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Õigusloomega seotud tekstide kohta esitatud 
muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes tõstetakse muudetud tekst esile 
paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele 
osakondadele abiks lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti 
osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks 
(nt ilmselged vead või puudused antud tõlkeversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul tuleb saada vastavate osakondade nõusolek.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega 
muudetakse direktiivi 98/70/EÜ seoses bensiini, diislikütuse ja gaasiõli 
spetsifikatsioonidega ja kehtestatakse autotranspordis kasutatavatest kütustest 
pärinevate kasvuhoonegaaside heitkoguste järelevalve ja vähendamise mehhanism, ning 
millega muudetakse nõukogu direktiivi 1999/32/EÜ seoses siseveelaevades kasutatava 
kütuse spetsifikatsioonidega, ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 93/12/EMÜ
(KOM(2007)0018 – C6-0061/2007 – 2007/0019(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2007)0018)1;

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artiklit 95 ning artikli 175 lõiget 
1, mille alusel komisjon Euroopa Parlamendile ettepaneku esitas (C6-0061/2007);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit ja 
põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni ning tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjon arvamusi (A6-0000/2007),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamenti saata, kui komisjon kavatseb seda 
oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
PÕHJENDUS 2

(2) Komisjoni teatises nõukogule ja 
Euroopa Parlamendile „Õhusaastet käsitlev 
ühenduse temaatiline strateegia”2 on 
määratud kindlaks saasteainete heitkoguste 
vähendamise eesmärgid kuni 2020. aastani. 

(2) Komisjoni teatises nõukogule ja 
Euroopa Parlamendile „Õhusaastet käsitlev 
ühenduse temaatiline strateegia”2 on 
määratud kindlaks saasteainete heitkoguste 
vähendamise eesmärgid kuni 2020. aastani. 

  
1 ELTs seni avaldamata.
2 Komisjoni teatis nõukogule ja Euroopa Parlamendile: õhusaaste temaatiline strateegia, KOM(2005)0446.
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Nimetatud eesmärgid lähtuvad ulatuslikust 
kulude ja tulude analüüsist. Eelkõige 
nähakse ette, et SO2 heitkoguseid 
vähendatakse 82%, lämmastikoksiidide 
(NOx) heitkoguseid 60%, lenduvate 
orgaaniliste ühendite heitkoguseid 51% ja 
esmaste tahkete osakeste (PM2,5)
heitkoguseid 59%, võttes aluseks 2000. 
aasta vastavad heitkogused. Direktiivi 
98/70/EÜ muudatuste mõju seoses 
bensiinijaamadest pärinevate lenduvate 
orgaaniliste ühendite heitkogustega tuleks 
käsitleda tulevastes õigusaktides.

Nimetatud eesmärgid lähtuvad ulatuslikust 
kulude ja tulude analüüsist. Eelkõige 
nähakse ette, et SO2 heitkoguseid 
vähendatakse 82%, lämmastikoksiidide 
(NOx) heitkoguseid 60%, lenduvate 
orgaaniliste ühendite heitkoguseid 51% ja 
esmaste tahkete osakeste (PM2,5) 
heitkoguseid 59%, võttes aluseks 2000. 
aasta vastavad heitkogused. Oma 26. 
septembri 2006. aasta resolutsioonis 
õhusaastet käsitleva temaatilise strateegia 
kohta1 nõudis Euroopa Parlament 
kõrgemaid vähendamise eesmärke, nimelt 
lämmastikoksiidide (NOx) heitkoguste 
vähendamist 65%, lenduvate orgaaniliste 
ühendite heitkoguste vähendamist 55% ja 
esmaste tahkete osakeste (PM2,5) 
heitkoguste vähendamist 61% võrra. See 
eesmärk peaks peegelduma ka käesolevas 
direktiivis. Direktiivi 98/70/EÜ muudatuste 
mõju seoses bensiinijaamadest pärinevate 
lenduvate orgaaniliste ühendite 
heitkogustega tuleks käsitleda ka tulevastes 
õigusaktides.
___________________________

1 ELT C 306 E, 15.12.2006, lk 176.

Selgitus
Euroopa Parlament on nõudnud ambitsioonikamat õhusaaste vastu võitlemise poliitikat. Kõik 
õhusaaste alased õigusaktid peavad selle ambitsiooniga kattuma.

Muudatusettepanek 2
PÕHJENDUS 3

(3) Ühendus on Kyoto protokolli raames 
võtnud kasvuhoonegaaside heitkogustega 
seotud kohustused aastateks 2008–2012. 
Maismaatransport põhjustab praegusest 
heidete üldkogusest peaaegu 20%. 
Ühendus kaalub, mil viisil peaks 
kasvuhoonegaaside heitkogust lisaks 
Kyoto protokolliga võetud kohustustele 
vähendama. Tulevikueesmärkide
saavutamisele peavad kaasa aitama kõik 
sektorid.

Ühendus on Kyoto protokolli raames 
võtnud kasvuhoonegaaside heitkogustega 
seotud kohustused aastateks 2008–2012. 
Maismaatransport põhjustab praegusest 
heidete üldkogusest peaaegu 20%. 
Ühendus on võtnud ka kohustuse 
vähendada ülemaailmse kokkuleppe 
raames 2020. aastaks kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid 30% võrra ja ühepoolselt 
20% võrra. Nende eesmärkide
saavutamisele peavad kaasa aitama kõik 
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sektorid.

Selgitus
2012. aasta järgset 30% eesmärki või komisjoni väljapakutud 20% eesmärki toetavad nii 
nõukogu kui ka Euroopa Parlament. Kõik kasvuhoonegaaside vähendamise alased õigusaktid 
peavad olema kooskõlas selle ambitsiooniga. 

Muudatusettepanek 3
PÕHJENDUS 6

(6) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. mai 
2003. aasta direktiivi 2003/30/EÜ (millega 
edendatakse biokütuste ja muude 
taastuvkütuste kasutamist 
transpordisektoris) eesmärk on soodustada 
biokütuste kasutamist ühenduses. 
Ühenduse biokütuste strateegiat täpsustati 
komisjoni 2006. aasta teatises „ELi 
biokütuste strateegia”. Nimetatud teatises 
väljendatakse valmisolekut edendada 
biokütuseid ja biokütuse tehnoloogiat, kuid 
samas märgitakse selgelt, et selline areng ei 
tohi põhjustada keskkonnakahjude 
suurenemist, ning rõhutatakse 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise vajadust. Teatises 
tunnistatakse ka vajadust soodustada 
biokütuse tehnoloogia edasist arendamist. 

