaja 
reguleerida biomassi kasutamist muudeks energeetilisteks vajadusteks, et ära hoida 
negatiivseid keskkonnamõjusid.
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Muudatusettepanek 210
Eluned Morgan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 4 – sissejuhatav osa

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. aasta
jaanuaris iseloomustas üks järgmistest 
seisunditest ja mida see seisund enam ei 
iseloomusta:

4. Lõikes 1 osutatud eesmärkidel arvesse 
võetud bioenergiat ei valmistata toorainest, 
mis on saadud suure süsinikuvaruga maa-
alalt, see tähendab maa-alalt, mida 2003. 
aasta mais iseloomustas üks järgmistest 
seisunditest ja mida see seisund enam ei 
iseloomusta:

Or. en

Selgitus

Komisjoni sõnastus tuleb kasuks neile, kes on spekuleerimise eesmärgil metsatustanud maa-
alad, oodates Euroopa turu kasvu, nagu on täheldatud Kagu-Aasias. Veel enam, ja palju 
tõsisemalt, selline liiga lähedale toodud tähtaeg nõrgestab Kyoto protokolliga seatud puhta 
arengu mehhanismi referentsaastat 1990. 2003. aasta tähistab lähteaastat, kus ELis võeti 
vastu õiguslik alus biokütuste edendamise toetamiseks. 

Muudatusettepanek 211
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 4 – esimene lõik – sissejuhatav osa

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. aasta
jaanuaris iseloomustas üks järgmistest 
seisunditest ja mida see seisund enam ei 
iseloomusta:

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 2003. aasta
septembris iseloomustas üks järgmistest 
seisunditest ja mida see seisund enam ei 
iseloomusta:

Or. de
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Selgitus

Maakasutuse muudatuste kontrollpäev peab olema vähemalt nõuetele vastavuse eeskirjade 
jõustumise tähtaeg (september 2003).

Muudatusettepanek 212
Anders Wijkman

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 4 – sissejuhatav osa

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.
jaanuaris iseloomustas üks järgmistest 
seisunditest ja mida see seisund enam ei 
iseloomusta:

4. Lõikes 1 osutatud eesmärkidel arvesse 
võetud biomassist toodetud energiat ei 
valmistata toorainest, mis on saadud suure 
süsinikuvaruga maa-alalt, see tähendab 
maa-alalt, mida 2005. aasta novembris
iseloomustas üks järgmistest seisunditest ja 
mida see seisund enam ei iseloomusta:

Or. en

Muudatusettepanek 213
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) märgalad; 

(a a) turbarabad;

Or. en

Selgitus

Kuigi transpordis kasutatava biomassi tootmist tuleks piirata lähteainetega, mis ei avalda 
mõju maakasutusele või mille puhul saab tõestada süsiniku sidumise paranemist, on vaja 
reguleerida biomassi kasutamist muudeks energeetilisteks vajadusteks, et ära hoida 
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negatiivseid keskkonnamõjusid.

Muudatusettepanek 214
Eluned Morgan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Kahjustatud (st juba kuivendatud) turbarabad jäävad kogu maailmas märkimisväärseteks 
süsiniku talletajateks. Kahjustatud turbarabade taastamine vähendab heidet palju suuremas 
ulatuses kui nende kasutamine biomassi kasvatamiseks. Kasvatamine nõuab sageli edasist 
veetaseme alandamist, mis põhjustab uut kahjustamist ja edasist kasvuhoonegaaside 
eraldumise kasvu.

Muudatusettepanek 215
Eluned Morgan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(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;

(b a) puisrohtla ja võsastunud maa, see 
tähendab maa-alad, millel on erinevad 
puud, põõsad ja rohumaa. 
(b b) püsirohumaa, st karjamaa, millel on 
kasvatatud heina ja mida on kasutatud 
loomade karjatamiseks vähemalt 20 aastat 
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ja mis ei ole metsastatud.

Or. en

Selgitus

Mõiste „püsivalt metsastatud alad” peaks olema kooskõlas ÜRO Toidu- ja 
Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) ning ÜRO bioloogilise mitmekesisuse konventsiooniga 
määratletud tunnustatud mõistetega, mis mõlemad määratlevad metsa kui üle 0,5 hektari 
suurust maa-ala puudega, mille võrade liitus on üle 10%.

Üleminekulised ökosüsteemid metsa ja rohumaa vahel on märkimisväärsed, tõhusad ja 
olulised süsiniku talletajad (nt Brasiilia cerrado ja Aafrika savannid) ning jäetakse praegu 
kehtivast sõnastusest välja.

Püsirohumaad on märkimisväärsed, tõhusad ja olulised süsiniku talletajad, ja hiljuti saadud 
teaduslike andmete põhjal võib rohumaade kasutuselevõtmine tekitada süsinikukao ulatusega 
kuni 90 aastat.

Muudatusettepanek 216
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(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; 

(b a) puisrohtla ja võsastunud maa, see 
tähendab maa-alad, millel on erinevad 
puud, põõsad ja rohumaa, millele on 
iseloomulik kõrge süsinikuvaru;
(b b) püsirohumaa, st karjamaa, millel on 
kasvatatud heina ja mida on kasutatud 
loomade karjatamiseks vähemalt 20 
aastat.

Or. en
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Selgitus

Kuigi transpordis kasutatava biomassi tootmist tuleks piirata lähteainetega, mis ei avalda 
mõju maakasutusele või mille puhul saab tõestada süsiniku sidumise paranemist, on vaja 
reguleerida biomassi kasutamist muudeks energeetilisteks vajadusteks, et ära hoida 
negatiivseid keskkonnamõjusid.

Muudatusettepanek 217
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 4 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kuigi transpordis kasutatava biomassi tootmist tuleks piirata lähteainetega, mis ei avalda 
mõju maakasutusele või mille puhul saab tõestada süsiniku sidumise paranemist, on vaja 
reguleerida biomassi kasutamist muudeks energeetilisteks vajadusteks, et ära hoida 
negatiivseid keskkonnamõjusid.

Muudatusettepanek 218
Eluned Morgan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 4 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Käesoleva lõike sätteid ei kohaldata, kui 
tooraine hankimise ajal iseloomustas maa-
ala sama seisund kui 2003. aasta mais.

Or. en
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Selgitus

Komisjoni sõnastus tuleb kasuks neile, kes on spekuleerimise eesmärgil metsatustanud maa-
alad, oodates Euroopa turu kasvu, nagu on täheldatud Kagu-Aasias. Veel enam ja palju 
tõsisemalt nõrgestab selline liiga lähedale toodud tähtaeg Kyoto protokolliga seatud puhta 
arengu mehhanismi referentsaastat 1990. 2003. aasta tähistab lähteaastat, kus ELis võeti 
vastu õiguslik alus biokütuste edendamise toetamiseks.

Muudatusettepanek 219
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Lõikes 1 osutatud eesmärkidel ei 
võeta arvesse energia tootmiseks mõeldud 
biomassi, välja arvatud juhul, kui 
tooraine, millest see on toodetud, kasvatati 
kooskõlas järgmiste kriteeriumidega:
(a) kohalike kogukondade ja põliselanike 
maaõiguste austamine kooskõlas ÜRO 
põlisrahvaste deklaratsiooni sätete ja 
teiste asjakohaste rahvusvaheliste 
raamistikega nagu:
– maakasutusõigust on võimalik tõestada 
ja kohalikud kogukonnad ei ole seda 
tõestatavate õigustega põhjendades 
õiguspäraselt vaidlustanud;
– maa kasutamine energia saamiseks 
mõeldud biomassi tootmiseks ei vähenda 
teiste kasutajate seaduslikke õigusi, 
tavaõigusi või traditsioonilisi õigusi ilma 
nende vabatahtliku, eelnevalt teatatud 
nõusolekuta, ja
(b) menetlused kohaliku elanikkonnaga ja 
huvigruppidega konsulteerimiseks ja 
nendega suhtlemiseks nende oma 
institutsioonide kaudu;
(c) vastavus töötajate töötervishoidu ja 
tööohutust ning miinimumpalgatingimusi 
reguleeriva riigisisese õiguse nõuetele;
(d) vastavus Rahvusvahelise 
Tööorganisatsiooni asjakohastele 
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konventsioonidele ja soovitustele; 
(e) mõistlikud, läbipaistvad ja asjakohased 
lepingud väiketalunikega. Eriti:
– kokkulepitud maksed tehakse 
õigeaegselt ja kõik kulud, teenustasud ja 
lõivud on selgelt väljendatud ja eelnevalt 
kokku lepitud;
– sisendi, teenuste ja toodete hind on 
selgelt väljendatud
– võla tagastamise kavad on täiesti 
läbipaistvad ja toimivad mõistliku 
intressimääraga.

Or. en

Muudatusettepanek 220
Erna Hennicot-Schoepges

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Lõikes 1 osutatud eesmärkidel
võetakse energia tootmiseks mõeldud 
biomass, olenemata sellest, kas toorainet 
kasvatati ühenduse territooriumil või 
väljaspool seda, arvesse ainult juhul, kui 
võeti tõhusad meetmed, et ära hoida:
(a) vee, kaasa arvatud põhjavee, reostus;
(b) ülemäärane veetarbimine veepuuduse 
all kannatavates piirkondades;
(c) õhu reostus;
(d) pinnase kvaliteedi halvenemine.

Or. en

Selgitus

Aruanded peavad sisaldama ka põhjalikku hinnangut, kuidas nõudmise kasv bioenergia järele 
mõjutab globaalset maakasutust ja sellega seotud heidet. Ilma selleta ei ole võimalik kindlaks 
teha, kas poliitika aitab tegelikult heite vähendamisele kaasa.
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Muudatusettepanek 221
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Ühenduses kasvatatud 
põllumajanduslik tooraine, mida 
kasutatakse lõikes 1 osutatud eesmärkidel 
arvessevõetavate biokütuste ja muude 
vedelate biokütuste tootmiseks, saadakse 
vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 
1782/20031 III lisa punktis A pealkirja all 
„Keskkond” loetletud nõuetele ja 
standarditele ning vastavalt kõnealuse 
määruse artikli 5 lõike 1 kohaselt 
määratletud heade põllumajandus- ja 
keskkonnatingimuste miinimumnõuetele.

välja jäetud

_________
1 ELT L 270, 21.10.2003, lk 56.

Or. en

Selgitus

Tootmise suhtes ELis ja väljaspool seda tuleb kohaldada samu põllumajandustavade 
kriteeriume. Vt uut lõiget 7 a (raportööri muudatusettepanek 33) ja samade autorite 
muudatusettepanekut, mis seda täiendab.

Muudatusettepanek 222
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Ühenduses kasvatatud põllumajanduslik 
tooraine, mida kasutatakse lõikes 1 
osutatud eesmärkidel arvessevõetavate 
biokütuste ja muude vedelate biokütuste 
tootmiseks, saadakse vastavalt nõukogu 

5. Ühenduses kasvatatud põllumajanduslik 
tooraine, mida kasutatakse lõikes 1 
osutatud eesmärkidel arvessevõetavate 
biokütuste ja muude vedelate biokütuste 
tootmiseks, saadakse vastavalt nõukogu 
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määruse (EÜ) nr 1782/2003 III lisa punktis 
A pealkirja all „Keskkond” loetletud 
nõuetele ja standarditele ning vastavalt 
kõnealuse määruse artikli 5 lõike 1 
kohaselt määratletud heade põllumajandus-
ja keskkonnatingimuste 
miinimumnõuetele.

määruse (EÜ) nr 1782/2003 III lisa punktis 
A pealkirja all „Keskkond” loetletud 
nõuetele ja standarditele ning vastavalt 
kõnealuse määruse artikli 5 lõike 1 
kohaselt määratletud heade põllumajandus-
ja keskkonnatingimuste 
miinimumnõuetele. Lõikeid 3 ja 4 ei 
kohaldata ühenduses kasvatatud tooraine 
suhtes.

Or. de

Selgitus

Artikliga 15 kehtestatakse täiendavad standardid tootmisele EL 27-s, sest lisaks lõigetele 3 ja 
4 tuleb lisada ka lõige 5; imporditud tooraine suhtes seevastu kohaldatakse üksnes lõikeid 3 
ja 4. Praegu kehtivad Euroopa loodus- ja veekaitse eeskirjad sisaldavad asjakohaseid 
põllumajandusliku säästlikkuse nõudeid. Sellepärast tulebki selgitada, et tooraine tootmise 
suhtes EL 27-s kohaldatakse üksnes lõiget 5. See sisaldab ka küllaldasel hulgal lõigetega 3 ja 
4 kehtestatud tingimusi.

Muudatusettepanek 223
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 5 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõikes 1 osutatud eesmärkidel võetakse 
arvesse põllumajanduslik tooraine, mis ei 
ole kasvatatud ühenduses ja mida 
kasutatakse biokütuste ja muude vedelate 
biokütuste tootmiseks, kui see on 
hangitud kooskõlas nõuetega, mis on 
samaväärsed käesoleva lõike punktis 1 
osutatud nõuetega, või, juhul kui 
kõnealuseid reegleid ei kohaldata, on 
kooskõlas eelkõige järgmiste nõuetega, 
millel on mõju globaalsetele 
loodusressurssidele:
(a) ei esine heite märkimisväärset 
suurenemist, mis võiks põhjustada 
hapestumist või eutrofeerumist või osooni 
hävimist, või mis on toksilised, 
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(b) ei esine mulla funktsioonide või mulla 
viljakuse märkimisväärset halvenemist (st 
orgaanilise aine tasemete säilitamine, 
erosiooni kontroll), 
(c) ei esine vee kvaliteedi või veevarude 
märkimisväärset halvenemist, 
(d) ei esine bioloogilise või ökosüsteemi 
mitmekesisuse märkimisväärset 
halvenemist ja
(e) väetisi ja pestitsiide kasutatakse 
keskkonnaohutul viisil.

