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LÜHISELGITUS

Arvamuse koostaja on komisjoni esitatud direktiivi ettepanekuga üldjoontes rahul.

Seadusandliku ettepaneku positiivsed küljed on järgmised:

1. tarbijad seatakse energiasüsteemi ümberkujundamise keskmesse;

2. püütakse luua võrdsed tingimused taastuvate energiaallikate turul osalemiseks;

3. tõhustatakse piirkondlikku koostööd.

Kuid Euroopa energiapoliitika ja energialiidu eesmärkide täielikuks saavutamiseks on vaja 
direktiivi ettepanekut teatavates punktides muuta.

– Üleminek puhtale majandusele peab toimuma nii, et see ei tekita energiatarbijatele
liiga suurt koormust.

– Tuleb rohkem rõhku panna turu integreerimisele ja toimimisele, mille vältimatu 
eeltingimus on kõigi osalejate võrdsed võimalused.

– Uus õiguslik raamistik nii Euroopa kui ka riiklikul tasandil loob õiglased tingimused 
uute üksuste, nt agregaatorite või kohalike energiakogukondade turul osalemiseks ega ole 
samal ajal diskrimineeriv teiste turuosaliste suhtes.

Väga tähtis on tasakaalustava turu tihedam integreerimine, et võimaldada taastuvenergia ja 
nõudluspoole tõhusat piiriülest osalemist. Kuid samas on kogu aeg vaja tagada 
energiavarustuskindlus. Selleks peavad selle valdkonna õigused rangelt kohustustele vastama, 
et mitte tarbijaid mõjutada. Liikmesriigid ja enamikul juhtudest nende põhivõrguettevõtjad 
vastutavad elektrienergia varustuskindluse eest.

On vaja selgeid eeskirju uutele turule sisenejatele, näiteks agregaatoritele või kohalikele 
energiakogukondadele. Arvamuse koostaja tunneb heameelt selle üle, et komisjon on 
kõnealust küsimust õigusaktis käsitlenud, kuid leiab, et agregaatorite eeskirjad ei ole õigesti 
kehtestatud. Lisatud mõjuhinnangus märgitakse, et kui puuduvad 
kompensatsioonimehhanismid agregaatorite ja tasakaaluhaldurite vahel, on oht, et 
agregaatorid kasutavad süsteemi ära, ei osale süsteemi kuludes ning aktiveerivad tarbimiskaja 
ebaefektiivselt.

Arvamuse koostaja rõhutab vajadust nõuetekohaselt tagada hinnatundlike ja 
kütteostuvõimetute tarbijate kaitse. Komisjon paneb põhjusega rõhku sotsiaalpoliitikale ja 
järkjärgulisele loobumisele reguleeritud hindadest, mis lõpuks osutusid diskrimineerivaks ka 
kaitsetumate ja kütteostuvõimetute tarbijate suhtes. Teatavaid üksikasju tuleb täpsustada, 
näiteks tuleb selgelt määratleda äärmine vajadus, mille puhul võib erandkorras hinda 
reguleerida, et vältida kahtlusi nende sätete rakendamisel.

Samuti peavad kohalikke energiakogukondi käsitlevad eeskirjad olema koostatud nii, et 
tarbijad, kes ei soovi kohalikus energiakogukonnas osaleda, ei satuks ebasoodsamasse 
olukorda ning et kohalikud energiakogukonnad ei suurendaks elektrisüsteemi kui sellise 



AD\1139778ET.docx 3/63 PE604.859v03-00

ET

kulusid, millel oleks kahjulik mõju kütteostuvõimetutele ja kaitsetutele tarbijatele.

Paremini ühendatud hulgi- ja jaemüügiturg on äärmiselt oluline, et suurendada süsteemi 
paindlikkust ja taastuvate energiaallikate integreerimist. Kiiduväärsed on sätted, mis 
võimaldavad igal kliendil taotleda oma elektriteenuse osutajalt dünaamilise hinnaga lepingut.

Et tarbimiskaja lihtsustada, on tähtis anda tarbijatele kogu vajalik teave turul osalemiseks ning 
elektriteenuse osutaja kohta aruka ja teadliku valiku tegemiseks. Vaja on lihtsaid elektriarveid 
ning tuleb otsida muid uuenduslikke viise, kuidas arvetega seotud lisateavet esitada.

Nutielementide kulutõhus kasutuselevõtmine võib lihtsustada taastuvate energiaallikate 
integreerimist ja tarbijate osalemist energiaturul. Sellega seoses on oluline rõhutada, et kõige 
kulutõhusam viis nutiarvestite kasutuselevõtmiseks on selline, mis kattub elutsükli lõppu 
jõudnud arvestite väljavahetamisega. Seetõttu rõhutab arvamuse koostaja, et enne direktiivi 
jõustumist tuleb kasutusele võetud nutiarvestite käsitlemist ja vastavust täpsustada nii, et see 
ei tõsta lõpphinda, mida tarbija maksma peab.

Arvamuse koostaja kiidab heaks komisjoni tähelepanelikkuse jaotusvõrguettevõtjate suhtes, 
kellel on väga oluline roll süsteemi paindlikkuse ja valmisoleku suurendamisel taastuvate 
energiaallikate kasutuselevõtuks kohalikul tasandil.

Mis tahes paindlikkuse, sh energia salvestamise kasutamine jaotusvõrkudes peab toimuma 
kõige kulutasuvamal viisil, et võimaldada lõpptarbijatele maksimaalset kasu. Seetõttu 
soovitab arvamuse koostaja kaaluda võimalust muuta eeskirju, mis käsitlevad 
salvestusseadmete omamist jaotusvõrguettevõtjate poolt.

Elektritranspordi integreerimine elektrivõrku võimaldab ka lõpptarbijate aktiivset osalemist 
ning suurendab seeläbi elektrisüsteemi üldist paindlikkust. Kui kaalutakse võimalust, et 
elektritransporditaristu kuuluks jaotusvõrguettevõtjatele, tuleb siiski eristada avalikku ja 
erakasutust.

Väga oluline on ka jaotusvõrguettevõtjate koostöö kogu Euroopas. Sellega seoses tuleb 
täpsustada tingimusi, mille alusel jaotusvõrguettevõtjad võivad ELi jaotusvõrguettevõtjate 
üksuses osaleda, et tagada nende proportsionaalne esindatus ning üksuse rahastamine.
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MUUDATUSETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute 
ja energeetikakomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiv 2003/54/EÜ ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiiv 
2009/72/EÜ on andnud sellise 
elektrienergia siseturu loomisse olulise 
panuse. Kuid Euroopa energiasüsteemis 
toimub praegu väga oluline muutus. Ühine 
eesmärk vähendada energiasüsteemi CO2-
heidet loob uusi võimalusi ja esitab 
turuosalistele uusi väljakutseid. Samal ajal 
võimaldab tehnoloogia areng uutmoodi 
kaasata tarbijaid ja teha piiriülest 
koostööd. Liidu turu eeskirju on vaja 
kohandada uuele turureaalsusele.