(6) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. mai 
2003. aasta direktiivi 2003/30/EÜ (millega 
edendatakse biokütuste ja muude 
taastuvkütuste kasutamist 
transpordisektoris) eesmärk on soodustada 
biokütuste kasutamist ühenduses. 
Ühenduse biokütuste strateegiat täpsustati 
komisjoni 2006. aasta teatises „ELi 
biokütuste strateegia”. Nimetatud teatises 
väljendatakse valmisolekut edendada 
biokütuseid ja biokütuse tehnoloogiat, kuid 
samas märgitakse selgelt, et selline areng ei 
tohi põhjustada keskkonnakahjude 
suurenemist, ning rõhutatakse 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise vajadust. Teatises 
tunnistatakse ka vajadust soodustada 
biokütuse tehnoloogia edasist arendamist. 
Biokütuste tootmises on soovitav 
kehtestada mitte üksnes bioloogilise 
mitmekesisuse kriteeriumid, vaid ka 
sotsiaalsed kriteeriumid.

Selgitus
Edendada tuleks kasvuhoonegaaside näitaja suhtes edumeelsete biokütuste lisamist teistele 
kütustele, kuid seda ei tohi teha bioloogilise mitmekesisuse arvelt ning sellel ei tohi olla 
sisulist negatiivset sotsiaalset mõju tootjariikidele. 

Muudatusettepanek 4
PÕHJENDUS 15

(15) Etanooli lisamisel bensiini muutub 
saadava kütusesegu aururõhk 
mittelineaarselt. Tagamaks, et kahest 
seaduslikust bensiini-etanoolisegust 
koosneva bensiini aururõhk jääks 

(15) Etanooli lisamisel bensiini muutub 
saadava kütusesegu aururõhk 
mittelineaarselt. Tagamaks, et lisandi 
kogusest tingitud bensiini aururõhu tõus
ei oleks ebaproportsionaalselt kõrge, on 
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seadusliku aururõhu piirväärtuse sisse, on 
vaja määratleda selliste segudega seotud
aururõhu lubatud erand, et see vastaks 
aururõhu tegelikule suurenemisele, mis 
on tingitud teatava protsendi etanooli 
lisamisest bensiini.

vaja määratleda selliste segude erandi 
tingimuse kehtimiseks nõutav minimaalne 
lisatav kogus. 

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

Muudatusettepanek 5
PÕHJENDUS 16

(16) Selleks et soodustada madala 
süsinikusisaldusega kütuste kasutamist, 
järgides samas õhusaastega seotud 
eesmärke, peaksid bensiinitöötlejad 
ideaaljuhul tegema kättesaadavaks 
nõutava koguse madala aururõhuga 
bensiini. Kuna praegu see ei toimi, 
suurendatakse etanoolisegude aururõhu 
piirväärtust, et biokütuste turg saaks 
areneda.

(16) Selleks et soodustada madala 
süsinikusisaldusega kütuste kasutamist, 
järgides samas õhusaastega seotud 
eesmärke, peaksid bensiinitöötlejad tegema 
kättesaadavaks nõutava koguse madala 
aururõhuga bensiini. Kuna praegu see ei 
toimi, suurendatakse etanoolisegude 
aururõhu piirväärtust, et biokütuste turg 
saaks areneda. Erand ei tohi tuua kaasa 
lenduvate orgaaniliste ühendite 
heitkoguste üldist suurenemist. Seepärast 
tuleb maksimaalseid aururõhu tasemeid 
alandada. 

Selgitus

Etanooli lisamine võib tuua kaasa aururõhu tõusu. On oluline tagada, et komisjoni pakutava 
erandiga ei kaasneks maksimaalse lubatud aururõhu piirväärtuse tõusu. 

Muudatusettepanek 6
PÕHJENDUS 19

(19) Kasvuhoonegaaside heitkoguste 
järelevalveks uue mehhanismi loomise 
raames tuleks komisjonile anda volitused 
kehtestada viis, mida kasutatakse 
maanteesõidukite ja maanteeväliste 
liikurmasinate kütuse elutsükli jooksul 
tekkivate kasvuhoonegaaside heitkogustest 
teatamiseks. Kuna need meetmed ja 
direktiivi 98/70/EÜ artiklis 10 sätestatud 

(19) Kasvuhoonegaaside heitkoguste 
järelevalveks uue mehhanismi loomise 
raames tuleks komisjonile anda volitused 
kehtestada Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määratletud suuniste alusel viis, 
mida kasutatakse maanteesõidukite ja 
maanteeväliste liikurmasinate kütuse 
elutsükli jooksul tekkivate 
kasvuhoonegaaside heitkogustest 
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lubatud analüütiliste meetodite 
kohandamise meetmed on üldised ja 
kavandatud täiendama käesolevat direktiivi 
uute vähem oluliste elementidega, tuleks 
need vastu võtta otsuse 1999/468/EÜ 
artiklis 5a nimetatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

teatamiseks. Kuna need meetmed ja 
direktiivi 98/70/EÜ artiklis 10 sätestatud 
lubatud analüütiliste meetodite 
kohandamise meetmed on üldised ja 
kavandatud täiendama käesolevat direktiivi 
uute vähem oluliste elementidega, tuleks 
need vastu võtta otsuse 1999/468/EÜ 
artiklis 5a nimetatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Selgitus
Komisjon teeb ettepaneku kütuse olelustsükli jooksul tekkivate kasvuhoonegaaside heitkoguste 
järelevalveks ja seejärel vähendamiseks. Demokraatia seisukohast on oluline, et järelevalve 
viisi suuna valiku määraksid Euroopa Parlament ja nõukogu, mitte ainult komiteemenetlus. 

Muudatusettepanek 7
PÕHJENDUS 22 A (uus)

(22 a) Siseveelaevade jaoks on töötatud 
välja uued puhtamad 
mootoritehnoloogiad. Sellised mootorid 
töötavad üksnes väga madala 
väävlisisaldusega kütusega. 
Siseveelaevade kütuste väävlisisaldust 
vähendatakse niipea kui võimalik ühe 
korraga. 

Selgitus

Kaasaegsetele puhastele laevamootoritele, milles on keerukad õhusaaste vastased 
filtreerimisseadmed, sobivad üksnes väga madala väävlisisaldusega kütused. Komisjon teeb 
ettepaneku alandada siseveelaevades kasutatavate kütuste väävlisisaldust kahes etapis. 
Kiirem madala väävlisisaldusega kütuste kasutuselevõtt ja kahe etapi ühendamine oleks siiski 
parem. 

Muudatusettepanek 8
ARTIKLI 1 PUNKT -1 (uus)

Artikkel 1 (direktiiv 98/70/EÜ)

-1. Artikkel 1 asendatakse järgmisega:
„Artikkel 1

Reguleerimisala
Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
tervise- ja keskkonnakaitselistel põhjustel 
otto- ja diiselmootoriga ning teiste 
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mootoritehnoloogiatega varustatud 
sõidukites kasutatavate kütuste tehnilised 
näitajad.