Or. xm

Selgitus

Kolmandates riikides toodetud põllumajanduslik tooraine peab vastama samadele või 
samaväärsetele nõuetele kui ELi toodang, vastavus on vajalik nendest toodetud biokütuste 
säästlikkuse tagamiseks.

Muudatusettepanek 224
Dorette Corbey

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

Selgitus

Liikmesriigid peaksid saama ELi kriteeriume täiendada lisakriteeriumidega.
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Muudatusettepanek 225
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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 226
Eluned Morgan

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

Selgitus

Artikkel on vastuolus EÜ asutamislepingu artiklitega 174, 175 ja 176, mis sätestavad, et 
liikmesriikidel ei takistata säilitamast või kehtestamast „karmimaid kaitsemeetmeid” 
keskkonnakaitse eesmärgil. Komisjoni sõnastus nõrgestaks olemasolevaid riiklikke 
taastuvkütuste kavasid, näiteks neid, mis on olemas Ühendkuningriigil ja Hollandil.
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Muudatusettepanek 227
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjon esitab hiljemalt 31. 
detsembriks 2010 aruande biomassi 
energialase kasutusega (välja arvatud 
biokütused ja muud vedelad biokütused) 
seotud säästlikkuskava nõuete kohta. 
Aruandele lisatakse vajadusel Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu jaoks ettepanekud 
biomassi muude energiaalaste 
kasutustega seotud säästlikkuskava kohta.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Biomassi säästlikkuse kriteeriumid tuleks kehtestada käesoleva direktiiviga.

Muudatusettepanek 228
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjon esitab hiljemalt 31. 
detsembriks 2010 aruande biomassi 
energialase kasutusega (välja arvatud 
biokütused ja muud vedelad biokütused) 
seotud säästlikkuskava nõuete kohta. 
Aruandele lisatakse vajadusel Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu jaoks ettepanekud 
biomassi muude energiaalaste kasutustega 
seotud säästlikkuskava kohta.

7. Komisjon esitab hiljemalt 31. 
detsembriks 2010 aruande biomassi 
energialase kasutusega (välja arvatud 
biokütused ja muud vedelad biokütused) 
seotud säästlikkuskava nõuete kohta. 
Aruandes võetakse arvesse kehtivaid 
eeskirju ja standardeid ja säästliku 
metsanduse põhimõtteid ning selles 
valdkonnas standardite arendamiseks 
tehtavat tööd. Aruandele lisatakse 
vajadusel Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
jaoks ettepanekud biomassi muude 
energiaalaste kasutustega seotud 
säästlikkuskava kohta.
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Or. en

Selgitus

Säästlikkuse kriteeriumide võimalik laiendamine biomassile peab tunnustama säästliku 
metsanduse olemasolevaid põhimõtteid ja eeskirju ning samuti väljatöötatavaid standardeid. 

Muudatusettepanek 229
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Lõikes 1 osutatud eesmärkidel ei 
võeta arvesse biomassist toodetud 
energiat, välja arvatud juhul, kui võeti 
tõhusad meetmed, et ära hoida:
(a) pinna- ja põhjavee kvaliteedi 
halvenemist saasteainete ja liigsete 
toitainete sissevoolu tõttu;
(b) ülemäärast veetarbimist veepuuduse 
all kannatavates piirkondades;
(c) õhureostust; 
(d) pinnase kvaliteedi halvenemist.
Lõikes 1 osutatud nõuete täitmiseks ei 
kasutata ühenduses ega kolmandates 
riikides biomassi saamiseks vajaliku 
tooraine tootmisel geneetiliselt 
muundatud taimi ja nendest valmistatud 
tooteid.

Or. en

Selgitus

Põllumajandustavade kriteeriumid peavad olema ühesugused ELis ja väljaspool ELi tootmise 
korral. Muudatusettepanekuga arendatakse edasi raportööri muudatusettepanekut 33 
eesmärgiga muuta see üldisemaks.
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Muudatusettepanek 230
John Bowis, Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Anja Weisgerber, Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Lõikes 1 osutatud eesmärkidel ei 
võeta arvesse biokütuseid ja vedelaid 
biokütuseid, olenemata sellest, kas nende 
tootmiseks vajalik tooraine kasvatati 
ühenduse territooriumil või väljaspool 
seda, välja arvatud juhul, kui nende 
tootmiseks vajalik tooraine kasvatati 
kooskõlas järgmiste kriteeriumidega:
(a) Ühendatud Rahvaste Organisatsiooni 
asutuste poolt ja konventsioonidega 
sätestatud rahvusvaheliste normide 
täitmine põliselanike ja kohalike 
kogukondade nõusoleku ja 
konsulteerimise kohta ning laste kaitse 
kohta; 
(b) austus Ühendatud Rahvaste 
Organisatsiooni kehtestatud inimõiguste 
normide vastu toorainete tootmistsükli 
jooksul.
Lõikes 8 osutatud nõuete täitmine, mida 
kontrollitakse kooskõlas artikliga 16, eriti 
osaluse kaudu vabatahtlikes 
rahvusvahelistes või riiklikes kavades, mis 
sätestavad säästlike biokütuste ja muude 
vedelate biokütuste tootmise standardid ja 
millega kinnitatakse, et biokütuste ja 
muude vedelate biokütuste tootmine 
vastab nendele standarditele 

Or. en

Selgitus

Säästlik tootmine ei peaks piirduma keskkonnasäästlikkusega. Biokütuste tootmisega seotud 
arvukad sotsiaalsed probleemid ja inimõiguste rikkumised on hästi teada ning näitavad, et 
ELi biokütuse säästlikkuse kriteeriumidele tuleks lisada sotsiaalsed standardid. 
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Muudatusettepanek 231
Erna Hennicot-Schoepges

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Euroopa Komisjon nimetab 
sõltumatutest ekspertidest koosneva 
komitee, mis töötab välja mehhanismi 
bioenergia kaudsete mõjude täpseks 
hindamiseks seoses maakasutuse muutuse 
ja loodusliku metsa või teiste looduslike 
ökosüsteemide seisundi halvenemisega, 
mida kohaldatakse hiljemalt alates 31. 
detsembrist 2010. Kaudsete mõjude 
arvessevõtmine on oluline.

Or. en

Selgitus

Säästlik tootmine ei peaks piirduma keskkonnasäästlikkusega. Biokütuste tootmisega seotud 
arvukad sotsiaalsed probleemid ja inimõiguste rikkumised on hästi teada ning näitavad, et 
ELi biokütuse säästlikkuse kriteeriumidele tuleks lisada sotsiaalsed standardid. 

Muudatusettepanek 232
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule aastatel 2010 ja 2012 
aruanded lõikes 1 kirjeldatud massibilansi 
kontrollimeetodi toimimise kohta ja mõne 
või kõigi uut tüüpi tooraine või 
biokütusega seotud kontrollimeetodi 
kasutuselevõtmise võimaluste kohta. Oma 
hinnangus käsitleb komisjon selliseid 
kontrollimeetodeid, mille puhul ei pea 
teave säästlikkuse näitajate kohta olema 
füüsiliselt seotud konkreetse saadetise või 
seguga. Hinnangus võetakse arvesse 

välja jäetud
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vajadust säilitada kontrollisüsteemi 
terviklikkus ja tõhusus ning vältida samal 
ajal tarbetut koormust tööstusharule. 
Aruandele on vajaduse korral Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu jaoks lisatud 
ettepanekud muude kontrollimeetodite 
kasutuselevõtmise võimaldamise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 233
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võib otsustada, et ühenduse 
ja kolmandate riikide vaheliste kahe- ja 
mitmepoolsete lepingutega on tõestatud, et 
kõnealustes riikides kasvatatud toorainest 
toodetud biokütused ja muud vedelad 
biokütused vastavad artikli 15 lõigete 3 
või 4 keskkonnasäästlikkuse 
kriteeriumidele.

Komisjon võib otsustada, et vabatahtlikud 
rahvusvahelised või riiklikud kavad, 
millega kehtestatakse standardid 
biomassist toodete tootmisele, sisaldavad 
täpseid andmeid artikli 15 lõike 2 
kohaldamise eesmärgil või et kõnealuste 
kavadega tõestatakse, et biomassi 
saadetised vastavad artikli 15 lõigete 3 või 
4 keskkonnasäästlikkuse kriteeriumidele.
Komisjon võib otsustada, et riiklikud, 
piiriülesed või rahvusvahelised kavad, 
millega mõõdetakse kasvuhoonegaaside 
vähenemist, sisaldavad täpseid andmeid 
artikli 15 lõike 2 kohaldamiseks.

välja jäetud

Or. de
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Selgitus

Eeskirjad, mis on kehtestatud impordile kolmandatest riikidest, ei ole piisavad. Puuduvad 
kriteeriumid, mille täitmist nõuda, kui kolmandate riikidega sõlmitakse kokkuleppeid, eriti 
selles osas, mis puudutab tõendite esitamist massitasakaalu meetodi kasutamisel. Kolmandate 
riikide tarnijatel on tõsine konkurentsieelis ELi tarnijate ees ainuüksi seetõttu, et viimastelt 
nõutakse nõuetele vastavuse tõendamiseks kuluka massitasakaalu meetodi kasutamist.

Samad või vähemalt samaväärsed kriteeriumid (massibilansisüsteem) tuleks säästlikkuse 
nõuetele vastavuse tõendina kehtestada kolmanda riigi impordile. On oluline, et ELis 
kohaldatavad säästlikkuse kriteeriumid oleksid kohaldatavad ka nendele. See saavutatakse 
artikli 15 lõike 5 täiendamisega (muudatusettepanek 4).

Muudatusettepanek 234
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võib otsustada, et ühenduse 
ja kolmandate riikide vaheliste kahe- ja 
mitmepoolsete lepingutega on tõestatud, et 
kõnealustes riikides kasvatatud toorainest 
toodetud biokütused ja muud vedelad 
biokütused vastavad artikli 15 lõigete 3 
või 4 keskkonnasäästlikkuse 
kriteeriumidele.
Komisjon võib otsustada, et vabatahtlikud 
rahvusvahelised või riiklikud kavad, 
millega kehtestatakse standardid biomassist 
toodete tootmisele, sisaldavad täpseid 
andmeid artikli 15 lõike 2 kohaldamise 
eesmärgil või et kõnealuste kavadega 
tõestatakse, et biomassi saadetised 
vastavad artikli 15 lõigete 3 või 4
keskkonnasäästlikkuse kriteeriumidele.

4. Komisjon võib heaks kiita, et 
vabatahtlikud rahvusvahelised või riiklikud 
kavad, millega kehtestatakse standardid 
biomassist toodete tootmisele, sisaldavad 
täpseid andmeid artikli 15 lõike 2 
kohaldamise eesmärgil või et kõnealuste 
kavadega tõestatakse, et energia 
tootmiseks ette nähtud biomassi saadetised 
vastavad artikli 15 keskkonnasäästlikkuse 
kriteeriumidele.

Komisjon võib otsustada, et riiklikud, 
piiriülesed või rahvusvahelised kavad, 
millega mõõdetakse kasvuhoonegaaside 
vähenemist, sisaldavad täpseid andmeid 
artikli 15 lõike 2 kohaldamiseks.

Komisjon võib vastavalt artikli 21 lõikes 3 
osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele 
otsustada, et riiklikud, piiriülesed või 
rahvusvahelised kavad, millega 
mõõdetakse kasvuhoonegaaside 
vähenemist, sisaldavad täpseid andmeid 
artikli 15 kohaldamiseks.



PE407.817v01-00 110/154 AM\727647ET.doc
Freelance-tõlge

ET

Or. en

Muudatusettepanek 235
Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võib otsustada, et ühenduse ja 
kolmandate riikide vaheliste kahe- ja 
mitmepoolsete lepingutega on tõestatud, et 
kõnealustes riikides kasvatatud toorainest 
toodetud biokütused ja muud vedelad 
biokütused vastavad artikli 15 lõigete 3 või
4 keskkonnasäästlikkuse kriteeriumidele.

4. Komisjon sõlmib ühenduse ja 
kolmandate riikide vahelised kahe- ja 
mitmepoolsed lepingud tagamaks, et 
kõnealustes riikides kasvatatud toorainest 
toodetud biomassist saadud energia vastab
artikli 15 lõigete 3, 4, 7 a ja 8
keskkonnasäästlikkuse kriteeriumidele. 
Kokkulepped sisaldavad meetmeid VKEde 
osaluse tagamiseks.

Komisjon võib otsustada, et vabatahtlikud 
rahvusvahelised või riiklikud kavad, 
millega kehtestatakse standardid biomassist 
toodete tootmisele, sisaldavad täpseid 
andmeid artikli 15 lõike 2 kohaldamise 
eesmärgil või et kõnealuste kavadega 
tõestatakse, et biokütuse saadetised 
vastavad artikli 15 lõigete 3 või 4 
keskkonnasäästlikkuse kriteeriumidele.

