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LÜHISELGITUS

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonile esitatud arvamuses Euroopa 2007. aasta 
taastuvenergia tegevuskava kohta nõudis regionaalarengukomisjon tungivalt, et Euroopa 
Komisjonilt esitaks nii kiiresti kui võimalik ettepaneku taastuvenergia direktiivi kohta, samuti 
näeks ette vahendid nimetatud potentsiaali edendamiseks, tehnosiirdeks ja parimate tavade 
levitamiseks.

Ühtlasi tuleks meenutada, et komisjon pooldas, et 2020. aastaks seataks taastuvenergia 
osakaalu keskmiseks eesmärgiks 25% ja toetas elektrienergia, transpordi, kütmise ja 
jahutamise sektorites selgeid siduvaid eesmärke. Komisjon kutsus ELi üles täpsustama 
piirkondade ja kohalike asutuste rolli, õigusi ja kohustusi poliitika rakendamisel, lähtudes 
kooskõlast subsidiaarsuse põhimõttega.

Uut Euroopa energiapoliitikat tuleks toetada, sest selles austatakse täielikult liikmesriikide 
valikut energiatarbimises ja nende suveräänsust primaarsete energiaallikate osas, samas on 
poliitika aluseks liikmesriikidevaheline solidaarsus, et tagada kliimamuutuse osas ja 
keskkonna säästmise väljakutse edendamisel terviklik lähenemisviis. Tuleks rõhutada, et 
taastuvaid energiaallikaid kasutav energiapoliitika võimaldab viia ellu detsentraliseeritud 
energiapoliitikat, kasutades ära piirkondlikke võimalusi ja vastates piirkonna vajadustele.
Seega tuleks pädevatele ametiasutustele anda vahendid nimetatud eesmärkide täitmiseks. On 
oluline, et liikmesriigid kaaluksid kõiki võimalikke taastuvenergia tehnoloogiaid.

Komisjonile tuleks esitada taotlus muuta biomassist taastuvenergia tootmisel koostootmine 
kohustuslikuks, kui see on tehniliselt võimalik. Lisaks peaks komisjon uurima puidukatlamaja 
projektide mõju puidutööstuse kohalikule ja jätkusuutlikule arengule, võttes arvesse selle 
tööstusharu olulist mõju regionaalarengule ja maapiirkondade majandusdünaamikale. 

Seoses sellega peaksid liikmesriigid ja piirkonnad toetama kõikide asjaomaste kohalike 
osapoolte, sealhulgas kohalike ja piirkondlike ametiasutuste, põllumeeste ja metsnike, 
ettevõtjate ja planeeringute koostajate, ülikoolide, uurijate ja eraisikute algatusi ja tegevusi, 
mis on seotud taastuvenergiaallikate arendamisega. Nad peaksid ka innustama avaliku ja 
erasektori partnerlussidemete loomist ning täiustama toodetud taastuvenergia jaotus- ja 
turustuskanaleid.

Piirkondlikud ja kohalikud asutused peaksid näitama Euroopa kodanikele eeskuju, võttes oma 
hoonetes kasutusele taastuvenergiaallikatel põhinevad tehnoloogiad, toetades biokütuste 
kasutamist sõidukites ning säästes energiatõhusate seadmete abil energiat.

Tuleks rõhutada, et taastuvenergiaallikate kasutamine, samuti seadmete ja masinate tootmine 
võib pakkuda arenguvõimalusi mitmele Euroopa piirkonnale, eriti nendele piirkondadele, kus 
võimalused uute töökohtade loomiseks on piiratud.

Taastuvate energiaallikate täielik ärakasutamine nõuab endiselt suuremahulisi 
teadusuuringuid, tootearendust, teavitustööd ja parimate kogemuste vahetamist.

Taastuvenergiaallikate väärtust piirkondlikust vaatepunktist tuleks jõuliselt rõhutada. Seega 
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on oluline, et taastuvenergiaallikaid kasutatakse nii, et sellega kaasneb märkimisväärne 
lisaväärtus.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil 
lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

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 
jätkusuutlike turbavarude osakaal 
transpordisektoris on 2020. aastal vähemalt 
10 % energia lõpptarbimisest 
transpordisektoris selles liikmesriigis.

Or. en

Selgitus

Mitmes ELi liikmesriigis on jätkusuutlikud turbavarud oluline piirkondlik ja kohalik kütte- ja 
energiaallikas, vastates detsentraliseeritud ja mitmekesistatud energiasüsteemide nõuetele.
Turbast toodetud transpordikütus vastaks kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise 
nõudele, selle positiivne mõju kliimale on võrdne teiste biokütuste omaga. Turbast toodetud 
transpordikütus aitaks kaasa ka teise põlvkonna Fischer Tropsch tehnoloogia turustamisele.
Turbast toodetud transpordikütus vähendaks ka Euroopa Liidu sõltuvust impordist ja naftast. 

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik võtab vastu riikliku 
tegevuskava.