Selgitus
Senini on kütusekvaliteedi direktiiviga reguleeritud üksnes kütuste kvaliteeti, käesoleva 
muudatusettepaneku kohaselt kehtestataks kütustele ka kasvuhoonegaaside vähendamise 
nõue. Kütusetarnijad peaksid olema võimelised seda tingimust täitma, muu hulgas erinevate 
hea kasvuhoonegaaside tasemega kütuste (näiteks vesiniku) tootmise teel. Selle võimaluse 
loomiseks tuleb käesoleva direktiivi reguleerimisala laiendada. 

Muudatusettepanek 9
ARTIKLI 1 PUNKT 1 A (uus)

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

1 a. Artikli 2 esimesse lõiku lisatakse 
punkt 5 a:
„5 a. kasvuhoonegaasi näitaja –
kasvuhoonegaaside kogus kütuses, 
mõõdetuna CO2 ekvivalentides, millele on 
liidetud kaevandamis- ja tootmisprotsessi, 
transpordi, tarnimise ja maakasutuse 
muutuste käigus õhkupaisatud CO2
ekvivalentide hulk ja millest on lahutatud 
seoses kütuse tootmisega tekkivate CO2
ekvivalentide heite vähenemine sidumise 
ja ladustamise tõttu või tänu süsiniku 
neeldajatele. 

Selgitus

2020. aastaks tuleb kütusetarnijatel parandada kütuste kasvuhoonegaasidega seotud näitajat 
10% võrra. Tuleb täpselt määratleda, mida selle all silmas peetakse. 

Muudatusettepanek 10
ARTIKLI 1 PUNKT 2 (C)

Artikli 3 lõige 3 (direktiiv 98/70/EÜ)

3. III lisas sätestatud spetsifikatsioonidele 
vastav kütus tuleb varustada riigikeeles või 
-keeltes märkega "Vähese 
biokütusesisaldusega bensiin".

3. III lisas sätestatud spetsifikatsioonidele 
vastav kütus tuleb varustada riigikeeles või 
-keeltes märkega „Bensiin”.

V lisas sätestatud spetsifikatsioonidele 
vastav kütus tuleb varustada riigikeeles või 

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

-keeltes märkega „Vähese 
biokütusesisaldusega bensiin”.

Selgitus
Et asi oleks tarbija jaoks selge, tuleks mõiste „suure biokütusesisaldusega bensiin” jätta 
sellise bensiini jaoks, milles tegelikult sisaldub suur protsent biokütust. Seepärast tuleb 
bensiini, milles sisaldub 0–5% biokütust, nimetada „bensiiniks” ja bensiini, milles sisaldub 
5–10% biokütust, nimetada „vähese biokütusesisaldusega bensiiniks”.

Muudatusettepanek 11
ARTIKLI 1 PUNKTI 3 ALAPUNKT C

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

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

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

Liikmesriigid tagavad samuti, et hiljemalt 
31. detsembriks 2009 on maanteevälistes 
liikurmasinates ja siseveelaevades 
kasutatava gaasiõli tingimused 
ühtlustatud maanteel kasutatava 
diislikütuse kvaliteediga vastavalt IV 
lisale.

Selgitus

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

Muudatusettepanek 12
ARTIKLI 1 PUNKTI 3 LÕIGE D
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Artikli 4 lõige 6 (direktiiv 98/70/EÜ)

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

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

Liikmesriigid tagavad, et hiljemalt 31. 
detsembriks 2009 on maanteevälistes 
liikurmasinates ja siseveelaevades 
kasutatava gaasiõli tingimused 
ühtlustatud maanteel kasutatava 
diislikütuse kvaliteediga vastavalt IV 
lisale.

Selgitus
Kaasaegsetele puhastele laevamootoritele, milles on keerukad õhusaaste vastased 
filtreerimisseadmed, sobivad üksnes väga madala väävlisisaldusega kütused. Komisjon teeb 
ettepaneku alandada siseveelaevades kasutatavate kütuste väävlisisaldust kahes etapis. 
Parem oleks siiski, kui madala väävlisisaldusega kütuste kasutuselevõtt toimuks kiiremini ja 
kaks etappi oleksid ühendatud. Sellest tingitud CO2 heite kasv rafineerimistehases saab 
külluslikult kompenseeritud selle kaudu, et säästlikumate mootorite CO2 heide on väiksem. 
Lisaks on oluline, et siseveelaevades kasutatavad kütused vastaksid kõigile IV lisas 
maanteesõidukitele kehtestatud tingimustele.

Muudatusettepanek 13
ARTIKLI 1 PUNKT 5

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

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

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

Selgitus

Vt muudatusettepaneku 15 selgitust. 
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Muudatusettepanek 14
ARTIKLI 1 PUNKT 5

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

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

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

Selgitus

Vt muudatusettepaneku 15 selgitust. 

Muudatusettepanek 15
ARTIKLI 1 PUNKT 5

Artikli 7a lõige 3 (direktiiv 98/70/EÜ)

3. Käesoleva artikli lõigete 1 ja 2 
kohustuste täitmiseks vajaliku kütuse 
elutsükli jooksul tekkivate 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
järelevalve, selle kohta aruande esitamise 
ning tõendamise rakendamiseks vajalikud 
meetmed, mis põhinevad nende elementide 
täpsel määratlusel, mida võetakse arvesse 
nimetatud heitkoguste arvutamisel, 
võetakse vastu artikli 11 lõikes 2 sätestatud 
korras ning nende eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi vähem olulisi elemente 
seda täiendades.

3. Käesoleva artikli lõigete 1 ja 2 
kohustuste täitmiseks vajaliku kütuse 
elutsükli jooksul tekkivate 
kasvuhoonegaaside heitkoguste järelevalve 
energiaühiku kohta, selle kohta aruande 
esitamise ning tõendamise rakendamiseks 
vajalikud meetmed, mis põhinevad nende 
elementide täpsel määratlusel, mida 
võetakse arvesse nimetatud heitkoguste 
arvutamisel, võetakse vastu artikli 11 
lõikes 2 sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt VI a lisas 
esitatud suuniste alusel ning nende 
eesmärk on muuta käesoleva direktiivi 
vähem olulisi elemente seda täiendades.