Komisjon võib otsustada, et vabatahtlikud 
rahvusvahelised või riiklikud kavad, 
millega kehtestatakse standardid biomassist 
toodete tootmisele, sisaldavad täpseid 
andmeid artikli 15 lõike 2 kohaldamise 
eesmärgil või et kõnealuste kavadega 
tõestatakse, et biomassist toodetud energia
saadetised vastavad artikli 15 lõigete 3 või 
4 keskkonnasäästlikkuse kriteeriumidele.

Komisjon võib otsustada, et riiklikud, 
piiriülesed või rahvusvahelised kavad, 
millega mõõdetakse kasvuhoonegaaside 
vähenemist, sisaldavad täpseid andmeid 
artikli 15 lõike 2 kohaldamiseks.

Komisjon võib otsustada, et riiklikud, 
piiriülesed või rahvusvahelised kavad, 
millega mõõdetakse kasvuhoonegaaside 
vähenemist, sisaldavad täpseid andmeid 
artikli 15 lõike 2 kohaldamiseks.

Or. en

Selgitus

Seostub Anders Wijkmani muudatusettepanekuga 33, lisades artiklile 15 lõike 7 a ja 
Wijkmani, Bowise ja Corbey esitatud muudatusettepanekutega artikli 15 lõike 8 (uus) kohta.
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Muudatusettepanek 236
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon võtab lõike 4 kohaseid 
otsuseid vastu üksnes siis, kui asjaomane 
leping või kava vastab asjakohastele 
usaldusväärsuse, läbipaistvuse ja 
sõltumatu auditi standarditele. 
Kasvuhoonegaaside vähenemise 
mõõtmise kavad peavad vastama ka VII 
lisa metodoloogilistele nõuetele.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Eeskirjad, mis on kehtestatud impordile kolmandatest riikidest, ei ole piisavad. Puuduvad 
kriteeriumid, mille täitmist nõuda, kui kolmandate riikidega sõlmitakse kokkuleppeid, eriti 
selles osas, mis puudutab tõendite esitamist massitasakaalu meetodit kasutades. Kolmandate 
riikide tarnijatel on tõsine konkurentsieelis ELi tarnijate ees ainuüksi seetõttu, et viimastelt 
nõutakse nõuetele vastavuse tõestamiseks kuluka massitasakaalu meetodi kasutamist.

Kolmandast riigist pärit importtoodetele tuleks kehtestada samad või vähemalt samaväärsed 
kriteeriumid (massibilansisüsteem) säästlikkuse nõuetele vastavuse tõestamiseks. On oluline, 
et ELis kohaldatavad säästlikkuse kriteeriumid kohalduksid ka nendele. See saavutatakse 
artikli 15 lõike 5 täiendamisega (muudatusettepanek 4).

Muudatusettepanek 237
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Lõike 4 kohased otsused võetakse vastu 
artikli 21 lõikes 2 osutatud korras. 
Sellised otsused kehtivad kuni viis aastat. 

välja jäetud

Or. de
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Selgitus

Eeskirjad, mis on kehtestatud impordile kolmandatest riikidest, ei ole piisavad. Puuduvad 
kriteeriumid, mille täitmist nõuda, kui kolmandate riikidega sõlmitakse kokkuleppeid, eriti 
selles osas, mis puudutab tõendamist massitasakaalu meetodit kasutades. Kolmandate riikide 
tarnijatel on tõsine konkurentsieelis ELi tarnijate ees ainuüksi seetõttu, et viimastelt nõutakse 
nõuetele vastavuse tõestamiseks kuluka massitasakaalu meetodi kasutamist.

Samad või vähemalt samaväärsed kriteeriumid (massibilansisüsteem) tuleks kehtestada 
kolmanda riigi impordile kui säästlikkuse nõuetele vastavuse tõend. On oluline, et ELis 
kohaldatavad säästlikkuse kriteeriumid kohalduksid ka nendele. See saavutatakse artikli 15 
lõike 5 täiendamisega (muudatusettepanek 4).

Muudatusettepanek 238
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Lõike 4 kohased otsused võetakse vastu 
artikli 21 lõikes 2 osutatud korras. Sellised 
otsused kehtivad kuni viis aastat.

6. Lõike 4 kohased otsused võetakse vastu 
vastavalt artikli 21 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele. Sellised 
otsused kehtivad kuni viis aastat ja neid 
võib tühistada komisjoni algatusel, artikli 
21 lõikes 2 osutatud komitee algatusel või 
Euroopa Parlamendi algatusel igal ajal, 
kui süsteemi usaldusväärsuse osas tekib 
märkimisväärne kahtlus.

Or. en

Muudatusettepanek 239
Erna Hennicot-Schoepges

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Lõike 4 kohased otsused võetakse vastu 
artikli 21 lõikes 2 osutatud korras. Sellised 
otsused kehtivad kuni viis aastat.

(6) Lõike 4 kohased otsused võetakse vastu 
artikli 21 lõikes 2 osutatud korras. Sellised 
otsused kehtivad kuni viis aastat. Neid 
otsuseid võib tühistada varem, kui on 
tõestatud, et säästlikkuse standardeid 
rikutakse või kui kavad või kokkulepped 
ei taga nõuetekohaseid usaldusväärsuse 
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standardeid, läbipaistvust ja sõltumatut 
auditit regulaarselt ja sageli. 

Or. en

Selgitus

Artikli 16 lõikega 6 sätestatakse, et otsused riikidevaheliste lepingute ja kavade kaasamise 
kohta ei kehti rohkem kui 5 aastat. Ka need otsused tuleks tühistada varem, juhul kui 
ilmnevad tõendid, et lepingud ja kavad ei vasta usaldusväärsuse, läbipaistvuse ja sõltumatu 
auditi nõuetekohaste standardite vajalikele kriteeriumidele.

Muudatusettepanek 240
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Kui ettevõtja esitab tõendeid või 
andmeid, mis on saadud vastavalt 
lepingule või kavale, mille suhtes on 
tehtud otsus vastavalt lõikele 4, ei nõua 
liikmesriik tarnijalt vastavate 
keskkonnasäästlikkuse kriteeriumide 
järgimise tõendamiseks täiendavate 
tõendite esitamist.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Eeskirjad, mis on kehtestatud impordile kolmandatest riikidest, ei ole piisavad. Puuduvad 
kriteeriumid, mille täitmist nõuda, kui kolmandate riikidega sõlmitakse kokkuleppeid, eriti 
selles osas, mis puudutab tõendite esitamist massitasakaalu meetodit kasutades. Kolmandate 
riikide tarnijatel on tõsine konkurentsieelis ELi tarnijate ees ainuüksi seetõttu, et viimastelt 
nõutakse nõuetele vastavuse tõestamiseks kuluka massitasakaalu meetodi kasutamist.

Kolmandast riigist pärit importtoodetele tuleks kehtestada samad või vähemalt samaväärsed 
kriteeriumid (massibilansisüsteem) säästlikkuse nõuetele vastavuse tõestamiseks. On oluline, 
et ELis kohaldatavad säästlikkuse kriteeriumid kohalduksid ka nendele. See saavutatakse 
artikli 15 lõike 5 täiendamisega (muudatusettepanek 4).
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Muudatusettepanek 241
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 8 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juhul kui komisjon jätab käesoleva sätte 
kohase allika arvesse võtmata, määrab ta 
asjakohase vähemalt aasta pikkuse 
ajavahemiku otsuse jõustamiseks.

Or. de

Selgitus

Komisjoni viivitamata jõustuv otsus allika arvestamata jätmise kohta biokütuste eesmärgis 
häiriks kehtivate tarnelepingute täitmist. Seetõttu on vaja sätestada üleminekuperiood, et luua 
tasakaal ühelt poolt planeerimise ja varustuskindluse ja teiselt poolt säästlikkuse 
kriteeriumidele vastavuse vahel.

Muudatusettepanek 242
Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Biokütustest ja muudest vedelatest 
biokütustest tulenevate kasvuhoonegaaside 

mõju arvutamine

Biomassist toodetud energiast tulenevate 
kasvuhoonegaaside mõju arvutamine

Or. en

Selgitus

Kaudsed maakasutuse muutused tähendavad, et juhul kui maad kasutatakse toiduainete 
tootmise asemel biokütuste tootmiseks, siis kuskil mujal maailmas suureneb toiduainete 
tootmine troopiliste metsade või muu mittepõllumajandusliku maa arvel, et asendada 
vähenenud toiduainete tootmist. Sellel on negatiivne mõju biokütuste toimele 
kasvuhoonegaaside vähendajana, komisjon ei võta seda arvesse. Seepärast on vajalik sisse 
tuua tegur, mis arvab kaudse maakasutuse muutuse mõju maha biokütuste 
kasvuhoonegaaside vähendamisega seotud vaike- või tegelikest väärtustest. Tegur pakub 
stiimuli tootlikumate taimede kasvatamiseks ja tõhusamaks maakasutuseks.
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Muudatusettepanek 243
Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 15 lõike 2 kohaldamisel 
arvutatakse biokütuste ja muude vedelate 
biokütuste kasutamisest tulenevat 
kasvuhoonegaaside heitkoguste vähenemist 
järgmiselt:

1. Artikli 15 lõike 2 kohaldamisel 
arvutatakse biomassist toodetud energia
kasutamisest tulenevat kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähenemist järgmiselt:

Or. en

Selgitus

Kaudsed maakasutuse muutused tähendavad, et juhul kui maad kasutatakse toiduainete 
tootmise asemel biokütuste tootmiseks, siis kuskil mujal maailmas suureneb toiduainete 
tootmine troopiliste metsade või muu mittepõllumajandusliku maa arvel, et asendada 
vähenenud toiduainete tootmine. Sellel on negatiivne mõju biokütuste toimele 
kasvuhoonegaaside vähendajana, komisjon ei võta seda arvesse. Seepärast on vajalik sisse 
tuua tegur, mis arvab kaudse maakasutuse muutuse mõju maha biokütuste 
kasvuhoonegaaside vähendamisega seotud vaike- või tegelikest väärtustest. Tegur pakub 
stiimuli tootlikumate taimede kasvatamiseks ja tõhusamaks maakasutuseks.

Muudatusettepanek 244
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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
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Selgitus

Eelistada tuleks tegelike väärtuste kasutamist. Summeerimata vaikeväärtuste kasutamine on 
võimalik tootmisprotsessi teatud etappidel.

Muudatusettepanek 245
Dorette Corbey

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;

(a) kasutades biomassist toodetud energia
puhul, mille tootmisviisidest tuleneva 
kasvuhoonegaasideheite vähenemise 
vaikeväärtus on sätestatud VII lisa A või B 
osas, seda vaikeväärtust, mis korrutatakse 
kaudse maakasutuse muutuse 
koefitsiendiga;

Or. en

Selgitus

Kaudsed maakasutuse muutused tähendavad, et juhul kui maad kasutatakse toiduainete 
tootmise asemel biokütuste tootmiseks, siis kuskil mujal maailmas suureneb toiduainete 
tootmine troopiliste metsade või muu mittepõllumajandusliku maa arvel, et asendada 
vähenenud toiduainete tootmine. Sellel on negatiivne mõju biokütuste toimele 
kasvuhoonegaaside vähendajana, komisjon ei võta seda arvesse. Seepärast on vajalik sisse 
tuua tegur, mis arvab kaudse maakasutuse muutuse mõju maha biokütuste 
kasvuhoonegaaside vähendamisega seotud vaike- või tegelikest väärtustest. Tegur pakub 
stiimuli tootlikumate taimede kasvatamiseks ja tõhusamaks maakasutuseks.

Muudatusettepanek 246
Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kasutades VII lisa C osas sätestatud 
metoodika kohaselt arvutatud tegelikku 

(b) kasutades VII lisa C osas sätestatud 
metoodika kohaselt arvutatud tegelikku 
väärtust, mis korrutatakse kaudse 
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väärtust; või maakasutuse muutuse koefitsiendiga; või

Or. en

Selgitus

Kaudsed maakasutuse muutused tähendavad, et juhul kui maad kasutatakse toiduainete 
tootmise asemel biokütuste tootmiseks, siis kuskil mujal maailmas suureneb toiduainete 
tootmine troopiliste metsade või muu mittepõllumajandusliku maa arvel, et asendada 
vähenenud toiduainete tootmine. Sellel on negatiivne mõju biokütuste toimele 
kasvuhoonegaaside vähendajana, komisjon ei võta seda arvesse. Seepärast on vajalik sisse 
tuua tegur, mis arvab kaudse maakasutuse muutuse mõju maha biokütuste 
kasvuhoonegaaside vähendamisega seotud vaike- või tegelikest väärtustest. Tegur pakub 
stiimuli tootlikumate taimede kasvatamiseks ja tõhusamaks maakasutuseks.

Muudatusettepanek 247
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kasutades väärtust, mis on 
tootmisprotsessi mõne etapi puhul 
arvutatud VII lisa C osas sätestatud 
metoodika kohaselt tegelike väärtuste 
summana ja tootmisprotsessi mõne teise 
etapi puhul VII lisa D või E osa 
summeerimata vaikeväärtuste summana.

(c) kasutades väärtust, mis on 
tootmisprotsessi mõne etapi puhul 
arvutatud VII lisa C osas sätestatud 
metoodika kohaselt tegelike väärtuste 
summana ja tootmisprotsessi mõne teise 
etapi puhul VII lisa D või E osa 
summeerimata vaikeväärtuste summana. 
Seejuures seatakse tingimuseks, et 
tootmisprotsess oleks identne 
tootmisprotsessiga, mille aluseks on VII 
lisa D või E osas sätestatud
summeerimata standardväärtused
tootmisprotsessi teiste etappide jaoks. 