(3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiv 2003/54/EÜ ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiiv 
2009/72/EÜ on andnud sellise 
elektrienergia siseturu loomisse olulise 
panuse. Kuid Euroopa energiasüsteemis 
toimub praegu väga oluline muutus. Ühine 
eesmärk suurendada taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia 
osakaalu elektrisektoris 2030. aastaks 
vähemalt 45 %ni ning muuta 
energiasüsteem 2050. aastaks täielikult
CO2-vabaks loob uusi võimalusi ja esitab 
turuosalistele uusi väljakutseid. Samal ajal 
võimaldab tehnoloogia areng tarbijaid 
uutmoodi kaasata ja teha piiriülest 
koostööd. Liidu turueeskirju on vaja 
kohandada uue turureaalsusega.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Komisjoni 15. juuli 2015. aasta 
teatises „Avaliku konsultatsiooni 
algatamise kohta energiaturu uue 
korralduse üle“31 rõhutati, et üleminek 
energia tootmises suurtelt kesksetelt 
elektrijaamadelt detsentraliseeritud 
energiatootmisele taastuvatest 
energiaallikatest ja vähese CO2-heitega 
turgudele nõuab praeguste 
elektrikaubanduse eeskirjade kohandamist 

(6) Komisjoni 15. juuli 2015. aasta 
teatises „Avaliku konsultatsiooni 
algatamise kohta energiaturu uue 
korralduse üle“31 rõhutati, et üleminek 
energia tootmises suurtelt kesksetelt 
elektrijaamadelt detsentraliseeritud 
energiatootmisele taastuvatest 
energiaallikatest ja vähese CO2-heitega 
turgudele nõuab praeguste 
elektrikaubanduse eeskirjade kohandamist 
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ja seniste tururollide muutmist. Selles 
rõhutati vajadust organiseerida elektriturgu 
paindlikumalt ja lõimida täielikult kõik 
turuosalised, sealhulgas taastuvenergia 
tootjad, uute energiateenuste pakkujad, 
energia salvestamine ja paindlik nõudlus.

ja seniste tururollide muutmist. Selles 
rõhutati vajadust organiseerida elektriturgu 
paindlikumalt ja lõimida täielikult kõik 
turuosalised, sealhulgas taastuvenergia 
tootjad, uute energiateenuste pakkujad, 
energia salvestamine ja paindlik nõudlus. 
Niisama oluline on, et liit viivitamata 
investeeriks Euroopa tasandi 
ühendustesse energia ülekandmiseks 
elektrienergia kõrgepinge-
ülekandesüsteemide kaudu.

_________________ _________________

31 COM(2015) 340 (final), 15.7.2015. 31 COM(2015) 340 (final), 15.7.2015.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Elektrienergia siseturu lõplikuks 
loomiseks peaksid liikmesriigid toetama 
oma riiklike turgude integratsiooni ning 
võrguettevõtjate liidu ja piirkondliku 
tasandi koostööd ja ühendama 
elektrisaari moodustavad eraldi 
süsteemid, mida liidus ikka veel leidub.

Selgitus

See põhjendus tuleb direktiivis säilitada, et rõhutada, et liikmesriigid teevad koostööd, et 
saavutada üks liidu energiapoliitika peaeesmärke – energia siseturu loomine.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Kõige tõhusamalt täidab liit oma 
eesmärgid, luues tururaamistiku, kus 
tunnustatakse paindlikkust ja uuendusi. 
Kõige paremini toetab taastuvate 
energiaallikate kasutuselevõttu toimivalt 
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kujundatud elektrienergiaturg.

Selgitus

Toimiv energia siseturg peaks soodustama taastuvate energiaallikate kasutuselevõttu ja 
võimaldama ELil saavutada oma eesmärgid ning Pariisi kliimakokkuleppe kohased 
rahvusvahelised taastuvenergiakohustused.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Selleks et tagada konkurents ja 
elektriga varustatus kõige 
konkurentsivõimelisema hinnaga, peaksid 
liikmesriigid ja riiklikud reguleerivad 
asutused edendama eri energiaallikatest 
toodetud elektri uute tarnijate ning uute 
elektritootjate, salvestamise ja tarbimiskaja 
pakkujate piiriülest juurdepääsu.

(11) Selleks et tagada konkurents ja 
elektriga varustatus kõige 
konkurentsivõimelisema hinnaga, peaksid 
liikmesriigid ja riiklikud reguleerivad 
asutused edendama eri energiaallikatest 
toodetud elektri uute tarnijate ning uute 
elektritootjate, salvestamise ja tarbimiskaja 
pakkujate piiriülest juurdepääsu. Kuid 
võimsusvoogude ajakava kujundamisel 
peaksid liikmesriigid koostööd tegema, et 
vältida planeerimata ringvooge.

Selgitus

Muudatusettepanek on seotud kahe muudatusettepanekuga artikli 3 kohta.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Liikmesriikidevahelisi 
võrguühendusi tuleks toetada, sest need 
hõlbustavad taastuvatest energiaallikatest 
toodetud elektri kasutuselevõtmist, 
tasandavad kõikumisi, vähendavad 
tasakaalustamiskulusid ja soodustavad 
konkurentsi.
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Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 b) 23. ja 24. oktoobri 2014. aasta 
Euroopa Ülemkogul otsustati, et komisjon 
võtab liikmesriikide toetusel kiiresti 
meetmeid, et saavutada elektrisüsteemide 
ühenduse miinimumeesmärk 10 % 
kiiremas korras ning mitte hiljem kui 
2020. aastaks, vähemalt nende 
liikmesriikide puhul, kes ei ole veel
jõudnud energia siseturuga integreerituse 
minimaalsele tasemele, ning 
liikmesriikide puhul, kes on eelmiste jaoks 
peamine juurdepääsutee energia 
siseturule.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Liikmesriikidele tuleks alles jätta 
laialdane kaalutlemisõigus 
elektriettevõtjatele avalike teenuste 
osutamise kohustuse määramisel, lähtudes 
üldistest majandushuvidest. Liikmesriigid 
peaksid tagama, et kodutarbijatele ja, kui 
liikmesriigid seda vajalikuks peavad, 
väikeettevõtjatele oleks tagatud 
kindlaksmääratud kvaliteediga ja selgelt 
võrreldava, läbipaistva ning mõistliku 
hinnaga elektri tarnimine. Sellele 
vaatamata tähendab avaliku teenuse 
osutamise kohustus tarnehindade 
reguleerimise vormis turgu põhimõtteliselt 
moonutavat meedet, mis toob sageli kaasa 
tasupuudujääkide kuhjumise, tarbijate 
valikuvõimaluste piiramise, nõrgemad 
stiimulid energia säästmiseks ja 
energiatõhususe suurendamiseks, 
madalama teenuste kvaliteedi, tarbijate 

(15) Liikmesriikidele tuleks alles jätta 
laialdane kaalutlemisõigus 
elektriettevõtjatele avalike teenuste 
osutamise kohustuse määramisel, lähtudes 
üldistest majandushuvidest. Liikmesriigid 
peaksid tagama, et kodutarbijatele ja, kui 
liikmesriigid seda vajalikuks peavad, 
väikeettevõtjatele oleks tagatud 
kindlaksmääratud kvaliteediga ja selgelt 
võrreldava, läbipaistva ning mõistliku 
hinnaga elektri tarnimine. Sellele 
vaatamata võib avaliku teenuse osutamise 
kohustus tarnehindade reguleerimise 
vormis tähendada turgu põhimõtteliselt 
moonutavat meedet, kui hind ei kajasta 
elektri väärtust ja tootja kulusid, mis toob 
sageli kaasa tasupuudujääkide kuhjumise, 
tarbijate valikuvõimaluste piiramise, 
nõrgemad stiimulid energia säästmiseks ja 
energiatõhususe suurendamiseks, 
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vähesema kaasamise ja rahulolu, 
konkurentsi piiramise ning innovatiivsete 
toodete ja teenuste osakaalu vähenemise 
turul. Järelikult peaksid liikmesriigid 
rakendama muid poliitikavahendeid, 
eelkõige suunatud sotsiaalpoliitika 
meetmeid, et tagada elektritarnete 
taskukohasus oma kodanike jaoks. Riigi 
sekkumist hinna määramisse tuleks 
kasutada üksnes erandlike asjaolude korral. 
Täielikult liberaliseeritud elektri 
jaemüügiturg stimuleerib hinnapõhist ja 
muud konkurentsi olemasolevate tarnijate 
vahel ning uusi tarnijaid; see parandab 
tarbijate ees olevaid valikuid ja suurendab 
tarbijate rahulolu.