Selgitus

Komisjon teeb ettepaneku jätta tootmisallikast kuni sõidukis kasutamiseni tekkivate 
kasvuhoonegaaside mõõtmise meetodi kehtestamine komiteemenetluse ülesandeks. Metoodika 
valikuga on aga seotud mõned väga poliitilised küsimused. Seepärast peaks Euroopa 
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Parlament soovitama, millist komiteemenetlust tuleks kasutada. Kasvuhoonegaaside 
vähendamise osas oleks parem teha viis 2%lise vähendamise sammu kui 10 iga-aastast 
1%lise vähendamise sammu, kuna 2%lise vähendamise rakendamine kord kahe aasta jooksul 
on lihtsam. 
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Muudatusettepanek 16
ARTIKLI 1 PUNKT 5

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

Artikkel 7b a
Biokütuste säästva arengu kriteeriumid

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

Selgitus

Biomassi tootmisega võivad kaasneda tõsised bioloogilise mitmekesisusega seotud ja 
sotsiaalsed probleemid. Läbivaadatud kütuse kvaliteedi direktiiv soosib suhteliselt madala 
kasvuhoonegaasi tasemega biomassi tootmist, kuid lisaks sellele tuleb arvestada ka 
bioloogilise mitmekesisuse ja sotsiaalsete kriteeriumidega. On oluline, et nende kriteeriumide 
suunised formuleerib Euroopa Parlament, mitte komiteemenetlus. 

Muudatusettepanek 17
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ARTIKLI 1 PUNKT 6
Artikkel 8a (direktiiv 98/70/EÜ)

Komisjon jätkab sobiva katsemeetodi 
väljaarendamist seoses kütusele lisatavate 
metallilisanditega.

Metallilisandi MMT kasutamine kütuses 
on keelatud alates 1. jaanuarist 2010. 
Komisjon arendab välja sobiva 
katsemeetodi seoses kütusele lisatavate 
metallilisanditega (välja arvatud MMT).

Selgitus
Mõnedes liikmesriikides lisatakse MMTd bensiinile, et parandada Venemaalt imporditud 
bensiini kehva kvaliteeti. Selle ja teiste metallilisandite kasutamine on väga 
keskkonnavaenulik. MMTd on kergesti võimalik asendada vähem kahjulike ainetega ja 
seepärast tuleks selle lisaaine kasutamine alates 2010. aastast keelustada. Teiste 
metallilisandite osas arendab komisjon välja sobiva katsemeetodi.

Muudatusettepanek 18
ARTIKLI 1 PUNKT 7

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

(c a) arktiliste või karmide talvetingimuste 
mõiste, et piiritleda mõiste üksnes nende 
piirkondadega, kus esinevad kõrgemat 
maksimaalset aururõhu piirväärtust 
õigustavad tingimused;

Selgitus
Arktiliste tingimuste või väga karmide talvedega liikmesriikidel on õigus kõrgemale 
maksimaalsele aururõhule. Komisjoni pakutud „arktiliste tingimuste” või „karmide talvede” 
mõiste sõnastus on väga üldine. Seepärast tuleks kaaluda, kas mõiste ei peaks piirduma 
üksnes nende piirkondadega, kus tegelikult võib kõrgemat maksimaalset aururõhku 
kohaldada. 

Muudatusettepanek 19
ARTIKLI 1 PUNKT 7

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

(f) metallilisandite kasutamine kütustes. (f) metallilisandite kasutamine kütustes 
(välja arvatud MMT).

Selgitus
Vt muudatusettepaneku 20 selgitust.

Muudatusettepanek 20
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ARTIKLI 1 PUNKT 7
Artikli 9 punkt f a (uus) (direktiiv 98/70/EÜ)

(f a) bensiinis ja diislis kasutatavate 
komponentide kogus, võttes arvesse ELi 
keskkonnaalaseid õigusakte, sealhulgas 
veepoliitika raamdirektiivi ja selle 
tütardirektiivide eesmärke. 

Selgitus
Veekogudest on leitud diisli või bensiini komponentide (näiteks MTBE või ETBE või teiste 
komponentide, näiteks benseeni) saastet. Seda tuleks veepoliitika raamdirektiivi ja teiste ELi 
keskkonnaalaste õigusaktide valguses uuride. 

Muudatusettepanek 21
ARTIKLI 1 PUNKTI 12 ESIMENE -1 LÕIK(uus)

III lisa tabel (direktiiv 98/70/EÜ)

Real „Küllastunud aururõhk 
suveperioodil” asendatakse kirje tulbas 
„Maksimum” kirjega „56,0 (5)”.

Selgitus

III lisa kehtib bensiini kohta, millele on lisatud 0–5% biokütuseid. Kuna 5–10% 
biokütusesisaldusega bensiini nimetatakse nüüd vähese biokütusesisaldusega bensiiniks, siis 
on kohane jätkata 0–5% kategooria nimetamist lihtsalt bensiiniks, nii nagu see on ka kehtivas 
muutmata direktiivis 98/70/EÜ. 

Muudatusettepanek 22
ARTIKLI 1 PUNKT 12

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

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

Joonealune märkus 5 asendatakse 
järgmisega: „Liikmesriikides, kus on 
arktilised või karmid talvetingimused, ei 
tohi maksimaalne aururõhk ületada 66,0 
kPa. Kui kütus sisaldab biokütuseid, tohib 
maksimaalne lubatud aururõhk 
suveperioodil ületada 56 kPa 4 kPa võrra 
(vt VI lisa), kui on täidetud minimaalne 
(3%) biokütuse sisalduse nõue.”

Selgitus

III lisa kehtib bensiini kohta, millele on lisatud 0–5% biokütuseid. Kuna 5–10% 



PE 392.119v01-00 18/29 PR\676597ET.doc
Freelance-tõlge

ET

biokütusesisaldusega bensiini nimetatakse nüüd vähese biokütusesisaldusega bensiiniks, siis 
on kohane jätkata 0–5% kategooria nimetamist lihtsalt bensiiniks, nii nagu see on ka kehtivas 
muutmata direktiivis 98/70/EÜ. 

Muudatusettepanek 23
ARTIKLI 1 PUNKTI 13 ALAPUNKT A

IV lisa tabel (direktiiv 98/70/EÜ)

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

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

Selgitus

Kahjulike polütsükliliste aromaatsete süsivesinike (PAC) heidet tuleks vähendada absoluutse 
miinimumini. Komisjon soovib vähendada polütsükliliste aromaatsete süsivesinike 
maksimaalset lubatud sisaldust 11%lt 8%le. Keskmiselt sisaldab kütus ELis siiski ligikaudu 
3% polütsüklilisi aromaatseid süsivesinikke, üksnes erandjuhtudel ulatub sisaldus üle 6%. 
Seepärast võib maksimaalset lubatud protsenti kahandada 6%le. 

Muudatusettepanek 24
ARTIKLI 1 PUNKT 15 A (uus)

VI a lisa (uus) ja VI b lisa (uus) (direktiiv 98/70/EÜ)

15 a. Lisatakse käesoleva direktiivi lisas 
sätestatud VI a lisa ja VI b lisa.