Or. de

Selgitus

Väärtused määrati ilmselt kindlaks, silmas pidades kõnealuses tootmisprotsessis kasutatavaid 
jaotamisi (konkreetse tehase konfiguratsiooni ja muundamistegurite alusel). Järelikult saab 
neid väärtusi kohaldada üksnes identsete tootmisprotsesside ja muundamisrajatiste suhtes. 
Nende kasutamine erinevates tingimustes tuleb välistada.
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Muudatusettepanek 248
Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kasutades väärtust, mis on 
tootmisprotsessi mõne etapi puhul 
arvutatud VII lisa C osas sätestatud 
metoodika kohaselt tegelike väärtuste 
summana ja tootmisprotsessi mõne teise 
etapi puhul VII lisa D või E osa 
summeerimata vaikeväärtuste summana.

(c) kasutades väärtust, mis on 
tootmisprotsessi mõne etapi puhul 
arvutatud VII lisa C osas sätestatud 
metoodika kohaselt tegelike väärtuste 
summana ja tootmisprotsessi mõne teise 
etapi puhul VII lisa D või E osa 
summeerimata vaikeväärtuste summana, 
kõik väärtused korrutatakse kaudse 
maakasutuse muutuse koefitsiendiga;

Or. en

Selgitus

Kaudsed maakasutuse muutused tähendavad, et juhul kui maad kasutatakse toiduainete 
tootmise asemel biokütuste tootmiseks, siis kuskil mujal maailmas suureneb toiduainete 
tootmine troopiliste metsade või muu mittepõllumajandusliku maa arvel, et asendada 
vähenenud toiduainete tootmine. Sellel on negatiivne mõju biokütuste toimele 
kasvuhoonegaaside vähendajana, komisjon ei võta seda arvesse. Seepärast on vajalik sisse 
tuua tegur, mis arvab kaudse maakasutuse muutuse mõju maha biokütuste 
kasvuhoonegaaside vähendamisega seotud vaike- või tegelikest väärtustest. Tegur pakub
stiimuli tootlikumate taimede kasvatamiseks ja tõhusamaks maakasutuseks.

Muudatusettepanek 249
Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) kaudse maakasutuse muutuse 
koefitsient arvutatakse iga kahe aasta 
järel, jagades toidu- ja lähteainetest 
saadava energia tootmisest tuleneva 
maakasutuse suurenemise toidu- ja 
lähteainete tootmisest tuleneva 
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maakasutuse suurenemisega, millele 
lisatakse suurenemine biomassist saadava 
energia tootmise tõttu.
Käesoleva direktiivi jõustumise ajal on see 
koefitsient 1,0 ja arvutatakse esimest 
korda kahe aasta pärast globaalse 
maakasutuse ja maakasutuse muutuste 
andmete alusel.
Komisjon avaldab enne 2010. aastat 
metoodika kaudse maakasutuse muutuse 
koefitsiendi arvutamiseks, võttes arvesse 
võimalikku vajadust jätta välja 
degradeerunud maa, ja võimalust eristada 
erinevat tüüpi maa või maakasutus.

Or. en

Selgitus

Kaudsed maakasutuse muutused tähendavad, et juhul kui maad kasutatakse toiduainete 
tootmise asemel biokütuste tootmiseks, siis kuskil mujal maailmas suureneb toiduainete 
tootmine troopiliste metsade või muu mittepõllumajandusliku maa arvel, et asendada 
vähenenud toiduainete tootmine. Sellel on negatiivne mõju biokütuste toimele 
kasvuhoonegaaside vähendajana, komisjon ei võta seda arvesse. Seepärast on vajalik sisse 
tuua tegur, mis arvab kaudse maakasutuse muutuse mõju maha biokütuste 
kasvuhoonegaaside vähendamisega seotud vaike- või tegelikest väärtustest. Tegur pakub 
stiimuli tootlikumate taimede kasvatamiseks ja tõhusamaks maakasutuseks.

Muudatusettepanek 250
Anders Wijkman

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) VII lisa C osas sätestatud kaudse 
maakasutuse muutuse tagajärjel tekkinud 
heited liidetakse, välja arvatud juhul, kui 
tootmine põhineb toorainetel, mis ei nõua 
põllumaa, karjamaa või püsikultuuride all 
oleva maa kasutamist, kaasa arvatud 
jäätmed.

Or. en
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Selgitus

Komisjoni ettepanek ei hõlma kaudse maakasutuse muutuse tagajärjel tekkinud heidet. Hiljuti 
läbi viidud uurimused näitavad, et see heide võib olla oluline. Seetõttu tuleks heide lisada 
vaikeväärtustele, samuti kõikidele arvutatud väärtustele.

Muudatusettepanek 251
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid esitavad komisjonile 
hiljemalt 31. märtsiks 2010 aruande, mis 
sisaldab loetelu nende territooriumi 
üksuste kohta, mis Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1059/20031

liigitatakse NUTSi 2. tasandile, kus 
põllumajandusliku tooraine kasvatamisest 
tekkivad tüüpilised kasvuhoonegaaside 
heitkogused on eelduste kohaselt 
käesoleva direktiivi VII lisa D osas 
pealkirja all „kasvatamine” registreeritud 
heitkogustest väiksemad või nendega 
võrdsed, ning lisab aruandele meetodi 
kirjelduse ja kõnealuse loetelu 
koostamiseks kasutatud andmed. Meetodi 
puhul võetakse arvesse pinnase omadusi, 
kliimat ning eeldatavat tooraine saagist.

2. Liikmesriigid esitavad komisjonile 
hiljemalt 31. detsembriks 2009
kasutamata, degradeerunud või 
väheviljakate maade nimekirja, kus 
energeetiliste põllukultuuride 
kasvatamine võib tuua täiendavat üldist 
kasu seoses süsinikdioksiidiga, ning lisab 
aruandele meetodi kirjelduse ja kõnealuse 
loetelu koostamiseks kasutatud andmed. 
Meetodi puhul võetakse arvesse pinnase 
omadusi, kliimat ning eeldatavat tooraine 
saagist.

___________
1 ELT 154, 21.6.2003, lk 1.

Or. en

Muudatusettepanek 252
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Biokütuste jaoks VII lisa A osas 3. VII lisa D osas sätestatud kasvatamisega 
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sätestatud vaikeväärtusi ning biokütuste 
ja muude vedelate biokütuste puhul VII 
lisa D osas sätestatud kasvatamisega seotud 
summeerimata vaikeväärtusi kohaldatakse
üksnes siis, kui tooraine on kasvatatud:

seotud summeerimata vaikeväärtusi võib 
biomassist toodetud transpordi- ja 
vedelkütuste puhul kohaldada üksnes siis, 
kui tooraine on kasvatatud:

Or. en

Selgitus

Tegelik väärtus peab olema eelistatud valik. Kasvatamise summeerimata vaikeväärtusi tuleks 
kasutada üksnes siis, kui tooraine on pärit kolmandatest riikidest ja lõikes 2 määratletud 
kasutamata maalt, väheviljakalt maalt ja degradeerunud maalt.

Muudatusettepanek 253
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. kaudse maakasutuse muutuse 
tagajärjel tekkinud heide lisatakse 
kõikidele biomassist saadud 
transpordikütustele, juhul kui ei võeta 
arvesse otsest maakasutuse muutust, välja 
arvatud juhul, kui tootmine põhineb 
toorainetel, mis ei nõua põllumaa, 
karjamaa või püsikultuuride all oleva maa 
kasutamist, kaasa arvatud jäätmed.

Or. en

Selgitus

Kaudse maakasutuse muutuse tagajärjel tekkinud kasvuhoonegaaside heidet kohaldatakse 
biomassist saadud transpordikütuste puhul juhul, kui tooraine ei ole kasvatatud kasutamata 
maal, väheviljakal maal ja degradeerunud maal, kus tootjad saavad tõendada otsese 
maakasutuse muutuse tõttu tekkinud täiendavat üldist kasu seoses süsinikdioksiidiga.
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Muudatusettepanek 254
Anders Wijkman

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon esitab hiljemalt 31. 
detsembriks 2012 aruande VII lisa B ja E 
osa prognoositavate tüüpiliste ja 
vaikeväärtuste kohta, pöörates erilist 
tähelepanu transpordist ja töötlemisest 
tulenevale heitele, ning võib vajaduse 
korral otsustada väärtusi korrigeerida. 
Selline meede, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi teisejärgulisi elemente, 
võetakse vastu vastavalt artikli 21 lõikes 3 
sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.

4. Komisjon vaatab hiljemalt 31. 
detsembriks 2010 ja pärast seda iga kahe 
aasta järel läbi aruande VII tüüpilised ja 
vaikeväärtused, pöörates erilist tähelepanu 
kasvatamisest tulenevale heitele. Komisjon 
esitab 31. detsembriks 2010 
põllukultuuride kasvatamisega seotud 
tüüpiliste ja vaikeväärtuste osas uued 
tegelikud ja vaikeväärtused, mis 
kajastavad piirkondlikke olusid ja 
kliimatingimusi. Läbivaatamise käigus 
küsitakse nii ühenduse kui kolmandate 
riikide tootjate arvamusi. Lisaks sellele, 
hindab komisjon tüüpilisi ja vaikeväärtusi 
põllukultuuride kasvatamiseks säästliku 
põllumajanduse ja mahepõllunduse 
meetoditega, tehes vajaduse korral 
väärtuste kohta ettepaneku. Selline 
meede, mille eesmärk on muuta käesoleva 
direktiivi teisejärgulisi elemente, võetakse 
vastu vastavalt artikli 21 lõikes 3 sätestatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele. VII lisa 
C osas sätestatud kaudse maakasutuse 
muutuse tagajärjel tekkinud heite 
väärtused vaadatakse samuti läbi ja 
kohandatakse maakasutuse ja/või 
lähteaine spetsiifilistele teguritele. 

Or. en

Selgitus

Komisjon esitab väga üldistatud (üldised keskmised) põllukultuuride kasvatamise väärtused, 
mis on väga kaugel suurte füüsiliste erinevuste kajastamisest. Kasvatamise tagajärjel 
tekkinud tegeliku heite mõõtmine on raske ja ettevõtjatele väga kulukas. Komisjon peaks 
seetõttu esitama tootmise piirkondlikud vaikeväärtused, mis erinevusi täpselt kajastavad. 
Edaspidi tuleks kaudse maakasutuse muutuse tulemusel tekkinud heite väärtused kohandada 
maakasutuse nõuetega seoses konkreetse lähteainega.
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Muudatusettepanek 255
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 5 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kui teguri panus üldisesse heitkogusesse 
on väike või kui muutus on piiratud või 
kui tegelike väärtuste kindlakstegemine 
on väga kulukas või keerukas, on 
vaikeväärtused tavapäraste 
tootmisprotsesside tüüpilised väärtused;

(a) kui teguri panus üldisesse heitkogusesse 
on alla 5% või kui muutust praktiliselt ei 
ole, on vaikeväärtused tavapäraste 
tootmisprotsesside tüüpilised väärtused;

Or. en

Selgitus

Vaikeväärtuste läbivaatamiseks komiteemenetluse korras oleks vaja täpsemaid suuniseid.

Muudatusettepanek 256
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 5 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kõikidel muudel juhtudel on
vaikeväärtused tavapäraste
tootmisprotsessidega võrreldes 
konservatiivsed.

(b) kõikidel muudel juhtudel moodustavad 
vaikeväärtused 90% tootmisprotsesside 
väärtusest.

Or. en

Selgitus

Vaikeväärtused tuleks sätestada kooskõlas ühtsete reeglitega, mis peaksid olema 
konservatiivsed, et mitte pakkuda eeliseid kõige halvematele täitjatele.
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Muudatusettepanek 257
Hanne Dahl

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Liikmesriigid võivad biokütuste 
eesmärgid muuta taastuvenergia 
eesmärkideks, nagu elektri tootmine 
päikese- ja tuulenergia abil.

Or. da

Muudatusettepanek 258
Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid võtavad meetmeid, et 
tagada piisavad tankimisvõimalused 
nullheitega sõidukitele 

Or. en

Selgitus

Paljutõotavate tehnoloogiate läbimurret takistab sageli infrastruktuuri puudumine. Elektri-
või vesinikuautodele mõeldud tankimiskohtade puudumine on üks põhjus, miks tarbijad neid 
ei osta.

Muudatusettepanek 259
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Lõikeid 2 ja 3 kohaldatakse vastavalt 
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bensiini tüüpide suhtes, mis sisaldavad 
bioetanooli. 

Or. de

Selgitus

Selleks et täita biokütuste alast eesmärki, on oluline biokütuse komponentide täielik 
kättesaadavus kõikides bensiinitanklates.