madalama teenuste kvaliteedi, tarbijate 
vähesema kaasamise ja rahulolu, 
konkurentsi piiramise ning innovatiivsete 
toodete ja teenuste osakaalu vähenemise 
turul. Järelikult peaksid liikmesriigid
tagama, et hindade reguleerimine ei 
kahjusta konkurentsi, või rakendama muid 
poliitikavahendeid, eelkõige suunatud 
sotsiaalpoliitika meetmeid, et tagada 
elektritarnete taskukohasus oma kodanike 
jaoks. Riigi sekkumist hinna määramisse 
tuleks kasutada üksnes erandlike asjaolude 
korral. Täielikult liberaliseeritud, 
hästitoimiv elektri jaemüügiturg 
stimuleerib hinnapõhist ja muud 
konkurentsi olemasolevate tarnijate vahel 
ning uusi tarnijaid; see parandab tarbijate 
ees olevaid valikuid ja suurendab tarbijate 
rahulolu. Samuti peaks see tagama, et kõik 
otsesed ja kaudsed toetused 
fossiilkütustest elektrienergia tootmiseks 
kaotatakse järk-järgult aastaks 2023.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Sõltumatud võrdlemisvahendid, 
sealhulgas veebisaidid, on tarbijate jaoks 
tõhus vahend turul tehtavate 
energiapakkumiste eeliste hindamiseks. 
Teabe otsimise kulud on madalamad, kuna 
tarbijad ei pea enam koguma teavet 
üksikutelt tarnijatelt ja teenuseosutajatelt. 
Sellised vahendid suudavad tagada õige 
tasakaalu teabe puhul vajaliku selguse ja 
konkreetsuse ning täielikkuse ja 
põhjalikkuse vahel. Selliste vahendite 
puhul tuleks eesmärgiks seada 
olemasolevate pakkumiste võimalikult laia 
spektri hõlmamine ja turu võimalikult 
täielik katmine, et anda tarbijale esindav 
ülevaade. On väga tähtis, et selliste 
vahenditega antav teave oleks 

(23) Sõltumatud võrdlemisvahendid, 
sealhulgas veebisaidid, on tarbijate jaoks 
tõhus vahend turul tehtavate 
energiapakkumiste eeliste hindamiseks. 
Teabe otsimise kulud on madalamad, kuna 
tarbijad ei pea enam koguma teavet 
üksikutelt tarnijatelt ja teenuseosutajatelt. 
Sellised vahendid suudavad tagada õige 
tasakaalu teabe puhul vajaliku selguse ja 
konkreetsuse ning täielikkuse ja 
põhjalikkuse vahel. Selliste vahendite 
puhul tuleks eesmärgiks seada 
olemasolevate pakkumiste võimalikult laia 
spektri hõlmamine ja turu võimalikult 
täielik katmine, et anda tarbijale esindav 
ülevaade. Taastuvenergiapakkumiste 
puhul tuleks esitada kergesti kättesaadav 
ja mõistetav teave tarnijate ja 
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usaldusväärne, erapooletu ja läbipaistev. taastuvenergia päritolu kohta, samuti 
päritolutagatised. Nende vahendite abil 
tuleb tarbijatele läbipaistvalt teada anda 
ka seda, kas energia on pärit taastumatust 
energiaallikast. On väga tähtis, et selliste 
vahenditega antav teave oleks 
usaldusväärne, erapooletu ja läbipaistev.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Kõigil tarbijarühmadel 
(tööstustarbijad, kaubanduslikud ja 
kodutarbijad) peaks olema juurdepääs 
energiaturgudele, kus nad saaksid kaubelda 
oma paindlikkusega ja omatoodetud 
energiaga. Tarbijatel peaks olema võimalik 
täiel määral kasutada suurtes piirkondades 
tootmise ja tarnimise agregeerimise 
eeliseid ja saada kasu piiriülesest 
konkurentsist. Agregaatorid mängivad 
tõenäoliselt olulist osa vahendajatena 
tarbijarühmade ja turu vahel. Tuleks 
kehtestada läbipaistvad ja õiglased 
eeskirjad, mis lubaksid ka sõltumatutel 
agregaatoritel täita oma ülesandeid. 
Kõikidel organiseeritud energiaturgudel, 
kaasa arvatud tugiteenuste ja võimsusega 
kauplemise turud, tuleks tooted määratleda 
nii, et soodustada tarbimiskajas osalemist.

(26) Kõigil tarbijarühmadel (tööstus-, 
põllumajandus-, kaubanduslikud ja 
kodutarbijad) peaks olema juurdepääs 
energiaturgudele, kus nad saaksid kaubelda 
oma paindlikkusega ja omatoodetud 
energiaga. Tarbijatel peaks olema võimalik 
täiel määral kasutada suurtes piirkondades 
tootmise ja tarnimise agregeerimise 
eeliseid ja saada kasu piiriülesest 
konkurentsist. Agregaatorid mängivad 
tõenäoliselt olulist osa vahendajatena 
tarbijarühmade ja turu vahel. Tuleks 
kehtestada läbipaistvad ja õiglased 
eeskirjad, mis lubaksid ka sõltumatutel 
agregaatoritel täita oma ülesandeid. 
Kõikidel organiseeritud energiaturgudel, 
kaasa arvatud tugiteenuste ja võimsusega 
kauplemise turud, tuleks tooted määratleda 
nii, et soodustada tarbimiskajas osalemist.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27 a) Et täita rahvusvahelised 
kliimakohustused ja liidu sise-eesmärgid, 
tuleb võtta kindel suund vähese CO2-
heitega majandusele. Seetõttu tuleb 
uuendada ELi eri vahendite 
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eraldamiskriteeriume, et toetada 
elektriturul ning muudes sektorites CO2-
heite vähendamise ja energiatõhususe 
meetmeid. Tuleks tagada, et liit ei 
rahastaks projekte, mis ei vasta CO2-heite 
vähendamise eesmärkidele ja poliitikale. 
Komisjon peaks delegeeritud õigusaktide 
abil kehtestama täiustatud ja läbipaistva 
metoodika elektrituru rakenduste 
keskkonnahoidlikkuse hindamiseks.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 29 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29 a) Kuna aktiivsete tarbijate hulk 
suureneb, tuleb ühest küljest premeerida 
neid, kes otsustavad osaleda ja kelle 
osalemine on energiasüsteemile kasulik, 
ning teisest küljest tagada, et 
jaotusvõrguettevõtjad suudavad võrku 
pikka aega kulutõhusalt ja ohutult 
töökorras hoida. Oma tarbeks toodetud 
energia tariifid ja tasustamine peaksid 
looma stiimulid arukama taastuvate 
energiaallikate lõimimise tehnoloogia 
loomiseks ja motiveerima taastuvenergiat 
tootvaid tarbijaid investeerimisotsustele, 
mis on kasulikud nii tarbijale kui ka 
võrgule. Sellise tasakaalu võimaldamiseks 
tuleb tagada, et tootvatel tarbijatel ja 
kohalikel taastuvenergiakogukondadel 
oleks õigus saada võrku edastatud 
taastuvelektri eest tasu, mis kajastab 
edastatud elektri turuväärtust ja võrgu, 
keskkonna ning ühiskonna jaoks loodavat 
pikaajalist väärtust. See peab hõlmama 
nii oma tarbeks toodetud energia 
tarbimise pikaajalisi kulusid kui ka tulu, 
võttes arvesse kulusid, mille tekkimist 
võrgule, ühiskonnale ja keskkonnale 
välditakse, eelkõige juhul, kui lisaks 
kasutatakse muid hajaenergia ressursse, 
nagu energiatõhusus, energia 
salvestamine, tarbimiskaja ja 
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energiakogukonnad.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Kui jõutakse nutiarvestite 
kasutuselevõtu otsustamiseni riigi tasandil, 
peaks olema võimalik teha otsus selle
kohta majandusliku hinnangu põhjal. Kui 
sellisest hinnangust nähtub, et kõnealuste 
arvestite sisseviimine on majanduslikult 
mõistlik ja kulutõhus ainult nendele 
tarbijatele, kes tarbivad teatava hulga 
elektrit, siis peaks liikmesriikidel seda 
nutiarvestisüsteemide juurutamisel olema 
võimalik arvesse võtta.