Selgitus

Kasvuhoonegaaside näitaja kontrolli ja vähendamise täpsed viisid tuleb määratleda 
selgemalt. Selleks on koostatud kaks uut lisa. 

Muudatusettepanek 25
LISA

V lisa alapealkiri (direktiiv 98/70/EÜ)

Liik: Suure biokütusesisaldusega bensiin Liik: Madala biokütusesisaldusega bensiin

Selgitus

V lisa sisaldab 0–10% biokütusesisaldusega bensiinile kohaldatavaid sätteid. Sellist kogust 
biokütuseid sisaldava bensiini nimetamine „suure biokütusesisaldusega bensiiniks” on 
eksitav. See mõiste peaks jääma oluliselt suurema biokütusesisaldusega bensiini jaoks. Samuti 
on hea, kui 0–5% biokütusesisaldusega ja 5–10% biokütusesisaldusega bensiinile on eraldi 
kategooriad. 
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Muudatusettepanek 26
LISA

V lisa tabeli rea 3 neljas tulp (direktiiv 98/70/EÜ)

Küllastunud aururõhk suveperioodil Küllastunud aururõhk suveperioodil

60,0 (4) 56,0 (4)

Selgitus

Vt muudatusettepaneku 25 selgitust. 

Muudatusettepanek 27
LISA

V lisa tabeli rea 7 teine taane (direktiiv 98/70/EÜ)

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

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

Selgitus

Vt muudatusettepaneku 25 selgitust.

Muudatusettepanek 28
LISA

V lisa joonealune märkus 4 (direktiiv 98/70/EÜ)

(4) Liikmesriikides, kus on arktilised või 
karmid talvetingimused, ei tohi 
maksimaalne aururõhk olla suurem kui 
70,0 kPa. Kui kütus sisaldab etanooli, tohib 
maksimaalne lubatud aururõhk 
suveperioodil ületada 60 kPa VI lisas 
esitatud tabelis sätestatud määra võrra.

(4) Liikmesriikides, kus on arktilised või 
karmid talvetingimused, ei tohi 
maksimaalne aururõhk olla suurem kui 
66,0 kPa. Kui kütus sisaldab etanooli, tohib 
maksimaalne lubatud aururõhk 
suveperioodil ületada 60 kPa VI lisas 
esitatud tabelis sätestatud määra võrra.

Selgitus

Vt muudatusettepaneku 25 selgitust.

Muudatusettepanek 29
LISA

VI lisa (direktiiv 98/70/EÜ)

ETANOOLI SISALDAVA BENSIINI 
AURURÕHU LUBATUD ERAND

BIOKÜTUSEID SISALDAVA BENSIINI 
AURURÕHU LUBATUD ERAND
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Etanoolisisaldus 
(%v/v)

Aururõhuga 
seotud lubatud 
erand ( kPa)

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

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

Selgitus
Väljapakutud erand tooks kaasa aururõhu suurenemise 68 kPa-ni ja suurenenud lenduvate 
orgaaniliste ühendite heitest tingitud halvema õhu kvaliteedi. Etanooli või teiste biokütuste 
lisamine võib siiski olla tarnijate jaoks oluline kütuste kasvuhoonegaasi näitaja parandamise 
moodus. Seepärast tuleb üldist maksimaalset aururõhku alandada 56 kPa tasemele. Lisaks 
võib lubada maksimaalselt 4 kPa suurust erandit. Sellise meetodiga jääb isegi erandiga 
maksimaalne aururõhk alla 60 kPa ja õhusaaste ei suurene. 
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Muudatusettepanek 30
LISA

VI a lisa (uus) (direktiiv 98/70/EÜ)

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

Selgitus
Käesolevas lisas on antud metoodika suunised CO2 mõõtmiseks kõigis kütustes (sh 
fossiilkütustes, biokütustes, vesinikus). Kui tarnijad suudavad saavutada artiklis 7a 
kehtestatud vähendamise eesmärgi uute kütuste (näiteks vesiniku) kasutamise teel, siis tooks 
see kaasa uutesse sõidukitehnoloogiatesse tehtavate investeeringute olulise tõusu. 
See metoodika on jagatud kolme ossa: esimene kirjeldab kasvuhoonegaaside heite 
seireprotsessi kogu ahelas, teine kehtestab kasvuhoonegaaside heite vähendamise 
alusstandardid ja viimane kirjeldab vähendamise etappi ja annab võimaluse kasutada 
vaikeväärtusi. 
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Muudatusettepanek 31
LISA

VI b lisa (uus) (direktiiv 98/70/EÜ)

VI B LISA
SÄÄSTVA ARENGU KRITEERIUMID 
BIOKÜTUSTE TOOTMISES
Bioloogiline mitmekesisus
Bioloogilise mitmekesisuse kriteeriumid 
põhinevad sellel, et biomassi on võimalik 
vähemalt osaliselt jälgida tagasi allikani, 
sertifitseeritud biomassi võib segada 
sertifitseerimata biomassiga ning kõik 
säästva arengu biomassi tootmise ahela 
ettevõtted on sertifitseeritud. See süsteem 
peab tagama järgmist:
– biomassi tootmine ei tohi toimuda 
loodusväärtuste või riiklikult kaitstud 
alade läheduses, välja arvatud 
jäätmevoogude või puidujäätmete puhul; 
– biomassi tootmisega ei tohi kaasneda 
raadamist; 
– täita tuleb rahvusvahelisi konventsioone 
ja regulatsioone; 
– biokütuste tootmine ei tohi tekitada 
veepuudust. 
Sotsiaalsed kriteeriumid
Biokütuste tootmise sotsiaalsed 
kriteeriumid hõlmavad järgmisi elemente: 
– aruandluskohustus bioloogiliste 
lähteainete tootmise sotsiaalsete 
tagajärgede kohta, eriti toiduainete 
hindade kohta; 
– kohaliku kogukonna/elanikkonna 
nõusolek. 