Muudatusettepanek 260
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Ettevõtjatele seatud taastuvenergiaga 
seotud riiklike kohustuste täitmise 
tõestamisel käsitatakse jäätmetest, 
jääkidest, toiduks mittekasutatavatest 
tselluloosmaterjalidest ja lignotselluloosist 
toodetud biokütuste panust kaks korda 
suuremana muude biokütuste panusest.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Mittetavapäraste biokütuste osakaalu kahekordse arvestamisega kavatseti, nagu põhjenduses 
49 selgitatakse, parandada nende kaubanduslikku elujõulisust. Tulemuseks on aga heite 
fiktiivse vähendamise registreerimine, st 50% arvestatud heitest pole tegelikkuses olemas. 
Kahekordne arvestamine kujutab endast tõsist sekkumist – mittetavapäraste biokütuste kasuks 
– biokütuste vahelisse konkurentsi optimaalse heite vähenemise saavutamise nimel. 
Mittetavapärased biokütused jäetakse laialdaselt kliimakaitse konkurentsist välja. Näib, et 
viide vajadusele parandada mittetavapäraste biokütuste ärilist elujõudu ole õigustatud ega 
teaduslikult põhjendatud. Kliima kaitset saab saavutada ainult heite tõelise vähendamisega. 
Elujõulisuse probleeme saab lahendada üksnes majanduslike meetmetega, nagu 
maksusoodustused või investeeringuabi. Tundub ebatõenäoline, et kahekordsele arvestamisele 
suudetaks leida vettpidav õiguslik alus, sest mis tahes sekkumisse konkurentsireeglitesse heite 
fiktiivse vähendamise ettekäändega suhtutaks kui omavolisse. Lisaks seniöeldule pole ka 
objektiivset õigustust mis tahes piiriülesele kahekordsele arvestamisele (mis pole seotud 
eriliste juhtumite erinevate elujõulisuse astmetega).
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Muudatusettepanek 261
Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Ettevõtjatele seatud taastuvenergiaga 
seotud riiklike kohustuste täitmise 
tõestamisel käsitatakse jäätmetest, 
jääkidest, toiduks mittekasutatavatest 
tselluloosmaterjalidest ja lignotselluloosist 
toodetud biokütuste panust kaks korda 
suuremana muude biokütuste panusest.

4. Jäätmetest, jääkidest, toiduks 
mittekasutatavatest tselluloosmaterjalidest 
ja lignotselluloosist toodetud biokütuste ja 
biokütuste, mis võimaldavad 
kasvuhoonegaaside heidet vähendada üle 
50% võrreldes nende fossiilsete 
ekvivalentidega ja mille kütuseomadused 
lubavad neid segada, kooskõlas Euroopa 
Standardikomitee kehtivate normidega, 
mootoribensiini ja diisliga kõrgemate 
mahuprotsentide juures kui bioetanooli ja 
biodiisli piirväärtused, panust käsitatakse
kaks korda suuremana muude biokütuste 
panusest.

Or. en

Selgitus

Biokütuste valikut, mida saab lugeda sellesse „edasijõudnute kategooriasse” kuuluvaks, 
tuleks laiendada, et need hõlmaksid ka kõrgemate jõudlusnäitajatega biokütuseid, mis 
võimaldavad neid kasutada kõrgema seguprotsendiga standardbensiinis ja diislikütuses kui 
kohustuslikud biokütuse tüübid (bioetanool ja biodiisel (FAME)), hõlbustades sellega 
biokütuse kasutamise suurendamist olemasolevas sõidukipargis ja minimeerides täiendava 
tarneinfrastruktuuri nõuded.

Muudatusettepanek 262
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Ettevõtjatele seatud taastuvenergiaga 
seotud riiklike kohustuste täitmise 
tõestamisel käsitatakse jäätmetest, 

4. Liikmesriigid võivad taastuvatest 
energiaallikatest saadud energia osakaalu 
suurendamise eesmärgi saavutamise 
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jääkidest, toiduks mittekasutatavatest 
tselluloosmaterjalidest ja lignotselluloosist 
toodetud biokütuste panust kaks korda 
suuremana muude biokütuste panusest.

tagamiseks vastavalt artiklile 3 ja I lisale 
toetada jäätmetest, jääkidest, toiduks 
mittekasutatavatest tselluloosmaterjalidest 
ja lignotselluloosist toodetud
transpordikütuste panust.

Or. en

Muudatusettepanek 263
Johannes Lebech

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Biokütuste toetusmehhanismid 
liikmesriikides peaksid eriti edendama 
biokütuseid, mille kasutamine tagab 
kasvuhoonegaasi heite suurema 
vähendamise, kui nõutakse artikli 15 
lõikes 2.

Or. en

Muudatusettepanek 264
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Komisjon esitab 31. detsembriks 2009 
asjakohased meetmed tasakaalu 
loomiseks ühendusesisese tootmise ja 
impordi vahel. 

Or. xm

Selgitus

Subsideeritud biodiisli laiaulatuslik dumping ja bioetanooli suurte koguste import 
ühestainsast riigist, mis suudab toota üle 40% ELi tootmisest, nõuavad õiguslikke meetmeid 
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nii kiiresti kui võimalik, et suurendada energiaga varustamiskindlust. Kui oodata 2012. 
aastani vastavalt artiklis 20 sätestatule, võib see tekitada tööstuse tõsise ja struktuurse 
kahjustamise ohu. 

Muudatusettepanek 265
Johannes Lebech

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) toetuskavade ja taastuvenergia 
edendamisega seotud muude meetmete 
kehtestamine ja toimimine ning 
liikmesriikide tegevuskavades sätestatud 
meetmetes toimunud arengud;

(b) toetuskavade ja taastuvenergia 
edendamisega seotud muude meetmete, 
eriti meetmete, mis on seotud kodanike 
teavitamisega juurdepääsust 
taastuvenergiale, kehtestamine ja 
toimimine ning liikmesriikide 
tegevuskavades sätestatud meetmetes 
toimunud arengud;

Or. en

Muudatusettepanek 266
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 2 – punkt k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(k) taastuvenergia kasutamisest tulenev 
kasvuhoonegaasiheite hinnanguline 
netovähenemine.

(k) taastuvenergia kasutamisest tulenev 
kasvuhoonegaasiheite hinnanguline 
netovähenemine, kaasa arvatud otsese või 
kaudse maakasutusega seotud mõju 
süsinikuvarudele.

Or. en
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Muudatusettepanek 267
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon peab kolmandate riikide ning 
biokütuste tootja- ja 
tarbijaorganisatsioonidega dialoogi ning 
vahetab teavet seoses käesoleva 
direktiiviga hõlmatud biokütuseid ja muid 
vedelaid biokütuseid käsitlevate meetmete 
üldise rakendamisega.

2. Komisjon peab kolmandate riikide, 
valitsusväliste keskkonna- ja ühiskondlike 
organisatsioonide ning biokütuste tootja-
ja tarbijaorganisatsioonidega dialoogi ning 
vahetab teavet seoses käesoleva 
direktiiviga hõlmatud energia tootmiseks 
kasutatava biomassi käsitlevate meetmete 
üldise rakendamisega.

Or. en

Muudatusettepanek 268
Johannes Lebech

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon peab kolmandate riikide ning 
biokütuste tootja- ja 
tarbijaorganisatsioonidega dialoogi ning 
vahetab teavet seoses käesoleva 
direktiiviga hõlmatud biokütuseid ja muid 
vedelaid biokütuseid käsitlevate meetmete 
üldise rakendamisega.

2. Komisjon peab kolmandate riikide ning 
biomassi tootja- ja 
tarbijaorganisatsioonidega ning üldistes 
huvides tegutsevate organisatsioonidega 
dialoogi ning vahetab teavet seoses 
käesoleva direktiiviga hõlmatud biomassi 
käsitlevate meetmete üldise 
rakendamisega. 

Or. en
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Muudatusettepanek 269
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 5 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) erinevate biokütuste suhteline 
keskkonnatulu ja -kulu, ühenduse 
impordipoliitika mõju kõnealusele tulule ja 
kulule, mõju varustuskindlusele ning 
kodumaise toodangu ja impordi vahel 
tasakaalustatud lähenemisviisi 
saavutamise võimalused;

(a) erinevate biokütuste suhteline 
keskkonnatulu ja -kulu, ühenduse 
impordipoliitika mõju kõnealusele tulule ja 
kulule;

Or. de

Selgitus

Ei ole mingit põhjust oodata 2012. aastani, et anda aru biokütuse mõjust varustuskindlusele 
ja tasakaalustatud lähenemise saavutamise viisidest ühendusesisese tootmise ja impordi 
vahel.

Muudatusettepanek 270
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) ELi biokütuste poliitika mõju 
otsestele ja kaudsetele maakasutuse 
muutustele ja sellega seotud süsinikuheite 
hindamine, ja 

Or. en
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Muudatusettepanek 271
John Bowis, Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 5 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) biomassi kasvava nõudluse mõju 
biomassi kasutavatele valdkondadele.

(d) ELi biokütuste poliitika mõju maaga 
seotud konfliktidele ja inimeste 
ümberasustamisele eksportivates riikides.

Or. en

Selgitus

Komisjon ei ole oma seires üldse võtnud arvesse sotsiaalseid mõjusid. Lisaks, kui arvestada 
toiduainetega kindlustatuse mõjusid, on tähtis teha vahet riikide vahel, kes toodavad 
biokütuseid eksportimiseks ELi, ja kolmandate riikide vahel, keda võib mõjutada üleilmne 
kaupade hindade tõus.

Muudatusettepanek 272
John Bowis, Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Anja Weisgerber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a ) jäätmetest, jääkidest, vetikatest, 
toiduainetena mittekasutatavatest 
tselluloosmaterjalidest ja 
lignotselluloosmaterjalidest toodetud 
biokütuste kättesaadavus ja uurimine ja 
nende biokütuste kasutamisega seotud 
säästlikkuse küsimused, arvestades samal 
ajal jäätmehierarhiaga. 

Or. en

Selgitus

Teise põlvkonna biokütused võivad tõstatada mõned säästlikkuse küsimused. Paljud neist 
biokütustest on loetletud kui sissetungivad liigid või nad nõuavad suurtes kogustes vett. Ka 
jäätmetest valmistatud biokütused võivad tõsta säästlikkuse küsimusi, st põhjustada ka 
edaspidi pinnase seisundi halvenemist, sest jäätmeid kasutatakse tihti toitainete ja süsiniku 
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maasse tagasi viimiseks. Jäätmehierarhiat, mis näeb prioriteetidena taaskasutust ja 
ringlussevõttu energiakasutuse eesmärkide ees, võiks pidada siin põhimõtteks, millest 
juhinduda. Käesoleval ajal on tehnoloogiate arv, millega jäätmetest biokütust toota, piiratud 
ja seetõttu on aega välja selgitada, milliseid jäätmeid ja jääke saaks arvesse võtta ja millised 
võtted tagavad nende materjalide saagikoristuse säästlikkuse.

Muudatusettepanek 273
Matthias Groote

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) taastuvast biomassist saadud 
tselluloosist, pooltselluloosist või ligniinist 
toodetud biokütuste kättesaadavus.

Or. en

Muudatusettepanek 274
Erna Hennicot-Schoepges

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) ELi biokütuste poliitika mõju 
otsesele ja kaudsele maakasutuse 
muutusele ja sellega seotud süsinikuheite 
hindamine. 

Or. en

Selgitus

Aruanded peavad sisaldama põhjaliku hinnangu mõjude kohta, mida suurenev nõudmine 
bioenergia järele avaldab globaalsele maakasutusele ja sellega seotud heitele. Ilma selleta 
oleks võimatu hinnata, kas poliitika tegelikult aitab kaasa heite vähendamisele.
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Muudatusettepanek 275
Anja Weisgerber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) maakasutuse muutuse kaudne toime 
(paigutades varasema kasutuse ümber 
teisele kõrge süsinikuvaruga alale).

Or. de

Selgitus

Maakasutuse muutuse kaudseid mõjusid ei ole veel võimalik koefitsiendina arvutusmeetodisse 
sisse viia. Sellel teemal on läbi viidud ettevalmistavaid teaduslikke uuringuid ja intensiivseid 
arutelusid ekspertidega. Siiski pole arutelu veel staadiumis, kus oleks võimalik välja töötada 
metoodika selle valdkonna jaoks, mis oleks veenev ja piisavalt kindel, et midagi tähendada 
kaubandusskeemidele ja maakasutusele.

Muudatusettepanek 276
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 5 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon teeb vajadusel ettepanekuid 
parandusmeetmete kohta.

Komisjon teeb 2 kuu jooksul ettepanekuid 
parandusmeetmete kohta, juhul kui 
avastatakse negatiivsed keskkonna- või 
sotsiaalsed mõjud.

Or. en
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Muudatusettepanek 277
Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 5 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon teeb vajadusel ettepanekuid 
parandusmeetmete kohta.

Juhul kui ilmnevad negatiivsed mõjud, 
teeb komisjon ettepaneku 
parandusmeetmete võtmiseks, et 
kohandada artikliga 3 sätestatud biomassi 
eesmärki. Ta peatab eesmärgi täitmise 
viivitamata, kui ELi biokütuste eesmärgil 
on punktis c osutatud kahjulik mõju. 
Komisjon avaldab – pärast ÜRO Toidu- ja 
Põllumajandusorganisatsiooniga
konsulteerimist – teatise, mis kehtestab 
teatud tingimused, mille alusel eesmärgi 
täitmine peatatakse.

Or. en

Selgitus

Peaks olema selge, et toiduainete tootmist eelistatakse biokütuste tootmisele.

Muudatusettepanek 278
Hanne Dahl

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 23 – lõige -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Kehtestatakse üldine minimaalne ELi 
süsinikdioksiidimaks, mida kasutatakse 
taastuvate energiaallikate, nagu päikese-, 
tuule- ja laineenergia, arendamiseks, 
uurimiseks ja muundamiseks. 