(34) Kui jõutakse nutiarvestite 
kasutuselevõtu otsustamiseni riigi tasandil, 
peaks olema võimalik teha otsus selle 
kohta majandusliku hinnangu põhjal, võttes 
aga ühtlasi arvesse ka tehnilist 
teostatavust ja eeldatava säästu 
proportsionaalsust vajalike kuludega. Kui 
sellisest hinnangust nähtub, et kõnealuste 
arvestite sisseviimine on majanduslikult 
mõistlik ja kulutõhus ainult nendele 
tarbijatele, kes tarbivad teatava hulga 
elektrit, siis peaks liikmesriikidel seda 
nutiarvestisüsteemide juurutamisel olema 
võimalik arvesse võtta.

Selgitus

Muudatusettepanek on seotud kahe muudatusettepanekuga artikli 19 lõike 2 kohta ja kahe 
muudatusettepanekuga artikli 3 kohta.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) Energiateenustel on ülioluline osa 
liidu kodanike heaolu tagamisel. Vajalik 
kütmine, jahutamine, valgustus ja 
elektrienergia seadmetega töötamiseks on 
põhilised teenused, millega tagatakse 
korralik elustandard ja inimeste tervis. 
Lisaks võimaldab juurdepääs nendele 
teenustele Euroopa kodanikel tegutseda 
vastavalt oma võimetele ja see suurendab 
sotsiaalset kaasatust. Kütteostuvõimetu 
majapidamine ei saa neid energiateenuseid 

(40) Energiateenustel on ülioluline osa 
liidu kodanike heaolu tagamisel. Vajalik 
kütmine, jahutamine, valgustus ja 
elektrienergia seadmetega töötamiseks on 
põhilised teenused, millega tagatakse 
korralik elustandard ja inimeste tervis. 
Lisaks võimaldab juurdepääs nendele 
teenustele Euroopa kodanikel tegutseda 
vastavalt oma võimetele ja see suurendab 
sotsiaalset kaasatust. Kütteostuvõimetu 
majapidamine ei saa neid energiateenuseid 
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endale võimaldada, kuna tema puhul on 
väike sissetulek ühendatud suurte 
energiakuludega ja kodu madala 
energiatõhususega. Liikmesriigid peaksid 
koguma õiget teavet, et jälgida 
kütteostuvõimetute majapidamiste arvu. 
Täpsed mõõtmised peaksid aitama 
liikmesriikidel kindlaks teha 
kütteostuvõimetud majapidamised, et 
pakkuda nendele sihtotstarbelist toetust. 
Komisjon peaks aktiivselt toetama 
kütteostuvõimetust käsitlevate sätete 
rakendamist, hõlbustades heade tavade 
alast teabevahetust liikmesriikide vahel.

endale võimaldada, kuna tema puhul on 
väike sissetulek ühendatud suurte 
energiakuludega ja kodu madala 
energiatõhususega. Liikmesriigid peaksid 
pakkuma toetusmehhanisme tõhusama 
kütte- ja jahutustehnoloogia 
väljatöötamiseks, et kütteostuvõimetust 
vähendada. Liikmesriigid peaksid koguma 
õiget ja võrreldavat teavet, et jälgida 
kütteostuvõimetute majapidamiste arvu. 
Ühtsetest standarditest lähtuvad täpsed 
mõõtmised peaksid aitama liikmesriikidel 
kindlaks teha kütteostuvõimetuse ohus
majapidamised, et pakkuda nendele 
sihtotstarbelist toetust. Liikmesriigid 
peaksid kütteostuvõimetuse mõõtmise 
tulemusi kasutama säästva arengu 
eesmärkide kohta aruannete esitamisel, 
nimelt säästva arengu eesmärgi nr 7.1 
puhul, milleks on üldine juurdepääs 
taskukohastele, usaldusväärsetele ja 
ajakohastele energiateenustele. Komisjon 
peaks muu hulgas Euroopa 
kütteostuvõimetuse seirekeskuse andmeid 
arvesse võttes aktiivselt ja esmajärjekorras
toetama kütteostuvõimetust käsitlevate 
sätete rakendamist, hõlbustades heade 
tavade alast teabevahetust liikmesriikide 
vahel.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 40 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40 a) Komisjon peaks võtma meetmeid, 
kaasa arvatud teavitus- ja sihipärased 
energiatõhususprojektid, et võimaldada 
kütteostuvõimetutel tarbijatel turu 
võimalusi ära kasutada. Samuti peaksid 
liikmesriigid eraldama piisavalt rahalisi 
vahendeid, et teavitada teiste seas ka 
tarbijaid, keda ohustab kütteostuvõimetus.
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Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41) Kütteostuvõimetusest mõjutatud 
liikmesriigid ja need liikmesriigid, kes seda 
veel teinud ei ole, peaksid seepärast 
koostama selle probleemiga võitlemiseks 
riikliku tegevuskava või muud sobivad 
raamistikud, mille eesmärk on vähendada 
sellise olukorra all kannatavate inimeste 
arvu. Väike sissetulek, suured 
energiakulud ja kodu madal energiatõhusus 
on asjakohased tegurid näitajate 
väljatöötamisel kütteostuvõimetuse 
mõõtmiseks. Igal juhul peaksid 
liikmesriigid tagama vajaliku energiaga 
varustamise kaitsetutele ja 
kütteostuvõimetutele tarbijatele. Selleks 
võiks kasutada integreeritud 
lähenemisviisi, näiteks energia- ja
sotsiaalpoliitika raames, ning meetmed 
võiksid hõlmata sotsiaalpoliitikat või 
elamute energiatõhususe parandamist. 
Käesolev direktiiv peaks vähemalt 
võimaldama siseriiklike poliitikameetmete 
rakendamist kaitsetumate ja 
kütteostuvõimetute tarbijate huvides.