Selgitus

Biomassi tootmisega võivad kaasneda tõsised bioloogilise mitmekesisusega seotud ja 
sotsiaalsed probleemid. Läbivaadatud kütuse kvaliteedi direktiiv soosib suhteliselt madala 
kasvuhoonegaasi tasemega biomassi tootmist, kuid lisaks sellele tuleb arvestada ka 
bioloogilise mitmekesisuse ja sotsiaalsete kriteeriumidega. Väljapakutud kontrollisüsteem on 
tõhus biomassi päritolu kontrollimise vahend bioloogilise mitmekesisuse taseme säilimise 
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tagamiseks, kuid see võimaldab ka laiaulatuslikku rakendamist. Sotsiaalsed kriteeriumid 
peaksid põhinema heal teabel ja kohalikul nõusolekul. 
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SELETUSKIRI

Kütuse kvaliteedi direktiivi läbivaatamisel on kaks eesmärki. Esimene eesmärk on parandada 
õhu kvaliteeti muu hulgas väävli ja polütsükliliste aromaatsete süsivesinike heite vähendamise 
teel. Teine eesmärk on aidata võidelda kliimamuutuste vastu transpordikütustest pärinevate 
kasvuhoonegaaside vähendamise teel. Teine eesmärk kujutab endast tähelepanuväärset 
poliitilist otsust. Kasvuhoonegaaside heidet tuleb kõigepealt mõõta kütuse olelustsükli 
jooksul: kaevandamis- ja tootmisetapis, transpordil ja tarnimisel ning lõppkasutusel. Järgmine 
samm on heite vähendamine. See on esimene kord, kui konkreetsele tootele (kütusele) on 
seatud vähendamise eesmärk olelustsükli analüüsi põhjal. On huvitav märkida, et Ameerika 
Ühendriikides esitas California osariik enam-vähem sarnase algatuse, mis suurendab 
võimalust teha Ameerika Ühendriikidega tulemuslikku koostööd. Euroopa Parlamendi 
keskkonnakomisjoni koordinaatorid tellisid poliitilise autelu ettevalmistamiseks uuringu. 
Uuring „Säästva arengu kriteeriumid kütuse kvaliteedi direktiivis” (Inclusion of sustainability 
criteria in the Fuel Quality Directive) avaldati juuli alguses. 5. juulil korraldas 
keskkonnakomisjon koos poliitikaosakonnaga ekspertarvamuste esitamiseks töötoa, kuhu olid 
kutsutud huvitatud pooled. Arutelus osales ligikaudu 50 inimest, sealhulgas komisjoni, 
EMSKi, liikmesriikide, nõukogu eesistuja, naftatööstuse, keskkonnaliikumise ja biokütuse 
tootjate esindajad. Viimastel kuudel on raportööril olnud palju vestlusi nii huvitatud poolte 
kui ka ekspertidega. Mais osales raportöör vastavateemalisel sümpoosionil Californias. 
Mõned valikud nii õhukvaliteedi kui ka kliimamuutuste eesmärgi osas vajavad selgitamist. 

1. Õhukvaliteet

Kütuse kvaliteedi direktiiviga kehtestatakse uued vääveldioksiidi ja polütsükliliste 
aromaatsete süsivesinike standardid. Siseveelaevades kasutatavate kütuste osas teeb komisjon 
ettepaneku alandada väävlisisaldust kahes etapis: 31. detsembril 2009 tasemele 300 mg/kg ja 
31. detsembril 2011 tasemele 10 mg/kg. Komisjon õigustab seda kaheetapilist lähenemisviisi 
viitega täiendavale energiatarbimisele, mida kütuste väävlisisalduse alandamine kaasa toob. 
Sellele võib vastu vaielda väitega, et madala väävlisisaldusega kütus teeb võimalikuks 
säästlikumad laevamootorid. Täiendava energiatarbimise rafineerimistehases kompenseerib 
külluslikult väiksem kütusetarbimine laevadel. Säästlikumad laevamootorid on juba saadaval. 

Komisjon teeb ettepaneku vähendada polütsükliliste aromaatsete süsivesinike maksimaalset 
lubatud sisaldust kütustes 11%lt 8%le. ELi keskmine tase on siiski 3–4% ning 6% taset 
ületatakse vaid üksikutel juhtudel. Seepärast peaks maksimaalse taseme täiendavat alandamist 
8%lt 6%le olema võimalik saavutada ilma suuremate lisakuludeta. 

Aururõhk ja etanool
Teine küsimus on aururõhk. Mida suurem on aururõhk, seda suurem on lenduvate orgaaniliste 
ühendite heide. Lenduvad orgaanilised ühendid mängivad suurt rolli osooni moodustumisel. 
Eelkõige soojades tingimustes võib osooni moodustumine olla tõsine terviserisk. Oma 
resolutsioonis õhukvaliteedi temaatilise strateegia kohta nõudis Euroopa Parlament 
ambitsioonikamat lähenemisviisi, eriti lenduvate orgaaniliste ühendite heite põhjustatud 
tervisekahjustuste osas. Komisjon täiendavaid vähendamisi välja ei paku ja soovib 
maksimaalse lubatud aururõhu osas jääda 60 kPa juurde, võimalusega suurendada seda 
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arktilistes tingimustes 70 kPa-ni, et ka arktilistes piirkondades oleks võimalik autosid 
käivitada. Lisaks teeb komisjon isegi suurendamise ettepaneku, kui tegemist on etanooli 
segamisega kütusesse. Üks etanooli kütusesse segamise kõrvalmõju on aururõhu
suurenemine, mille tulemusel paiskub atmosfääri rohkem lenduvaid orgaanilisi ühendeid. 
Aururõhu suurenemine ei ole otseses proportsionaalses seoses segamisel kasutatava etanooli 
kogusega. See on maksimaalsel tasemel 5%lise segu puhul ning hakkab kangemates segudes 
järk-järgult langema. 

Tasakaalustatud ettepaneku tegemiseks on raportöör uurinud olukorda Ameerika 
Ühendriikides. Enamikus Ameerika Ühendriikide osariikides on lubatud aururõhk märgatavalt 
madalam (48 kPa). Etanooliga segamisel ei ole kehtestatud kõrgemat piirmäära, kuigi 
osariigid, kus õhukvaliteet seda lubab, on seda võimalust kasutanud. Tehnilisi takistusi 
madalama aururõhu kehtestamisele ei ole ka ELis. Aururõhk 56 kPa on võimalik. Lisaks ei 
ole veel otsustatud, millisel määral etanooli erand vajalik on. Pidades silmas aururõhu kiiret 
tõusu väikese koguse etanooli lisamisel, annaks suurema aururõhu lubamine üksnes väikese 
koguse lisamisel vale signaali. Sellisel juhul tooks väike kasvuhoonegaaside heite 
vähendamine kaasa ebaproportsionaalselt suure õhukvaliteedi halvenemise. Seepärast teeb 
raportöör ettepaneku piiratud 4 kPa suuruse erandi kehtestamiseks, kui kütusele lisatakse 
vähemalt 3% biokütust. 

Ettepanekud
Kokkuvõttes teeb raportöör järgmised ettepanekud:

– alandada kiiremini väävlisisaldust siseveelaevades kasutatavates kütustes;
– vähendada polütsükliliste aromaatsete süsivesinike maksimaalset lubatud kogust;
– keelata kahjulik lisaaine MMT; 
– vähendada aururõhku ja lubada erand üksnes 3–10% biokütuse lisamisel.