Or. da
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Muudatusettepanek 279
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt B – pealkiri ja sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

B. Soovituslik suund B. Kohustuslike vahe-eesmärkide suund
Artikli 3 lõikes 2 osutatud soovitusliku
suuna puhul peetakse kinni taastuvenergia 
järgmistest osakaaludest:

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

Or. en

Selgitus

ELi üldise eesmärgi ja liikmesriikide eesmärkide täitmise tagamiseks 2020. aastaks on vaja 
vastu võtta ka kohustuslikud vahe-eesmärgid. 1B lisas pakutud suund algab väga madalalt ja 
jätab suurima tõusu viimastele aastatele enne 2020. aastat. Liikmesriikidel, kes selle tõusuga 
toime ei tule, on väga raske oma 2020. aasta eesmärke saavutada. Selles mõttes tuleks seda 
pidada absoluutselt vajalikuks miinimumiks.

Muudatusettepanek 280
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt B – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Selgitus

Selleks et tagada ELi üldiste eesmärkide ja liikmesriikide eesmärkide saavutamine 2002. 
aastaks, tuleb kehtestada kohustuslikud vahe-eesmärgid. I lisa B osas sätestatud soovituslik 
suund algab väga madalate väärtustega, kusjuures taastuvate energiaallikate osakaalu 
suurim tõus langeb viimasele aastale enne 2020. aastat. Juhul kui liikmesriigid ei täida neid 
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nõudeid, on neil väga raske saavutada oma eesmärke aastaks 2020. Seetõttu tuleks seda 
vaadelda kui absoluutselt vajalikku miinimumi.

Muudatusettepanek 281
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv
IV lisa – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 13 lõikes 3 osutatud kriteeriumid
on järgmised: 

Artikli 13 lõikes 3 osutatud kriteeriume 
kohaldatakse ainult 
sertifitseerimissüsteemidele: 

Or. de

Selgitus

Paigaldajate sertifitseerimise reguleerimine IV lisa kaudu on vajalik üksnes juhul, kui 
liikmesriigis puuduvad usaldusväärsed kutsekvalifikatsioonid. Ettevõtjate seisukohalt oleks 
veel üks kohustuslik sertifitseerimissüsteem kutseõppe kõrval sisulises mõttes ja ajaliselt 
paljunõudev ja suurendaks üksnes mittevajalikku täiendavat bürokraatiat. Nõutud 
lisakvalifikatsioone ja täienduskursusi võib turul pakkuda vabatahtliku koolituse kaudu.

Muudatusettepanek 282
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VII lisa – A osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

VII lisa A osa välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kasvuhoonegaasi arvutamine peaks põhinema tegelikel väärtustel, et suunata uuendused 
kasvuhoonegaaside vähendamise parima tulemuslikkuse saavutamisele. Teatud tingimustel 
võib eri etappide jaoks kasutada summeerimata väärtusi.
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Muudatusettepanek 283
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VII lisa – osa B

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

VII lisa B osa välja jäetud

Or. en

Selgitus

Eriti biomassist saadud uue põlvkonna vedelkütuste tootmise korral peab kasvuhoonegaaside 
arvutamine põhinema tegelikel väärtustel, et suunata uuendused parima kasvuhoonegaaside 
vähendamise tulemuslikkuse saavutamisele. Vaikeväärtuste kehtestamine direktiiviga 
toodetele, mida pole müügil, on küsitav, see soodustaks ainult kõige halvemat sooritust ja 
eksitaks tõsiselt tarbijaid ja suunaks valesti poliitikat.

Muudatusettepanek 284
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VII lisa – osa C – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Transpordikütuste, biokütuste ja muude 
vedelate biokütuste tootmisest ja 
kasutamisest tulenev kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähenemine arvutatakse 
järgmiselt:

1. Transpordikütuste, biokütuste ja muude 
vedelate biokütuste tootmisest ja 
kasutamisest tulenev kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähenemine arvutatakse 
järgmiselt:

E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee, E = eec + el + eiluc + esca+ ep + etd + eu – eee

where where

E = kütuse kasutamisest tulenev koguheide 
kütus;

E = kütuse kasutamisest tulenev 
koguheide;

eec = tooraine kaevandamisel või 
kasvatamisel tekkinud heide;

eec = tooraine kaevandamisel või 
kasvatamisel tekkinud heide;

el = maakasutuse muutusest tingitud 
süsinikuvaru muudatustest tulenev 
aastapõhine heide;

el = maakasutuse muutusest tingitud 
süsinikuvaru muudatustest tulenev 
aastapõhine heide;

eiluc = kaudsest maakasutuse muutusest 
tingitud süsinikuvaru muutusest 



PE407.817v01-00 138/154 AM\727647ET.doc
Freelance-tõlge

ET

põhjustatud aastapõhine heide;
esca = heite vähenemine parema 
põllumajanduspraktika kaudu saavutatud 
pinnasesüsiniku akumuleerumisest

ep = töötlemisel tekkinud heide; ep = töötlemisel tekkinud heide;
etd = jaotamise ja transpordi käigus 
tekkinud heide;

etd = jaotamise ja transpordi käigus 
tekkinud heide;

eu = kasutatavast kütusest tulenev heide; eu = kasutatavast kütusest tulenev heide;

eccs = süsiniku kogumisest ja säilitamisest 
tulenev heitkoguste vähenemine;
eccr = süsiniku kogumisest ja asendamisest 
tulenev heitkoguste vähenemine; ning
eee = koostootmisel tekkinud elektri 
ülejäägi kasutamisest tulenev heitkoguste 
vähenemine.

eee = koostootmisel tekkinud elektri 
ülejäägi kasutamisest tulenev heitkoguste 
vähenemine.

Or. en

Muudatusettepanek 285
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VII lisa – osa C – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Transpordikütuste, biokütuste ja muude 
vedelate biokütuste tootmisest ja 
kasutamisest tulenev kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähenemine arvutatakse 
järgmiselt:

1. Transpordikütuste, biokütuste ja muude 
vedelate biokütuste tootmisest ja 
kasutamisest tulenev kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähenemine arvutatakse 
järgmiselt:

E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee, E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee,

where where
E = kütuse kasutamisest tulenev koguheide; E = kütuse kasutamisest tulenev 

koguheide;

eec = tooraine kaevandamisel või 
kasvatamisel tekkinud heide s;

eec = tooraine kaevandamisel või 
kasvatamisel tekkinud heide;

el = maakasutuse muutusest tingitud 
el = maakasutuse muutusest tingitud 
süsinikuvaru muudatustest tulenev 
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aastapõhine heide;süsinikuvaru muudatustest tulenev 
aastapõhine heide;

ep = töötlemisel tekkinud heide;

ep = töötlemisel tekkinud heide;

etd = jaotamise ja transpordi käigus 
tekkinud heide;

etd = jaotamise ja transpordi käigus tekkinud 
heide;

eu = kasutatavast kütusest tulenev heide;
eu = kasutatavast kütusest tulenev heide;

eccs = süsiniku kogumisest ja säilitamisest 
tulenev heitkoguste vähenemine;eccs = süsiniku kogumisest ja säilitamisest 

tulenev heitkoguste vähenemine;

eccr = süsiniku kogumisest ja asendamisest 
tulenev heitkoguste vähenemine; ning

eccr = süsiniku kogumisest ja asendamisest 
tulenev heitkoguste vähenemine; 

eee = koostootmisel tekkinud elektri ülejäägi 
kasutamisest tulenev heitkoguste 
vähenemine.

eee = koostootmisel tekkinud elektri 
ülejäägi kasutamisest tulenev heitkoguste 
vähenemine; ja

eesea= heitkoguste kaubandusest tulenev 
heite vähenemine.

Or. de

Selgitus

Heite vähenemist süsinikdioksiidi heitkogustega kauplemise süsteemi kontekstis ei ole arvesse 
võetud. Süsinikdioksiidi heitkogustega kauplemise väljajätmine on metodoloogiliselt 
ebajärjekindel. Ei ole ühtki selget põhjust, miks ei võeta arvesse süsinikdioksiidi heite 
vähenemist, mis on vajalik süsinikdioksiidi heite lõpetamiseks. Samamoodi ei ole välistatud 
heite vähendamise kahekordne arvestamine biokütuste tootjate ja teiste samade õigustega 
kolmandate riikide tarnijate poolt süsinikdioksiidi heitekvootide üleandmise puhul. 
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Muudatusettepanek 286
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VII lisa – osa C – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Transpordikütuste, biokütuste ja muude 
vedelate biokütuste tootmisest ja 
kasutamisest tulenev kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähenemine arvutatakse 
järgmiselt:

1. Transpordikütuste, biokütuste ja muude 
vedelate biokütuste tootmisest ja 
kasutamisest tulenev kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähenemine arvutatakse 
järgmiselt:

E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee, E = eec + el + eiluc + esca+ ep + etd + eu – eee

kus kus
E kütuse kasutamisest tulenev koguheide; E = kütuse kasutamisest tulenev 

koguheide;
eec = tooraine kaevandamisel või 
kasvatamisel tekkinud heide;

eec = tooraine kaevandamisel või 
kasvatamisel tekkinud heide;

el = maakasutuse muutusest tingitud 
süsinikuvaru muudatustest tulenev 
aastapõhine heide;

el = maakasutuse muutusest tingitud 
süsinikuvaru muudatustest tulenev 
aastapõhine heide

esca = heite vähenemine parema 
põllumajanduspraktika kaudu saavutatud 
pinnasesüsiniku akumuleerumisest

ep = töötlemisel tekkinud heide; ep = töötlemisel tekkinud heide;

etd = jaotamise ja transpordi käigus 
tekkinud heide;

etd = jaotamise ja transpordi käigus 
tekkinud heide;

eu = kasutatavast kütusest tulenev heide; eu = kasutatavast kütusest tulenev heide;
eccs = süsiniku kogumisest ja säilitamisest 
tulenev heitkoguste vähenemine;

eccs = süsiniku kogumisest ja säilitamisest 
tulenev heitkoguste vähenemine;

eccr = süsiniku kogumisest ja asendamisest
tulenev heitkoguste vähenemine; ning

eccu = süsiniku kogumisest ja kasutamisest
tulenev heitkoguste vähenemine; ning

eee = koostootmisel tekkinud elektri 
ülejäägi kasutamisest tulenev heitkoguste 
vähenemine.

eee = koostootmisel tekkinud elektri 
ülejäägi kasutamisest tulenev heitkoguste 
vähenemine.

Or. en

Selgitus

Pinnase süsiniku rolli on vaja paremini selgitada. See on oluline, eriti kui teatud 
tootmisviisid, eelkõige mitmeaastaste taimede kasvatamine, võivad aidata suurendada 
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süsiniku talletamist pinnases. Degradeerunud maa või marginaalse maa või madala 
viljakusega maa puhul võib selline suurenemine aidata degradeerunud maad muuta 
viljakandvaks maaks.

Muudatusettepanek 287
Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VII lisa – osa C – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Transpordikütuste, biokütuste ja muude 
vedelate biokütuste tootmisest ja 
kasutamisest tulenev kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähenemine arvutatakse 
järgmiselt:

1. Transpordikütuste, biokütuste ja muude 
vedelate biokütuste tootmisest ja 
kasutamisest tulenev kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähenemine arvutatakse 
järgmiselt:

E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee, E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee –
eesea,

kus kus

E = kütuse kasutamisest tulenev 
koguheide;

E = kütuse kasutamisest tulenev 
koguheide;

eec = tooraine kaevandamisel või 
kasvatamisel tekkinud heide;

eec = tooraine kaevandamisel või 
kasvatamisel tekkinud heide;

el = maakasutuse muutusest tingitud 
süsinikuvaru muudatustest tulenev 
aastapõhine heide;

el = maakasutuse muutusest tingitud 
süsinikuvaru muudatustest tulenev 
aastapõhine heide;

ep = töötlemisel tekkinud heide; ep = töötlemisel tekkinud heide;

etd = jaotamise ja transpordi käigus 
tekkinud heide;

etd = jaotamise ja transpordi käigus 
tekkinud heide;

eu = kasutatavast kütusest tulenev heide; eu = kasutatavast kütusest tulenev heide;
eccs = süsiniku kogumisest ja säilitamisest 
tulenev heitkoguste vähenemine;

eccs = süsiniku kogumisest ja säilitamisest 
tulenev heitkoguste vähenemine;

eccr = süsiniku kogumisest ja asendamisest 
tulenev heitkoguste vähenemine; ning

eccr = süsiniku kogumisest ja asendamisest 
tulenev heitkoguste vähenemine; ning

eee = koostootmisel tekkinud elektri 
ülejäägi kasutamisest tulenev heitkoguste 
vähenemine.

eee = koostootmisel tekkinud elektri 
ülejäägi kasutamisest tulenev heitkoguste 
vähenemine.

Or. fr
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Selgitus

Dokumendis pole üldse arvesse võetud kasvuhoonegaaside heite vähenemist, mille on esile 
kutsunud süsinikdioksiidi heitkogustega kauplemise süsteemi meetmed. Ei ole arukas jätta 
süsinikdioksiidi saastekvootidega kauplemine kõrvale, nagu komisjoni ettepanek ette näeb. 
Lisaks sellele on täiesti võimalik, et kasvuhoonegaaside heite vähenemist arvestatakse kaks 
korda, juhul kui tegemist on süsinikdioksiidi heitkoguse ühikute müügiga biokütuste tootjate 
poolt kolmandates riikides. Seetõttu lisatigi punktile 1 täiendav kategooria.