(41) Kütteostuvõimetusest mõjutatud 
liikmesriigid ja need liikmesriigid, kes seda 
veel teinud ei ole, peaksid koostama selle 
probleemiga võitlemiseks riikliku 
tegevuskava või muud sobivad 
raamistikud, mille eesmärk on vähendada 
tarbijate arvu, keda ohustab 
kütteostuvõimetus. Väike sissetulek, 
suured energiakulud ja kodu madal 
energiatõhusus on asjakohased tegurid
kogu liitu hõlmavate näitajate 
väljatöötamisel kütteostuvõimetuse 
mõõtmiseks. Igal juhul peaksid 
liikmesriigid tagama vajaliku energiaga 
varustamise kaitsetutele ja 
kütteostuvõimetutele tarbijatele. Selleks 
võiks kasutada integreeritud 
lähenemisviisi, näiteks energia- ja
sotsiaalpoliitika raames, ning meetmed 
võiksid hõlmata sotsiaalpoliitikat või 
elamute energiatõhususe parandamist. 
Käesolev direktiiv peaks vähemalt toetama
siseriiklike poliitikameetmete rakendamist 
kaitsetumate ja kütteostuvõimetute tarbijate 
huvides.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 62

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(62) Energeetikasektori reguleerivatele 
asutustele peaks samuti andma volitused 
aidata tagada avaliku ja universaalteenuse 
kõrge tase vastavalt turu avamisele, et 
kaitsta kaitsetumaid tarbijaid ja saavutada 
tarbijakaitsemeetmete täielik tõhusus. Need 
sätted ei tohiks piirata komisjoni õigusi 
konkurentsieeskirjade kohaldamisel, 

(62) Energeetikasektori reguleerivatele 
asutustele peaks samuti andma volitused 
aidata tagada avaliku ja universaalteenuse 
kõrge tase vastavalt turu avamisele, et 
kaitsta kaitsetumaid tarbijaid, keda 
ohustab kütteostuvõimetus, ja saavutada 
tarbijakaitsemeetmete täielik tõhusus. Need 
sätted ei tohiks piirata komisjoni õigusi 
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sealhulgas liidu mõõtmega ühinemiste 
läbivaatamisel, ega siseturgu käsitlevate 
eeskirjade kohaldamisel, nagu näiteks 
kapitali vaba liikumine. Sõltumatu asutus, 
kellele riikliku reguleeriva asutuse otsusest 
mõjutatud osapool võib otsuse edasi 
kaevata, võiks olla kohus või muu 
kohtuliku läbivaatamise volitustega asutus.

konkurentsieeskirjade kohaldamisel, 
sealhulgas liidu mõõtmega ühinemiste 
läbivaatamisel, ega siseturgu käsitlevate 
eeskirjade kohaldamisel, nagu näiteks 
kapitali vaba liikumine. Sõltumatu asutus, 
kellele riikliku reguleeriva asutuse otsusest 
mõjutatud osapool võib otsuse edasi 
kaevata, võiks olla kohus või muu 
kohtuliku läbivaatamise volitustega asutus.

Selgitus

Kõik seadusandjad peavad kütteostuvõimetuse küsimusele suuremat tähelepanu pöörama, 
kuna nende tähtis ülesanne on kaitsta kõige kaitsetumaid kogukondi ja ennetada 
ühiskonnarühmade kütteostuvõimetust. Kaitsetumatele tarbijatele suunatud meetmed tuleks 
kooskõlastada või ühendada kütteostuvõimetust puudutavate meetmetega. Käesolev 
muudatusettepanek on kooskõlas komisjoni ettepaneku artikli 5 lõikega 2 ja samade autorite 
muudatusettepanekuga (nr 128), kaasa arvatud kategooria „haavatavad tarbijad, keda 
ohustab kütteostuvõimetus“.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 70 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(70 a) Tuleks ergutada käesoleva 
direktiivi kiiret ja täielikku rakendamist, 
mis võimaldab liidul õigeaegselt 
saavutada oma kliima- ja 
taastuvenergiaeesmärgid.

Selgitus

Direktiivi õigeaegne rakendamine soodustab taastuvate energiaallikate vajalikku 
kasutuselevõttu ja võimaldab ELil saavutada oma kliima- ning taastuvenergiaeesmärgid, 
samuti Pariisi kliimakokkuleppega võetud kohustused.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
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elektrienergia tootmise, ülekandmise, 
jaotamise, salvestamise ja tarnimise 
ühiseeskirjad koos tarbijakaitse 
sätetega tõeliselt ühendatud
konkurentsivõimeliste, tarbijakesksete ja 
paindlike energiaturgude loomiseks liidus. 
Direktiivi eesmärk on ühendatud turgude 
eeliste kasutamisega tagada tarbijatele 
taskukohased energiahinnad, tarnekindluse 
kõrge tase ja sujuv üleminek vähese CO2-
heitega energiasüsteemile. Selles 
sätestatakse Euroopa elektrisektori 
korraldamise ja toimimise peamised 
eeskirjad, eelkõige eeskirjad tarbijale 
volituste andmise ja tarbijate kaitse kohta, 
ühendatud turule avatud juurdepääsu 
kohta, kolmanda osalise juurdepääsu kohta 
ülekande- ja jaotustaristule, 
eraldamiseeskirjade kohta ning sõltumatute 
riiklike energiaregulaatorite kohta.

elektrienergia tootmise, ülekandmise, 
jaotamise, salvestamise ja tarnimise 
ühiseeskirjad koos tarbijakaitse 
sätetega tõeliselt ühendatud, 
tarbijakesksete ja paindlike 
energiaturgude loomiseks liidus. Sellega 
kehtestatakse kõigi liikmesriikide ühine 
ühenduste miinimumtase. Direktiivi 
eesmärk on ühendatud turgude eeliste 
kasutamisega tagada tarbijatele 
taskukohased energiahinnad, tarnekindluse 
kõrge tase ja sujuv üleminek vähese CO2-
heitega energiasüsteemile. Selles 
sätestatakse Euroopa elektrisektori 
korraldamise ja toimimise peamised 
eeskirjad, eelkõige eeskirjad tarbijale 
volituste andmise ja tarbijate kaitse kohta, 
ühendatud turule avatud juurdepääsu 
kohta, kolmanda osalise juurdepääsu kohta 
ülekande- ja jaotustaristule, 
eraldamiseeskirjade kohta ning sõltumatute 
riiklike energiaregulaatorite kohta.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. „mitte-kodutarbija“ – füüsiline või 
juriidiline isik, kes ostab elektrienergiat 
muuks otstarbeks kui oma majapidamises 
tarbimine, sealhulgas tootja, tööstustarbija, 
väike ja keskmise suurusega ettevõtja, äri
ja hulgimüüja;

5. „mitte-kodutarbija“ – füüsiline või 
juriidiline isik, kes ostab elektrienergiat 
muuks otstarbeks kui oma majapidamises 
tarbimine, sealhulgas tootja, avalik-
õiguslik, kommerts- ja tööstustarbija, 
väike ja keskmise suurusega ettevõtja, äri 
ja hulgimüüja;

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. „aktiivne tarbija“ – tarbija või 
ühiselt toimiv tarbijate rühm, kes tarbib, 

6. „aktiivne tarbija“ – tarbija või 
ühiselt toimiv tarbijate rühm, sealhulgas 
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salvestab või müüb elektrit, mis on 
toodetud tema valdustes, sealhulgas 
agregaatori kaudu, või osaleb tarbimiskajas 
või energiatõhususkavades, tingimusel et 
selline tegevus ei kujuta endast tema 
peamist äri- või kutsetegevust;

kortermajas, äri-, tööstus- või 
elamuobjektil, ühisel teenindusobjektil või 
suletud jaotusvõrgus, või nende nimel 
tegutsev kolmas isik, kes tarbib, salvestab 
või müüb elektrit, mis on toodetud tema 
valdustes, sealhulgas agregaatori kaudu, 
või osaleb tarbimiskajas või 
energiatõhususkavades, tingimusel et 
selline tegevus ei kujuta endast tema 
peamist äri- või kutsetegevust;