2. Kasvuhoonegaasid

Maanteeliiklus põhjustab ligikaudu 20% ELi kasvuhoonegaaside heitest. Et saavutada 2020. 
aastaks CO2 30%line vähenemine, peavad autod muutuma märkimisväärselt säästlikumaks, 
kuid vähendada tuleb ka kütuste põhjustatud CO2 heidet. Komisjon teeb ettepaneku kõigepealt 
kasvuhoonegaaside heidet mõõta ja siis ajavahemikul 2011–2020 seda 1% võrra aastas 
vähendada. Ligikaudu 85% kasvuhoonegaaside heitest tekib autos sisepõlemise tulemusel 
ning 15% üldise tootmis- ja rafineerimisprotsessi käigus, sealhulgas kütuse transportimise ja 
tarnimise tulemusel. Komisjoni ettepanek heite vähendamiseks väärib täit toetust. 
Vähendamise saavutamiseks võivad kütusetarnijad muuta kaevandamis- ja 
rafineerimisprotsessi säästlikumaks, nii et nafta hankimiseks ja selle bensiiniks või diisliks 
ümbertöötlemiseks kuluks vähem energiat. Võrdlevad uuringud (näiteks Kristina Holmgren, 
IVL Swedish Environmental Research Institute) näitavad, et rafineerimistehased on ELis 
erinevad ning et paljusid energia säästmise võimalusi veel ei kasutatagi. Teine võimalus on 
alternatiivsete kütuste (näiteks maagaasi, vesiniku või vedeldatud naftagaasi) tootmine ja 
turundus. Loomulikult peab alternatiivsete kütuste tootmine olema kooskõlas tootmisallikast 
kuni sõidukis kasutamiseni tekkivate kasvuhoonegaaside mõõtmise analüüsiga. Kolmas 
võimalus on biokütuste lisamine. Ka siin tuleb kasutada tootmisallikast kuni sõidukis 
kasutamiseni tekkivate kasvuhoonegaaside mõõtmise meetodit, mis paneb eelistama 
biokütuseid, millel on fossiilkütustest madalam kasvuhoonegaaside tase. Ettepanek jätab 
kütusetarnijatele piisavalt võimalusi valida oma äranägemise järgi ja tarnida neid kütuseid, 
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millel süsiniku tase on parem. Komisjoni ettepanek väärib täit toetust, kuid selle kohta tuleb 
siiski teha mõned märkused: 

1. Meetodi määramine
Komisjoni ettepanek on määrata tootmisallikast kuni sõidukis kasutamiseni tekkivate 
kasvuhoonegaaside mõõtmise meetod komiteemenetluse korras. Kuna selles kontekstis tuleb 
teha mitmeid olulisi poliitilisi valikuid, siis peab parlamendil olema mitmete suuniste kohta 
sõnaõigus. Seda saab tagada nii, et suunised vormistatakse uue lisana, mille saab sisuga täita 
hiljem komiteemenetluse korras. Nendes suunistes võivad muu hulgas sisalduda otsused 
alusaasta ja standardi kohta. 

2. Alusaasta ja standard
Naftatootjad on säästlikkuse suurendamisse investeerinud erineval määral. Komisjoni 
ettepaneku kohaselt tuleb igal tarnijal esitada andmed kasvuhoonegaaside heite kohta, millest 
moodustub hiljem standard. See tähendaks, et igale ettevõttele kohaldataks erinevat 
standardit, mis on vastuolus siseturu loogikaga. See on vastuolus ka õigluse põhimõttega, sest 
ettevõtted, kes on investeerinud parendustesse, kannatavad seeläbi, et peavad täitma 
rangemaid standardeid kui nende konkurendid, kes on säästlikkusse investeerinud vähem.
Ühetaoliste tingimuste tagamiseks on vaja ühiseid standardeid. Ideaalis peaks alusaasta olema 
võetud minevikust, et tagada strateegiliste kaalutluste välistamine käitumise määramisel. 
Selleks tuleks kasutada olemasolevaid uuringuid. Kuna aga paljud andmed puuduvad ning 
mitte kõik tarnijad ja biokütuse tootjad ei ole selgelt näitajaid kinnitanud, oleks parem, et 
alusaasta on tulevikus niipea kui võimalik pärast käesoleva direktiivi vastuvõtmist. Sellisel 
moel saaksid kõik tarnijad andmed esitada ja neil oleks kohustus seda teha. 

3. Eesmärk
Väljapakutud eesmärk on 1% aastas. Eksperdid eeldavad, et sellise ambitsioonika taseme 
saavutamiseks on vaja märkimisväärset jõupingutust, kuid loomulikult sõltub see palju 
alguspunktist või alusstandardist. Küsimus on kindlasti selles, kuidas kütusetarnijate esitatud 
andmete hulgast standardit valida. Soovitatav oleks mitte valida kõige madalamat standardit, 
ja mitte ka keskmist. Tagamaks eesmärgi piisavat ambitsioonikust, oleks loomulik lähtuda 
tipptegijate tulemustest – sellisel juhul seaks ülejäänutele eesmärgi parim ettevõte (või näiteks 
esimese kolme ettevõtte keskmine). Siin tekib aga üks kvalifitseerimise küsimus. On 
tõenäoline, et parimate näitajatega ettevõte tegeleb kergõliga, kuna see nõuab vähem 
töötlemist ja rafineerimist. Kui standardi seab parim ettevõte, siis annab see kõigile Euroopa 
kütusetarnijatele tugeva stiimuli või isegi sunnib neid kasutama samuti võimalikult palju 
kergõli. See toob kaasa kergõli hinnatõusu ja tähendab raskõli siirdumist sellistesse riikidesse 
nagu Hiina ja India. See ei pruugi aga kasvuhoonegaaside heitele maailma mastaabis kasuks 
tulla – nii paigutuks heide lihtsalt Euroopa ettevõtetelt üle teistele ettevõtetele. Tõelise 
vähenemise tagamiseks võib olla vajalik kahe standardi kehtestamine – üks raskõli ja teine 
kergõli jaoks. Selle vajadust saab siiski hinnata üksnes kütusetootjate tegelikku heidet 
kajastavate andmete põhjal. Lisaks on väljapakutud 1% võrra vähendamist aastas raske ellu 
viia. Vähendamine 2% võrra kahe aasta jooksul on lihtsam ja viiks aastaks 2020 samadele 
tulemustele. 

4. Kogu ahel
Komisjoni ettepanekus on sõnaselgelt mainitud tootmisallikast kuni sõidukis kasutamiseni 
tekkivate kasvuhoonegaaside mõõtmise meetodit. See tähendab, et arvestatakse kogu ahela 
põhjustatava heitega. Fossiilkütuste puhul hõlmab ahel nafta kaevandamisel, põletamisel, 
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esialgsel töötlemisel, transportimisel, rafineerimisel, tarnimisel ja mootoris kütuse põlemisel 
tekkivaid heitgaase. Sama kehtib biokütuste kohta, kuid seal on rõhuasetus pigem tootmise 
sisendite kasutamisel (näiteks kunstväetiste) ja maakasutuse muutustel. 