Muudatusettepanek 288
Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VII lisa – osa C – lõige 5 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllumajandusliku tootmise puhul tuleks 
lämmastikupõhiste väetiste kasutamisest 
tekkivat lämmastikdioksiidi heidet hinnata 
otsese heite puhul 1%le ja kaudse heite 
puhul 0,33%le. Üldisemalt rääkides –
eelkõige maa tootmisest kõrvaldamisest 
loobumise valguses – energeetilisi 
põllukultuure ei kasvatata kasutamata 
maal, vaid need asendavad teisi taimi, mis 
samuti eraldavad lämmastikdioksiidi. 
Energeetilistele põllukultuuridele tuleks 
seetõttu eraldada ainult üks 
lämmastikdioksiidi heite diferentsiaal, kui 
diferentsiaale rakendatakse.

Or. fr

Selgitus

Ühtki viidet ei anta lämmastikdioksiidi heite arvutamismeetodi kohta, mida tuleks arvesse 
võtta eri tootmissektorites ja ühtki võrdlusalust ei pakuta, mida saaks selliste arvutamiste 
puhul arvesse võtta. Seepärast tuleks kasutada meetodit, mida rakendab valitsustevaheline 
kliimamuutuste rühm (IPCC) (oma dokumendis pealkirjaga „Juhendid riikide 
kasvuhoonegaaside ülevaadete jaoks”). Kui loobutakse maa tootmisest kõrvaldamisest, tuleks 
energeetilistele põllukultuuridele eraldada ainult üks lämmastikdioksiidi heite diferentsiaal, 
kui neid üldse kohaldatakse.
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Muudatusettepanek 289
Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VII lisa – osa C – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Tooraine kaevandamisel või 
kasvatamisel tekkinud heide (eec) sisaldab 
heidet, mis on tekkinud kaevandamise või 
kasvatamise protsessi käigus, tooraine 
kogumisel, jäätmetest ja leketest ning 
kaevandamisel või kasvatamisel kasutatud 
toodete või kemikaalide tootmisel. CO2
kogumist toormaterjali kasvatamise ajal ei
võeta arvesse. Kõikjal maailmas 
õlitootmispaikades õli põletamisest 
tekkinud kasvuhoonegaaside heitkoguste 
sertifitseeritud vähenemine arvatakse 
maha. Kasvatamisest tuleneva heite 
prognoositava koguse võib tegelike 
andmete kasutamise alternatiivina tuletada 
sellistest keskmistest näitajatest, mida 
kasutati vaikeväärtuste arvutamiseks 
kasutatud geograafilistest aladest 
väiksemate alade puhul.

6. Tooraine kaevandamisel või 
kasvatamisel tekkinud heide (eec) sisaldab 
heidet, mis on tekkinud kaevandamise või 
kasvatamise protsessi käigus, tooraine 
kogumisel, jäätmetest ja leketest ning 
kaevandamisel või kasvatamisel kasutatud 
toodete või kemikaalide tootmisel. CO2
kogumist toormaterjali kasvatamise ajal 
võetakse arvesse seoses külvikordadega. 
Kõikjal maailmas õlitootmispaikades õli 
põletamisest tekkinud kasvuhoonegaaside 
heitkoguste sertifitseeritud vähenemine 
arvatakse maha. Kasvatamisest tuleneva 
heite prognoositava koguse võib tegelike 
andmete kasutamise alternatiivina tuletada 
sellistest keskmistest näitajatest, mida 
kasutati vaikeväärtuste arvutamiseks 
kasutatud geograafilistest aladest 
väiksemate alade puhul.

Or. fr

Selgitus

Iga-aastased külvikorrad avaldavad positiivset mõju keskkonnale, eriti kasvuhoonegaaside 
inventuurile, pinnasekaitsele ja bioloogilisele mitmekesisusele. Sellepärast tuleks ka 
energiakultuuride kasvatamise mõju puhul arvesse võtta külvikorra tsükleid.

Muudatusettepanek 290
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VII lisa – osa C – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Maakasutuse muutusest tingitud 
süsinikuvaru muudatustest tuleneva 
aastapõhise heite (el) arvutamiseks 

7. Maakasutuse muutusest tingitud 
süsinikuvaru muudatustest tuleneva 
aastapõhise heite (el) arvutamiseks 
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jagatakse koguheide võrdselt 20 aasta
peale. Kõnealuse heite arvutamiseks 
kasutatakse järgmist valemit:

jagatakse koguheide võrdselt 10 aasta
peale. Kõnealuse heite arvutamiseks 
kasutatakse järgmist valemit:

el = (CSR – CSA) x MWCO2/MWC x 1/20 x 
1/P,

el= (CSR – CSA) x MWCO2/MWC x 1/10 x 
1/P,

kus kus

el = maakasutuse muutusest tingitud 
süsinikuvaru muudatustest tulenevate 
kasvuhoonegaaside aastapõhised 
heitkogused (mõõdetakse CO2-ekvivalendi 
massina biokütuse energia ühiku kohta);

el = maakasutuse muutusest tingitud 
süsinikuvaru muudatustest tulenevate 
kasvuhoonegaaside aastapõhised 
heitkogused (mõõdetakse CO2-ekvivalendi 
massina biomassist toodetud 
transpordikütuse energia ühiku kohta);

CSR = süsinikuvaru ühiku pindala kohta 
seoses maa võrdluskasutusega (mõõdetakse 
süsiniku massina ühiku pindala kohta, 
sealhulgas pinnas ja taimestik). Maa 
võrdluskasutus on maakasutus, mis kehtis 
2008. aasta jaanuaris või 20 aastat enne 
tooraine saamist, olenevalt sellest, kumb 
on hilisem; 

CSR = süsinikuvaru ühiku pindala kohta 
seoses maa võrdluskasutusega (mõõdetakse 
süsiniku massina ühiku pindala kohta, 
sealhulgas maapealne ja maa-alune 
biomass, metsavaris, pinnas, kuivanud 
puud ja raietooted, IPCC 2006. aasta 
riiklike kasvuhoonegaaside inventuuride 
suuniste 4. osa alusel). Maa 
võrdluskasutus on maakasutus, mis kehtis 
2008. aasta jaanuaris

CSA = süsinikuvaru ühiku pindala kohta 
seoses tegeliku maakasutusega 
(mõõdetakse süsiniku massina ühiku 
pindala kohta, sealhulgas pinnas ja 
taimestik); 

CSA = süsinikuvaru ühiku pindala kohta 
seoses tegeliku maakasutusega 
(mõõdetakse süsiniku massina ühiku 
pindala kohta, sealhulgas maapealne ja 
maa-alune biomass, metsavaris, pinnas, 
kuivanud puud ja raietooted, IPCC 2006. 
aasta riiklike kasvuhoonegaaside 
inventuuride suuniste 4. osa alusel);

MWCO2 = CO2 molekulmass = 44.010
g/mol;

MWCO2 = CO2 molekulmass = 44.010 
g/mol;

MWC = süsiniku molekulmass = 12.011 
g/mol; ja

MWC = süsiniku molekulmass = 12.011 
g/mol; ja

P = põllukultuuri produktiivsus 
(mõõdetakse biokütuse või muu vedela 
biokütuse energiana maaühiku pindala 
kohta aastas).

P = põllukultuuri produktiivsus 
(mõõdetakse biomassist toodetud 
transpordikütuse ja muu vedela biokütuse 
energiana maaühiku pindala kohta aastas).

Or. en

Selgitus

Ei ole mõtet uuesti ratast leiutada. Valitsustevahelise kliimamuutuste rühma (IPCC) 2006. 
aasta suunised kasvuhoonegaaside heitest aruandmise kohta esitavad süsinikuvaru väärtused 
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pinnaühiku kohta. Liikmesriigid kasutavad neid seoses ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooniga.

Muudatusettepanek 291
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VII lisa – C osa – lõige 8 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Punkti 7 kohaldamisel võib nii CSR and 
kui ka CSA puhul kasutada järgmisi 
väärtusi

8. Punkti 7 kohaldamisel, välja arvatud 
maakasutuse muutuse korral artikli 15 
lõigete 3 ja 4 tähenduses, võib nii CSR kui 
ka CSA puhul kasutada järgmisi väärtusi

Or. de

Selgitus

Komisjoni ettepanekuga esitatud eeskirjade eesmärgiks on tagada maakasutuse muutuste 
kahjulike tagajärgede arvesse võtmine. Siiski on sellise korralduse tulemuseks püsivalt 
talletatud süsiniku võrdsustamine (näiteks vihmametsas) igal aastal või mitme aasta järel 
kultiveeritava maa varuga. See tähendab, et samaväärse biomassi toodangu puhul võib 
püsivate süsinikuvarude vähenemist kompenseerida või üle kompenseerida lühiealise 
süsinikuvaruga igal aastal või mitme aasta järel kultiveeritavalt maalt saadava biomassi 
vormis. 

See viib omakorda, näiteks lõikes 8 sätestatud väärtuste põhjal, olukorrani, kus õlipalmide 
istutamine alale, kust vihmamets on maha raiutud, annab tulemuseks süsinikuvaru teoreetilise 
suurenemise 82 t/ha kuni 189 t/ha (vt VII lisa C osa lõikes 8 sätestatud vaikeväärtusi), nii et 
maakasutuse muutust vihmametsast õlipalmiistanduseks andis kasu 133 g CO2eq/ MJ. Selline 
biokütuste eeliskohtlemine, mis on saadud toorainest, mida kasvatatakse maa-aladel, kust 
vihmamets on maha raiutud, tähendab vihmametsa üha suuremat hävitamist, mitte aga selle 
takistamist.

Püsivate süsinikuvarude võrdsustamist igal aastal või mitme aasta järel kultiveeritavate 
maade süsinikuvaruga tuleks vältida. Arvesse tuleks võtta ainult püsivad süsinikuvarud.
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Muudatusettepanek 292
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VII lisa – C osa – lõige 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 a. Heide, mida põhjustab kaudne 
maakasutuse muutus, eiluc, on väärtusega 
0, kui tootmine põhineb toorainel, mis ei 
vaja põllumaa, karjamaa või 
püsikultuuride maa kasutamist, 
sealhulgas jäätmetel. Muudel juhtudel on 
eiluc väärtus 120g CO2/MJ.

Or. en

Selgitus

Kaudsest maakasutuse muutusest tekkinud kasvuhoonegaaside heide võetakse arvesse kõikide 
transpordikütuste juures, mis on saadud biomassist, mille toorainet ei kasvatatud kasutamata 
maal, väheviljakal maal ja degradeerunud maal, kus tootjad võivad näidata otsese 
maakasutuse muutuse tõttu saadud üldist kasu seoses süsinikdioksiidiga. Väärtus 120 
gCO2eg/MJ esindab teaduslikke tulemusi. See väärtus põhineb nõudmise hinnangulisel kasvul 
ELis ja USAs ning seetõttu, kui ülejäänud maailm võtab vastu sarnase poliitika, osutub 
kasvuhoonegaaside mõju isegi suuremaks. (Raportööri muudatusettepaneku 62 muudatus on 
alla joonitud)

Muudatusettepanek 293
Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VII lisa – C osa – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Transpordist ja jaotusest tulenev heide 
(etd) sisaldab heidet, mis tuleneb tooraine ja 
pooltoodete transpordist ja ladustamisest 
ning valmistoodete ladustamisest ja 
jaotamisest. 

10. Transpordist ja jaotusest tulenev heide 
(etd) sisaldab heidet, mis tuleneb tooraine ja 
pooltoodete transpordist ja ladustamisest 
ning valmistoodete ladustamisest ja 
jaotamisest. Jaotamise ja transpordi 
käigus tekkinud heite suhtes, mis võetakse 
arvesse vastavalt punktile 6, ei kohaldata 
punkti 10.

Or. fr
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Selgitus

Jaotamise ja transpordi käigus tekkinud heite hulka kuulub ka transpordi ja tooraine 
ladustamise heide. See mõiste ei võimalda seda heidet selgelt eristada ekstraheerimise või 
tooraine kasvatamise heitest, mida käsitletakse punktis 6. Põllumajandusliku tooraine 
kasvatamise heidet võetakse arvesse üksnes selles staadiumis, et ära hoida nende kahekordset 
arvestamist.

Muudatusettepanek 294
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VII lisa – C osa – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Transpordist ja jaotusest tulenev heide 
(etd) sisaldab heidet, mis tuleneb tooraine ja 
pooltoodete transpordist ja ladustamisest 
ning valmistoodete ladustamisest ja 
jaotamisest.

10. Transpordist ja jaotusest tulenev heide 
(etd) sisaldab heidet, mis tuleneb tooraine ja 
pooltoodete transpordist ja ladustamisest 
ning valmistoodete ladustamisest ja 
jaotamisest – välja arvatud esmatootmise 
heide, mis võetakse arvesse vastavalt 
lõikele 6.

Or. de

Selgitus

Mõiste ei erista selgelt tooraine tootmisest tulenevat heidet, mis võetakse arvesse vastavalt 
lõikele 6. Heidet, mille tekitajaks on tooraine põllumajanduslik tootmine, nt heide seoses 
põllumajandusettevõtete vedudega, tuleks arvesse võtta ainult siin, et välistada heite 
kahekordse arvestamise võimalust.

Muudatusettepanek 295
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VII lisa – C osa – lõige 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12. Süsiniku kogumisest ja säilitamisest 
tulenev heitkoguste vähenemine (eccs) 

välja jäetud
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piirdub heitega, mida välditakse kütuse 
kaevandamise, transpordi, töötlemise ja 
jaotusega otseselt seotud eraldunud CO2
kogumise ja säilitamisega.