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. „kohalik energiakogukond“ –
ühendus, kooperatiiv, partnerlus, 
mittetulundusühendus või muu juriidiline 
isik, keda tõhusalt kontrollivad kohalikud 
osanikud või liikmed, üldiselt pigem 
väärtusele kui kasumile orienteeritud, kes
osaleb energia hajatootmises ja 
jaotusvõrguhalduri, tarnija või 
agregaatori ülesannete täitmises kohalikul 
tasandil, sealhulgas piiriülesel kohalikul 
tasandil;

7. „kohalik energiakogukond“ –
ühendus, kooperatiiv, partnerlus, 
mittetulundusühendus või muu juriidiline 
isik, mis põhineb kohalikest osanikest või 
liikmetest lõpptarbijate vabal osalusel ja 
kontrollil, mille peamine eesmärk on
pigem kohalikule kogukonnale kasu tuua
kui oma liikmetele tulu teenida ning mis 
tegutseb või osaleb vähemalt ühel või 
mitmel järgmistest tegevusaladest: energia 
hajatootmine, salvestamine, tarnimine, 
energiatõhususteenuste osutamine, 
agregeerimine või kohalikul tasandil, 
sealhulgas piiriüleselt 
jaotusvõrguettevõtjana tegutsemine;

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11. „dünaamilise elektrihinnaga leping“ 
– elektrienergia tarnimise leping tarnija ja 
lõpptarbija vahel, mis peegeldab 
hetkehinda turul, sealhulgas hinda järgmise 
päeva turul ajaintervalliga, mis on 

11. „dünaamilise elektrihinnaga leping“ 
– elektrienergia tarnimise leping tarnija ja 
lõpptarbija vahel, mis peegeldab 
hetkehinda turul, sealhulgas hinda järgmise 
päeva turul ajaintervalliga, mis on 
vähemalt võrdne turuarvelduse sagedusega, 
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vähemalt võrdne turuarvelduse sagedusega; samuti hulgihinna volatiilsust;

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

20. „reaalajalähedane ajavahemik“ –
nutiarvestussüsteemi puhul ajavahemik, 
tavaliselt sekundites, mis möödub 
andmete salvestamisest ja nende 
automaatsest töötlemisest kuni 
ülekandmiseni kas kasutamise või 
teavitamise jaoks;

välja jäetud

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

23. „jaotusvõrguettevõtja“ – füüsiline 
või juriidiline isik, kes vastutab 
jaotusvõrgu kasutamise, hoolduse ja 
vajaduse korral arendamise eest teatud 
piirkonnas, ja vajaduse korral jaotusvõrgu 
ühendamise eest teiste võrkudega, ning kes 
tagab võrgu pikaajalise võime rahuldada 
mõistlikku nõudlust elektrienergia 
jaotamise järele;

23. „jaotusvõrguettevõtja“ – füüsiline 
või juriidiline isik, kes vastutab 
jaotusvõrgu kasutamise, hoolduse ja 
vajaduse korral arendamise või 
elektrienergia integreeritud salvestamise 
eest teatud piirkonnas ja vajaduse korral 
jaotusvõrgu ühendamise eest teiste 
võrkudega, ning kes tagab võrgu 
pikaajalise võime rahuldada mõistlikku 
nõudlust elektrienergia jaotamise järele;

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek on seotud muudatusettepanekutega 95-103 artikli 36 kohta 
(salvestamisrajatiste kuulumine jaotusvõrguettevõtjatele) ja muudatusettepanekuga 67 
artikli 16 lõike 2 punkti f kohta (mille eesmärk on tagada, et ka kohalikel 
energiakogukondadel oleks võimalus jaotusvõrguettevõtjaga elektrienergia salvestamise 
leping sõlmida).
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Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

25. „energia taastuvatest allikatest –
energia taastuvatest mittefossiilsetest 
allikatest, eelkõige tuuleenergia, 
päikseenergia (päikse soojusenergia ja 
päikse fotogalvaaniline energia), 
maasoojus, ümbritseva keskkonna soojus, 
hüdroenergia ja tõusu-mõõna energia, 
ookeanilainete energia, ja põletatavad 
taastuvenergia allikad: biokütused, 
biovedelikud, biogaas, tahked biokütused
ja taastuvallikatest pärit põletatavad 
jäätmed; 

25. „taastuvatest energiaallikatest 
toodetud energia“ – muutliku võimsusega
taastuvatest mittefossiilsetest allikatest
pärinev energia, eelkõige tuule- ja 
päikeseenergia (päikese soojusenergia ja 
fotogalvaaniline päikeseenergia) ja 
geotermiline energia, ümbritseva 
keskkonna soojus, hüdroenergia ning
tõusu-mõõna, lainete ja muu 
ookeanienergia, biomassijäätmed, 
biometaan, prügilagaas, 
reoveepuhastigaas ja biogaasid;

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek on seotud muudatusettepanekutega 95-103 artikli 36 kohta 
(salvestamisrajatiste kuulumine jaotusvõrguettevõtjatele) ja muudatusettepanekuga 67 
artikli 16 lõike 2 punkti f kohta (mille eesmärk on tagada, et ka kohalikel 
energiakogukondadel oleks võimalus jaotusvõrguettevõtjaga elektrienergia salvestamise 
leping sõlmida).

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

38. „sagedusega mitteseotud 
tugiteenus“ – teenus, mida kasutab põhi-
või jaotusvõrguettevõtja püsitalitlusolekus 
pinge juhtimiseks, kiire 
reaktiivvoolusisestus, inerts ja 
isekäivitusvõime;

38. „sagedusega mitteseotud 
tugiteenus“ – teenus, mida kasutab põhi-
või jaotusvõrguettevõtja püsitalitlusolekus 
pinge juhtimiseks, kiireks 
reaktiivvoolusisestuseks, kohaliku võrgu 
stabiilsusinertsiks, lühisvooluks ja 
isekäivitusvõimeks;
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Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 47 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

47 a. „hajaenergiaressursid“ – energia, 
mis edastatakse elektrivõrku kas kliendi 
ruumides asuva arvesti või jaotusvõrgu 
kaudu, sealhulgas, kuid mitte ainult, 
energia salvestamine, energiatõhusus, 
elektrisõidukid, hajutatud taastuvatest 
allikatest elektritootmine, kogukondlikud 
võrgud ja tarbimiskaja;

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et nende 
riigi õiguses ei takistata tarbetult
piiriüleseid võimsusvooge, tarbijate 
osalemist, sealhulgas tarbimiskaja kaudu, 
investeerimist paindlikku elektritootmisse, 
energia salvestamist, elektritransporti või 
uute võrkudevaheliste ühenduste loomist 
ning et elektri hinnad peegeldaksid 
tegelikku nõudlust ja pakkumist.