Lisas on kriteeriumid loetletud nii, et need oleksid kasutatavad nii nafta, gaasi, vesiniku kui ka 
biokütuste puhul. Alternatiiv oleks iga biokütuse jaoks erineva meetodi kirjeldamine, kuid 
kõnealune meetod tagab sõltumatuse tehnoloogiast ning ei sisalda ühegi kütuse jaoks varjatud 
stiimulit. Kütusetarnija võib ise otsustada, milline valik tema jaoks optimaalne on. 

5. Reguleerimisala
Komisjoni ettepanek ei hõlma vesinikku. On siiski oluline anda kütusetootjatele optimaalsed 
valikud ja mitte toetada üksnes biokütuste kasutamist. Seepärast on vajalik muuta artiklit 2 
reguleerimisala kohta. 
Üks keeruline teema on elekter. Loomulikult oleks hea, kui autod sõidaksid säästvalt toodetud 
elektriga. Osad autotootjad näevad tulevikku nn juhtmega autodes, mille akude laadimine 
toimub kodus. Paljudel juhtudel ei ole tänased kütusetootjad sellega seotud. Põhimõtteliselt 
oleks elektri lisamine reguleerimisalasse soovitav, kuid kütusetootjad reeglina elektri 
tarnimisega ei tegele. Seda probleemi aitaks lahendada kaubandussüsteem, aga see muudaks 
direktiivi jälle keeruliseks.

6. Säästva arengu kriteeriumid
Isegi kui kütusetarnijatel on vähendamise kohustuste täitmiseks erinevad viisid, annab see 
eesmärk vaieldamatult tugeva stiimuli biokütuste kasutamiseks. Sellega seoses on ütlematagi 
selge, et kütuste segamine biokütustega, mille kasvuhoonegaaside heide alates tootmisallikast 
kuni sõidukis kasutamiseni on analüüsi kohaselt isegi suurem või üksnes veidi väiksem, ei 
anna eriti midagi. Seepärast ei ole vajalik lisada konkreetset kasvuhoonegaasi näitaja 
miinimumnõude kriteeriumi – kütusetarnijatel ei ole põhjust kasutada segamiseks 
biokütuseid, mille süsinikdioksiidiga seotud säästlikkus on väike. 
Säästva arengu kriteeriumid on aga teine asi. On õigustatud mure biokütuste laialdase 
kasutamise mõju üle bioloogilisele mitmekesisusele, keskkonnale ja sotsiaalsetele suhetele. 
Maailma Kaubandusorganisatsiooni reeglitega haakuvate kriteeriumide sõnastamine ei ole 
lihtne. Mõned Euroopa riigid on juba esimese sammu teinud. Ühendkuningriigi, Saksamaa ja 
Madalmaade seisukohtade, või vähemalt esialgsete seisukohtade, najal on [VI b] lisas 
loetletud mitmed biokütuste probleemi käsitlevad kriteeriumid. Sotsiaalsete kriteeriumide 
osas seisneb reageering peamiselt selles, et tuleb jälgida sotsiaalset mõju ja saada kohaliku 
elanikkonna nõusolek. Bioloogilise mitmekesisuse osas võivad probleemideks olla veekasutus 
ja ökoloogiliselt tähtsate alade lähedus.

7. Ühilduvus teiste õigusaktidega – saastekvootidega kauplemise süsteem ja biokütuse 
eesmärk

Palju on arutletud ühilduvuse üle teiste õigusaktide ja algatustega. Euroopa Ülemkogu on 
leppinud kokku siduvas eesmärgis, 10% biokütuste lisamises, kahel tingimusel. Biokütused 
peavad olema säästvad ja teise põlvkonna tehnoloogia peab olema piisavalt arenenud. On 
ütlematagi selge, et käesoleva direktiivi lisas loetletud säästva arengu eesmärgid ei tohi olla 
vastuolus nõukogu formuleeritud üldise säästva arengu tingimusega. Komisjonis on 
kriteeriumid praegu koostamisel. Hiljem võib VI b lisas olla võimalik ajada läbi viitega 
kehtestatud kriteeriumide loetelule. 
On veel teine ühilduvuse aspekt, nimelt saastekvootidega kauplemine. Rafineerimistehased 
kuuluvad saastekvootidega kauplemise süsteemi alla ja peavad oma heitest aru andma ja 
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ostma täiendavaid õigusi, kui nende heide on suurem juba lubatust. Mõnede kommentaatorite 
sõnul annab see piisava tagatise, et rafineerimistehased oleksid oma süsinikdioksiidi koguste 
osas vastutustundlikud, mis tähendab, et rafineerimistehased ei pea kohustuslikke aruandeid 
esitama. Teine seisukoht on, et saastekvootidega kauplemise süsteem annab üksnes stiimuli 
süsinikdioksiidi vähendamiseks ega kujuta endast tegelikku kohustust. Naftatootjad võivad 
lõppude lõpuks otsustada saastekvoote turult juurde osta. Nii saastekvootidega kauplemise 
süsteem kui ka arutluse all olev direktiiv pakuvad stiimuleid, kumbki ei kehtesta tegelikult 
nõuet, et rafineerimistehastes tuleb säästlikkust suurendada. Teisisõnu, nad võimendavad 
teineteist, kuid ei ole vähemalt vastuolus.

8. Järeldus
Raportööri muudatusettepanekutega on peetud silmas maksimaalset paindlikkust, ühetaolisi 
tingimusi ja ambitsioonikaid vastutustundlikke eesmärke. Lisaks on oluline, et direktiiv oleks 
tehnoloogiliselt neutraalne selles mõttes, et see ei peaks pakkuma täiendavaid stiimuleid 
mõnele kütusele või tehnoloogiale. Kokkuvõtlikult sisalduvad selles järgmised 
muudatusettepanekud: 

– VI a lisa: mõõtmismeetodite suunised, sealhulgas standardväärtuste (vaikeväärtuste), 
nn tipptegijate meetodi ja vajaduse korral kergõlide ja raskõlide erinevate standardite 
kasutamise võimalus;

– VI b lisa: säästva arengu kriteeriumid: bioloogiline mitmekesisus ja sotsiaalsed 
kohustused;

– direktiivi reguleerimisala laiendamine: tehakse võimalikuks vesiniku kasutamine CO2
vähendamiseks;

– suurem paindlikkus: heite vähendamine aastas 1% asemel 2% võrra kahe aasta kohta 
kuni 2020. aastani (kaasa arvatud);

– säästva arengu garantiid uues artiklis 7c.