1. Liikmesriik võtab vastu energia 
tegevuskavade alusel riikliku tegevuskava, 



PA\722339ET.doc 5/9 PE405.967v01-00

ET

mida täpsustatakse kohalikul ja 
piirkondlikul tasandil ning 
kooskõlastatakse regionaalplaneerimise ja 
maa kasutamise poliitikatega.

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 3

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) siseriiklikud õigusaktid ja 
halduskord võimaldavad avaliku ja 
erasektori partnerluse loomist ning 
toetavad seda; samuti toetavad võimalusi 
äriühingute, avaliku sektori, koolide ja
ülikoolide omavaheliseks koostööks, et 
luua Lissaboni strateegia vaimus 
piirkondlikke innovatsioonikeskusi.

Or. en
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teavitamine ja koolitus Teavitamine, koolitus ja uurimistegevus

Or. en

Muudatusettepanek 5

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid toetavad taastuvenergia 
teemal tehtavaid uuringuid ning 
teaduskeskuste ja tööstuse vaheliste 
sidemete arendamist sellisel viisil, mis 
hõlbustaks uue tehnoloogia rakendamist 
ning edasist tootearendust.

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Lõikes 1 osutatud eesmärkidel arvesse 
võetud biokütuseid ja muid vedelaid 
biokütuseid ei valmistata toorainest, mis on 
saadud:
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(a) mets, kus ei toimu olulist inimtegevust, 
st mets, kus teadaolevalt ei ole toimunud 
olulist inimsekkumist või kus viimane 
oluline inimsekkumine toimus piisavalt 
kaua aega tagasi, et võimaldada 
loodusliku liigilise koostise ja looduslike 
protsesside taastumist;
(b) looduskaitsealadeks määratud maa-
alad, kui ei esitata tõendeid, et kõnealuse 
tooraine tootmine ei olnud looduskaitse 
eesmärgiga vastuolus.

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

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

(b) bioloogiliselt väga mitmekesiselt 
rohumaalt, st rohumaadelt, mis on
liigirikkad, väetamata ja rikkumata.

(c) maa-aladelt, kus on ebaseaduslikult 
muudetud maakasutust või laastatud 
põliseid märgalasid, mis võib endaga 
kaasa tuua maapinna süsinikuvaru 
kadumise.

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

Or. en

Selgitus

Artikli 15 lõike 3 algne määratlus „mets, kus ei toimu olulist inimtegevust” on ebatäpne 
termin, mida kasutati enamasti statistilistel eesmärkidel ja võimaldab mitmeti tõlgendada, 
millised metsad nimetatud kategooriasse kuuluvad.  Mõningatel juhtudel võib pidada 
säästlikult majandatavaid metsi, mis on tavalises majanduslikus kasutuses, puutumatuteks, 
bioloogiliselt mitmekesisteks metsadeks ning need ei mahu 10% biokütuse eesmärgi hulka.
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Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõikes 1 osutatud eesmärkidel arvesse 
võetud biokütuseid ja muid vedelaid 
biokütuseid ei valmistata toorainest, mis 
on saadud suure süsinikuvaruga maa-
alalt, see tähendab maa-alalt, mida 2008. 
jaanuaris iseloomustas üks järgmistest 
seisunditest ja mida see seisund enam ei 
iseloomusta:

4. Puidul põhinevaid tooraineid, mida 
kasutatakse lõikes 1 osutatud eesmärkidel 
arvesse võetud biokütuste ja muude 
vedelate biokütuste tootmiseks, saadakse 
metsadest,

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

(a) mida majandatakse ja raiutakse 
lähtudes metsa säästva majandamise 
MCPFE kriteeriumidest või 
samaväärsetest kriteeriumidest, mis on 
sätestatud teiste piirkondliku 
metsapoliitikaga seotud protsesside 
käigus;

(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) mille suhtes järgitakse siseriiklikke 
metsa- ja keskkonnakaitsealaseid 
õigusakte.

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

Or. en

Selgitus

Euroopa metsade kaitset käsitlevatel ministrite konverentsidel (MCPFE) sätestati ulatuslikud 
kriteeriumid ja näitajad metsade säästlikuks majandamiseks, mille kohta peavad kõik 
allakirjutanud aru andma. Nimetatud kriteeriumeid on rakendatud ka riiklikul tasandil ja 
need moodustavad mitmes ELi liikmesriigis praegu olulise osa riiklikest metsade 
õigusaktidest. Vastavad kriteeriumeid ja näitajaid on koostatud mitmetes maailma erinevates 
paikades ja neid tuleks kohaldada metsal saadud toormaterjali suhtes väljaspool Euroopat.
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Muudatusettepanek 8

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) piirkondade osalemine nimetatud 
protsessis ning kohalikul ja piirkondlikul 
tasandil võetud meetmed;

Or. en

Muudatusettepanek 9

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, võttes eelkõige 
arvesse nende mõju majanduslikule 
olukorrale nendes piirkondades, mis on 
seotud nende tootmise, levitamise ja 
kasutamisega;

(a a) ühenduse impordipoliitika mõju 
kõnealusele tulule ja kulule, mõju 
varustuskindlusele ning kodumaise 
toodangu ja impordi vahel tasakaalustatud 
lähenemisviisi saavutamise võimalused;

Or. en
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