1. Liikmesriigid tagavad, et nende 
riigi õigus edendab piiriüleseid 
elektritehinguid, tarbijate osalemist, 
sealhulgas turupõhise tarbimiskaja kaudu, 
investeerimist paindlikku elektritootmisse, 
energia salvestamist, elektritransporti või 
uute võrkudevaheliste ühenduste loomist ja 
nutivõrkude tehnoloogiat ning et elektri 
hinnad peegeldaksid tegelikku nõudlust ja 
pakkumist. Liikmesriigid tagavad tarbijate 
avatud ja kättesaadava osalemise 
elektriturul.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et 
elektritootjatele või
elektritarnimisettevõtjatele ei tehta turule 
sisenemisel ega sellelt väljumisel tarbetuid 

2. Liikmesriigid tagavad, et elektri 
tootjatele, salvestajatele,
elektritarnimisettevõtjatele ega 
tarbimiskaja pakkujatele ei tehta turule 
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takistusi. sisenemisel ega sellelt väljumisel tarbetuid 
takistusi.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Komisjon ja liikmesriigid tagavad, 
et kõigile turuosalistele luuakse võrdsed 
tingimused, ja takistavad 
diskrimineerimist.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Iga liikmesriik tagab, et tema 
elektrivõrkude ühendatuse maht on 2020. 
aastaks vähemalt 10 % paigaldatud 
tootmisvõimsusest, et jõuda 2030. aastaks 
veelgi kõrgemale tasemele. Selle taseme 
saavutamiseks teevad liikmesriigid, 
reguleerivad asutused ja 
põhivõrguettevõtjad omavahel koostööd, 
et luua täielikult ühendatud siseturg, 
millesse on lõimitud ka elektrisaari 
moodustavad eraldatud süsteemid.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et kõik tarbijad 
võivalt vabalt osta elektrit oma valitud 
tarnijalt.

Liikmesriigid tagavad, et kõik tarbijad 
võivad vabalt osta elektrit oma valitud 
tootjalt või tarnijalt ning sõlmida samal 
ajal lepingu mitme tarnijaga.
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Selgitus

Tarnija ei ole määratletud, seevastu „tootja“ lisamine laiendaks kohaldamisala, sest 
kaasatakse juriidiline isik.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Elektritarnijad võivad vabalt 
määrata hinna, millega nad tarnivad 
elektrit tarbijatele. Liikmesriigid võtavad 
vajalikud meetmed, et tagada 
elektritarnijate vahel tõhus konkurents.

1. Elektritarnijad võivad tarbijatele 
vabalt turupõhiseid tarnehindu pakkuda. 
Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, 
et tagada elektritarnijate vahel tõhus 
konkurents.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad
kütteostuvõimetute või haavatavate 
tarbijate kaitse sihtotstarbelisel viisil 
muude meetmetega kui riiklik sekkumine 
elektritarnete eest makstavatesse 
hindadesse.

2. Liikmesriigid täidavad üldise 
majandushuvi eesmärke, sealhulgas
kütteostuvõimetute või kütteostuvõimetuse 
ohus haavatavate tarbijate kaitse,
sihtotstarbelisel viisil muude meetmetega 
kui dubleerimatul hinnamääramisel 
põhinev riiklik sekkumine elektritarnete 
eest makstavatesse hindadesse.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Erandina lõigetest 1 ja 2 võivad 
liikmesriigid, kes kohaldavad riiklikku 
sekkumist kütteostuvõimetutele ja 
haavatavatele kodutarbijatele tarnitud 
elektri eest makstavatesse hindadesse [OP: 
please insert the date of entry into force of 

3. Erandina lõigetest 1 ja 2 võivad 
liikmesriigid, kes kohaldavad riiklikku 
sekkumist kütteostuvõimetutele ja 
haavatavatele kodutarbijatele tarnitud 
elektri eest makstavatesse hindadesse, 
jätkata sellise riikliku sekkumise 
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this Directive], jätkata sellise riikliku 
sekkumise kohaldamist kuni [OP: insert 
the date – five years from the entry into 
force of this Directive]. Sellise riikliku 
sekkumisega tuleb taotleda üldist 
majanduslikku kasu, see peab olema
selgelt määratletud, läbipaistev, 
mittediskrimineeriv, kontrollitav ning 
tagama kõikidele liidu elektriettevõtjatele 
võrdse juurdepääsu tarbijatele. Kõnealused 
sekkumised ei tohi minna kaugemale, kui 
on vaja selle üldise majandusliku kasu 
saamiseks, mida nendega taotletakse, 
peavad olema ajaliselt piiratud ja nendest 
kasu saavate isikute suhtes 
proportsionaalsed.

kohaldamist, tingimusel, et nad taotlevad
üldist majanduslikku kasu, sekkumine on
selgelt määratletud, läbipaistev, 
mittediskrimineeriv, kontrollitav ning 
tagab kõikidele liidu elektriettevõtjatele 
võrdse juurdepääsu tarbijatele. Kõnealused 
sekkumised ei tohi minna kaugemale, kui 
on vaja selle üldise majandusliku kasu 
saamiseks, mida nendega taotletakse, 
peavad olema ajaliselt piiratud ja nendest 
kasu saavate isikute suhtes 
proportsionaalsed.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kõik nende territooriumil asuvad 
elektritootjad ja elektrivarustusettevõtjad 
saaksid tarnida oma territooriumile, 
tütarettevõtjatele ja tarbijatele elektrit 
otseliine pidi;

(a) kõik nende territooriumil asuvad 
elektritootjad ja elektrivarustusettevõtjad 
saaksid tarnida oma territooriumile, 
tütarettevõtjatele ja tarbijatele elektrit 
otseliine pidi, ilma et nende suhtes 
kohaldataks ebaproportsionaalseid 
haldusmenetlusi või kulusid, mis on 
seotud näiteks tarneloa taotlemise 
vajadusega;

Selgitus

See muudatus on vajalik, et praktikas võimaldada muudatusettepanekuid 21, 98 ja 128, kui 
samaaegselt sõlmitakse lepingud mitme tarnijaga. Taastuvenergiale üleminekul tuleks 
hõlbustada üksikisikute või rühmade jõupingutusi kasutada oma tegevuseks elektrit, mis on 
toodetud nende ettevõttega otseliini pidi ühendatud käitises. Seda võimaldab kulukatest 
tarnelitsentsidest loobumine ja kliendile võimaluse andmine sama mõõtmispunkti jaoks teise 
tarnelepingu sõlmimiseks, et katta ülejäänud nõudlus. See on oluline, et saavutada klientide 
aktiivsus.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu direktiiv
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Artikkel 7 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kõik nende territooriumil asuvad 
tarbijad saaksid tootjalt ja 
varustusettevõtjatelt tarneid vastu võtta 
otseliini kaudu.

(b) kõik nende territooriumil asuvad 
tarbijad saaksid tootjalt ja 
varustusettevõtjatelt tarneid vastu võtta kas 
üksikult või ühiselt otseliini kaudu.

Selgitus

This amendment is necessary to in practice enable amendments 123 and 153, when 
contracting simultaneously with several suppliers, and is in line with amendment 176. 
Changes to Article 7 are also important to enable active customers. Moving to renewables, 
efforts of individuals or groups to power their operations and activities with electricity 
produced by an installation connected to their premises via a direct line should be facilitated, 
whereby individuals or corporations could over time decrease or fix energy costs by using 
electricity produced nearby, choosing renewable energy.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid kehtestavad 
kriteeriumid oma territooriumil otseliinide 
ehitamise lubade andmiseks. Need 
kriteeriumid peavad olema objektiivsed ja 
mittediskrimineerivad.

2. Liikmesriigid kehtestavad 
kriteeriumid oma territooriumil otseliinide 
ehitamise lubade andmiseks. Need 
kriteeriumid peavad olema objektiivsed ja 
mittediskrimineerivad ning ajendama 
ärikliente hankima energiat muutliku 
võimsusega taastuvenergiaallikatest 
kooskõlas direktiivi (EL).../...[uuesti 
sõnastatud taastuvenergia direktiiv] artikli 
15 lõikega 9.