Or. en

Muudatusettepanek 296
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VII lisa – C osa – lõige 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13. Süsiniku kogumisest ja asendamisest 
tulenev heitkoguste vähenemine (eccr) 
piirdub CO2 kogumise kaudu välditud 
heitega, mille puhul süsinik pärineb 
biomassist ning seda kasutatakse 
kaubatoodetes ja -teenustes kasutatava 
fossiilse päritoluga CO2 asendamiseks.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 297
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VII lisa – C osa – lõige 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

15. Kui kütuse tootmise protsessi käigus 
toodetakse kombineerituna kütust, mille 
heitkogused arvutatakse välja, ning veel 
üht või mitut toodet lisaks 
(„kaassaadused”), jagatakse 
kasvuhoonegaaside heitkogused kütuse või 
selle vahetoote ja kaassaaduste vahel 
proportsionaalselt nende 
energiasisaldusega (mis määratakse 
kindlaks väiksema kütteväärtusega muude 
kaassaaduste puhul kui elekter).

15. Kui kütuse tootmise protsessi käigus 
toodetakse kombineerituna kütust, mille 
heitkogused arvutatakse välja, ning veel 
üht või mitut toodet lisaks 
(„kaassaadused”), jagatakse 
kasvuhoonegaaside heitkogused kütuse või 
selle vahetoote ja kaassaaduste vahel 
asendusmeetodi alusel. Liikmesriigid 
kehtestavad tüüpiliste kaassaaduste jaoks 
regulaarselt läbi vaadatud vaikeväärtused.
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Or. en

Selgitus

Kaassaaduste kasvuhoonegaaside väärtus peaks kajastama kaassaaduste tegelikku 
turuväärtustust või kasulikkust, mitte lihtsalt energiasisaldust.

Muudatusettepanek 298
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VII lisa – C osa – lõige 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

15. Kui kütuse tootmise protsessi käigus 
toodetakse kombineerituna kütust, mille 
heitkogused arvutatakse välja, ning veel 
üht või mitut toodet lisaks 
(„kaassaadused”), jagatakse 
kasvuhoonegaaside heitkogused kütuse või 
selle vahetoote ja kaassaaduste vahel 
proportsionaalselt nende 
energiasisaldusega (mis määratakse 
kindlaks väiksema kütteväärtusega muude 
kaassaaduste puhul kui elekter). 

15. Kui kütuse tootmise protsessi käigus 
toodetakse kombineerituna kütust, mille 
heitkogused arvutatakse välja, ning veel 
üht või mitut toodet lisaks 
(„kaassaadused”), jagatakse 
kasvuhoonegaaside heitkogused täpselt 
kütuse või selle vahetoote ja kaassaaduste 
vahel proportsionaalselt nende 
energiasisaldusega (mis määratakse 
põhimõtteliselt kindlaks väiksema 
kütteväärtusega muude kaassaaduste puhul 
kui elekter).

Or. de

Selgitus

Jagamine energiasisalduse alusel on põhimõtteliselt korrektne. Siiski, kombineeritult süsteemi
piirväärtustega, mida saab valida võrdlemisi paindlikena, võib see üksikjuhtudel viia tõsiste 
moonutusteni kasvuhoonegaaside vähendamise tulemuste osas, sest süsteemi kui terviku 
heidet ei jaotata vastavalt toodetele, nii et heide seostataks iga tootega protsessispetsiifilisel 
viisil. Üksikjuhtumite puhul nagu märg ja kuiv õlleraba, tuleks tagada nõuetekohane jaotus, 
näiteks süsteemi spetsiifiliste piirväärtuste või kuivaine sisalduse põhjal, mis on loomasööda 
väärtuse seisukohalt oluline.
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Muudatusettepanek 299
Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VII lisa – C osa – lõige 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

16. Punktis 15 osutatud arvutuse 
tegemiseks on jagatavad heitkogused eec + 
el, + need fraktsioonid ep, etd ja eee-st, mis 
eralduvad kuni protsessi selle etapini 
(kaasa arvatud), mil kaassaadus toodetakse. 
Kui kaassaadustele jaotumine on leidnud 
aset olelustsükli varasemas protsessietapis, 
kasutatakse viimases sellises 
protsessietapis kütuse vahesaadusele 
omistatud heitkoguste fraktsiooni sel 
eesmärgil kõnealuste heitkoguste 
kogusumma asemel. 

16. Punktis 15 osutatud arvutuse 
tegemiseks on jagatavad heitkogused eec + 
el, + need fraktsioonid ep, etd ja eee-st, mis 
eralduvad kuni protsessi selle etapini 
(kaasa arvatud), mil kaassaadus toodetakse. 
Kui kaassaadustele jaotumine on leidnud 
aset olelustsükli varasemas protsessietapis, 
kasutatakse viimases sellises 
protsessietapis kütuse vahesaadusele 
omistatud heitkoguste fraktsiooni sel 
eesmärgil kõnealuste heitkoguste 
kogusumma asemel.

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, välja arvatud 
põllumajanduskultuuride jäägid, sealhulgas 
õled, suhkruroo pressimisjäätmed, 
terakestad, maisitõlvikud ja pähklikoored. 
Juhul kui toodetava biokütuse
kaassaadused on kõrge 
proteiinisisaldusega, kohaldatakse 
nendele kaassaadustele arvutuse tegemise 
eesmärgil massi jaotamise meetodit 
kuivaine sisalduse alusel 
proportsionaalselt.

Jäätmete, põllumajanduskultuuride 
jääkide, sealhulgas õlgede, suhkruroo 
pressimisjäätmete, terakestade, 
maisitõlvikute ja pähklikoorte ning muude 
töötlemisahelate kui biokütuse töötlemise 
ahela jääkide, mida ei saa potentsiaalselt 
kasutada söögiks või söödaks, olelustsükli 
kasvuhoonegaaside heitkogused võrduvad 
nulliga kuni kõnealuste materjalide 
kogumise protsessini.

Jäätmed, põllumajanduskultuuride jäägid, 
sealhulgas õlgede, suhkruroo 
pressimisjäätmete, terakestade, 
maisitõlvikute ja pähklikoorte ning muude 
töötlemisahelate kui biokütuse töötlemise 
ahela jäägid, saadud tagasi pinnasest, 
võetakse arvesse kasvuhoonegaaside heite 
proportsionaalse vähendamise alusel, mis 
saavutatakse mineraalväetiste madalama 
kasutuse tõttu seoses järgnevate 
põllukultuuridega.

Rafineerimistehastes toodetud kütuste 
puhul on rafineerimistehas punktis 15 

Rafineerimistehastes toodetud kütuste 
puhul on rafineerimistehas punktis 15 
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osutatud arvutuse tegemise eesmärgil 
kasutatav analüüsiüksus

osutatud arvutuse tegemise eesmärgil 
kasutatav analüüsiüksus

Mõiste „kaassaadus” tuleb määratleda 
biokütuste tootmisprotsessi alusel. 
„Kaassaadus” – iga toode, mis saadakse 
biokütuse tootmiseks vajalike 
komponentide ekstraheerimisel toorainest.

Or. fr

Selgitus

Komisjon leiab, et jäätmetest või taimejääkidest toodetud biokütuste kasvuhoonegaaside 
heide võrdub samuti nulliga. Siiski, kui materjalid, näiteks õled, on toodetud eesmärgiga 
kasutada neid biokütuse tootmise toorainena, siis ei ole asjakohane liigitada neid 
taimejääkideks. Energia jaotamise meetodit tuleb kasutada põllumajandusliku tootmise 
tagajärjel tekkinud heite jaotamiseks õlgede ja teravilja vahel. Komisjoni esitatud 
kaassaaduse mõiste ei ole selge. 

Muudatusettepanek 300
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VII lisa – C osa – 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, välja arvatud 
põllumajanduskultuuride jäägid, sealhulgas 
õled, suhkruroo pressimisjäätmed, 
terakestad, maisitõlvikud ja pähklikoored, 
välja arvatud juhul, kui biokütused on 
toodetud nende põllukultuuride jääkidest.

Or. de

Selgitus

Taimejääkide kavandatud väljajätmine kaassaaduste jaotamismehhanismist või nende 
kasvuhoonegaaside heite lugemine nulliks näib olevat metodoloogiliselt mõistlik, juhul kui 
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nad jäävad süsteemi, näiteks küntakse maasse.

Siiski, kui põllukultuure, näiteks õled, kasvatatakse teatud viisil kui toorainet biokütuse 
tootmiseks, ei ole korrektne liigitada neid taimejääkideks. Sel juhul tuleks õled ja mais kui 
biokütuse tootmise tooraine paigutada kahte eraldi kategooriasse.

Muudatusettepanek 301
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VII lisa – C osa – lõige 17 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

17. Biokütuste puhul on punktis 4 osutatud 
arvutuse tegemisel võrreldav fossiilkütus 
EF kõige hilisem teadaolev tegelik 
keskmine heitkogus, mis tuleneb 
ühenduses tarbitud bensiinist ja diislist, 
ning millest on teada antud vastavalt 
[direktiivile 98/70/EÜ]. Kui sellised 
andmed ei ole kättesaadavad, kasutatakse 
väärtust 83,8 gCO2eq/MJ.

17. Biomassist toodetud transpordikütuste 
puhul on punktis 4 osutatud arvutuse 
tegemisel võrreldav fossiilkütus EF kõige 
hilisem teadaolev tegelik keskmine 
heitkogus, mis tuleneb ühenduses tarbitud 
bensiinist ja diislist, ning millest on teada 
antud vastavalt [direktiivile 98/70/EÜ] või
83,8 gCO2eq/MJ, olenevalt sellest, kumb 
väärtus on madalam.

Or. en

Muudatusettepanek 302
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VII lisa – C osa – lõige 17 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

17. Biokütuste puhul on punktis 4 osutatud 
arvutuse tegemisel võrreldav fossiilkütus 
EF kõige hilisem teadaolev tegelik 
keskmine heitkogus, mis tuleneb 
ühenduses tarbitud bensiinist ja diislist, 
ning millest on teada antud vastavalt 
[direktiivile 98/70/EÜ]. Kui sellised 
andmed ei ole kättesaadavad, kasutatakse 
väärtust 83,8 gCO2eq/MJ.

17. Biokütuste puhul on punktis 4 osutatud 
arvutuse tegemisel võrreldav fossiilkütus 
EF kõige hilisem teadaolev tegelik 
heitkogus, mis tuleneb ühenduses tarbitud 
bensiinist ja diislist, ning millest on teada 
antud vastavalt [direktiivile 98/70/EÜ]. Kui 
sellised andmed ei ole kättesaadavad, 
kasutatakse väärtust 91 gCO2eq/MJ.

Or. de
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Selgitus

Taimejääkide kavandatud väljajätmine kaassaaduste jaotamismehhanismist või nende 
kasvuhoonegaaside heite lugemine nulliks näib olevat metodoloogiliselt mõistlik, juhul kui 
nad jäävad süsteemi, näiteks küntakse maasse.

Siiski, kui põllukultuure, näiteks õled, kasvatatakse teatud viisil kui tooraine biokütuse 
tootmiseks, ei ole korrektne liigitada neid taimejääkideks. Sel juhul tuleks õled ja mais kui 
biokütuse tootmise tooraine paigutada kahte eraldi kategooriasse.

Muudatusettepanek 303
Roberto Musacchio

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VII lisa a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

VII a lisa
Eeskirjad netoenergia sisalduse 

arvutamiseks, et mõõta biokütuste 
asendusmõju

Nähakse ette sätted järgmise valemi 
kasutamiseks biokütuste tegeliku 
asenduseelise määratlemiseks 
olemasolevate fossiilkütuste suhtes:
NE = Pncv - Ef - Et

kus 
NE – netoenergia
Ef – iga lähteaine kasvatamisele ja 
töötlemisele kulunud energia 
Et – transpordile kulutatud energia 
Standardsed Ef väärtused tuleks esitada 
asjakohases tabelis, et võimaldada 
tootjatel näidata teatud spetsiifiliste 
meetodite kasutamisega saavutatud 
madalamat väärtust. Arvestada on vaja 
biokütuste reaalse netoenergia 
sisaldusega, mis on praegu üldiselt 
suhteliselt madalad. Konkreetse asenduse 
investeeringukulu määratakse kindlaks 
toodangu ja hindade võrdlemisega.

Or. it
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Selgitus

Selleks et määratleda biokütuste edendamiseks tehtud investeeringu maksumus, tuleks võtta 
arvesse kõik nende tootmisega seotud kulud. Netoenergia valemi kasutamine kindlustab, et 
arendatakse ainult kõige tõhusamaid tehnoloogiaid, hoides sellega ära biokütuste valimatu 
kasutamise, mis ei olene nende tõhususest ja mis võiks kahjustada meetmeid bioloogilise 
mitmekesisuse ja inimeste toiduainetele juurdepääsu õiguse kaitsmiseks.

Muudatusettepanek 304
Henrik Lax, Kyösti Virrankoski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VII lisa a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

VII a lisa 
Võtta arvesse konkreetsed 
arvutamismeetodid turbapõhise biodiisli 
jaoks, nagu kuivendatud turbaväljade 
kasutamise tõttu välditud heide, ja nagu 
süsinikuneeldajad, mis luuakse biomassi 
kasvatamisega turbarabas aladel, millelt 
turvas on kasutamiseks eemaldatud.

Or. en
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