Selgitus

This amendment is linked to AM 1 on Recital 3 (which refers to the common goal to increase 
the share of renewable energy in the electricity sector to at least 45 % by 2030 and to fully 
decarbonise the energy system by 2050), to ensure consistent aims throughout. It is also 
linked to amendments on priority access to energy from variable renewable energy sources 
(AMs 55, 90 and 108). Efforts of individuals or groups to power their operations and 
activities with electricity produced by an installation connected to their premises via a direct 
line should be encouraged. The principle of the promotion of energy from variable renewable 
sources is also important for the overall achievement of the Union's energy policy.
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Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Võimalus tarnida elektrit otseliini 
pidi, nagu sätestatakse lõikes 1, ei mõjuta 
võimalust osta elektrit vastavalt artiklile 6.

3. Võimalus tarnida elektrit otseliini 
pidi, nagu sätestatakse lõikes 1, ei mõjuta 
võimalust osta elektrit vastavalt artiklile 6 
ega kliendi õigust ülejäänud 
elektrinõudluse katmiseks teisele 
tarnelepingule alla kirjutada.

Selgitus

See muudatus on vajalik, et praktikas võimaldada muudatusettepanekuid 123 ja 153, kui 
samaaegselt sõlmitakse lepingud mitme tarnijaga. See hõlbustab ka muudatusi väikese 
ulatusega kohalikuks energiajagamiseks, tagades samas, et lisavajaduse katmiseks on 
võimalik sõlmida teine tarneleping (et teha muudatusettepanekud 169 ja 172 praktikas 
võimalikuks). See on tähtis, et ergutada taastuvenergiale üleminekut, pakkuda stiimuleid 
taastuvenergia tõhusamaks arendamiseks ja kasutamiseks ning edendada aktiivse kliendi 
põhimõtet. 

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad kehtestada kõnealuse 
lubade andmise eraldi korra kohta 
suunised. Riiklikud reguleerivad asutused 
või muud pädevad riiklikud asutused, 
sealhulgas planeerimisasutused, vaatavad 
need suunised läbi ja võivad anda soovitusi 
nende muutmise kohta.

Liikmesriigid kehtestavad kõnealuse 
lubade andmise korra kohta suunised, mis 
on avalikult kättesaadavad. Riiklikud 
reguleerivad asutused või muud pädevad 
riiklikud asutused, sealhulgas 
planeerimisasutused, vaatavad need 
suunised läbi ja võivad anda soovitusi 
nende muutmise kohta.

Selgitus

Selle sätte selguse huvides tuleb täpsustada, et liikmesriigid võtavad suunised vastu ja 
avalikustavad need, et võimaldada tõhusat lubade andmise menetlust, kuid ka selleks, et 
praktikas teostada üks elektridirektiivi keskne eesmärk, nimelt seada tarbija energiaturu 
keskmesse, nagu ettepaneku sissejuhatavas osas on märgitud.

Muudatusettepanek 42
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõik 2 – punkt a – lõik 1 – taane 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– iga energiaallika osa kogu tarnija 
kasutatavas kütusevalikus eelmisel aastal 
(riigi tasandil, st selles liikmesriigis, kus 
tarneleping on sõlmitud, ning ELi 
tasandil, kui tarnija tegutseb mitmes 
liikmesriigis) mõistetaval ja selgelt 
võrreldaval viisil;

Selgitus

Artikli 10 punkti a muudatuste eesmärk on suurendada energiaallikate läbipaistvust tarnija 
portfellis, kaasa arvatud kliendile lepingu kohaselt tarnitava elektrienergia allikad. See võib 
luua konkurentsi puhtamate elektrienergiaallikate kasutamiseks (viide üldisele kütusevalikule 
on kooskõlas II lisa punktiga 3).

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõik 2 – punkt a – lõik 1 – taane 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– tarnija kasutatava kütusevaliku 
CO2-mahukus eelmisel aastal (riigi 
tasandil, st selles liikmesriigis, kus 
tarneleping on sõlmitud, ning ELi 
tasandil, kui tarnija tegutseb mitmes 
liikmesriigis);

Selgitus

Tegemist on sama punkti edasiarendusega nagu muudatusettepanekus 149, ja see käsitleb 
sama punkti (muudatusettepanekutes 151, 149 ja 150 on see lihtsalt kolmeks osaks jaotatud). 
Artikli 10 punkti a muudatusettepanekute eesmärk on suurendada energiaallikate 
läbipaistvust tarnija portfellis, sealhulgas kliendile lepingu kohaselt tarnitava elektrienergia 
allikad. See võib luua konkurentsi puhtamate elektrienergiaallikate leidmiseks.

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõik 2 – punkt a – lõik 1 – taane 1 c (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– iga energiaallika osa kliendi 
tarnelepingu järgi ostetud elektrist 
(avalikustamine toote tasandil);

Selgitus

Tegemist on sama punkti edasiarendusega nagu muudatusettepanekus 149, ja see käsitleb 
sama punkti (muudatusettepanekutes 151, 149 ja 150 on see lihtsalt kolmeks osaks jaotatud).
Samuti seostub see muudatusettepanekutega eelisjuurdepääsu tagamiseks muutliku 
võimsusega taastuvenergiaallikatele. Artikli 10 punkti a muudatuste eesmärk on suurendada 
energiaallikate läbipaistvust tarnija portfellis, kaasa arvatud kliendile lepingu kohaselt 
tarnitava elektrienergia allikad. See võib luua konkurentsi puhtamate elektrienergiaallikate 
leidmiseks. Samuti võimaldab see rakendada aktiivse tarbija põhimõtet.

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõik 2 – punkt a – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tingimused peavad olema õiglased ja 
eelnevalt hästi teada. Igal juhul peaks see 
teave olema tarbijale kättesaadav enne 
lepingu sõlmimist või kinnitamist. Kui 
leping sõlmitakse vahendaja kaudu, peab 
teave käesolevas punktis osutatud teabe 
kohta samuti olema kättesaadav enne 
lepingu sõlmimist;

Tingimused peavad olema õiglased ja 
eelnevalt hästi teada. Igal juhul peaks see 
teave olema tarbijale kättesaadav enne 
lepingu sõlmimist või kinnitamist. See 
peab olema kliendile kergelt kättesaadav 
ka pärast lepingu kinnitamist. Kui leping 
sõlmitakse vahendaja kaudu, peab teave 
käesolevas punktis osutatud teabe kohta 
samuti olema kättesaadav enne lepingu 
sõlmimist;

Selgitus

Selles artiklis antakse palju teavet lepingulise korra muutmisest piisavalt varakult teatamise 
ja võrgust väljalülitamise alternatiivide kohta. Kuid sellega ei tagata piisavalt, et kui klient 
soovib kehtiva lepingu seisu näha, pääseb ta sellele ligi tarnija/agregaatori kaudu. See 
tekitab lünga (vt nt ENVI-komisjoni muudatusettepanekut artikli 10 kohta). Kui tarbijal 
puudub lihtne juurdepääs lepingule, ei saa ta võrrelda kütusevaliku muutumist aja jooksul, 
seoses muudatusettepanekuga 149.

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõik 2 – punkt b



AD\1139778ET.docx 27/63 PE604.859v03-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) õigeaegne teavitamine 
lepingutingimuste kõigist kavandatavatest 
muudatustest ning õigusest lõpetada leping 
teate saamisel. Tarnijad peavad nendega 
liitunud tarbijatele läbipaistval ja 
arusaadaval viisil ise õigeaegselt teatama 
kõigist tarnimishinna kohandamistest,
samuti kohandamise põhjustest ja 
eeltingimustest ning selle ulatusest
hiljemalt ühe arve esitamise 
normaaltähtaja jooksul enne kohandamise
jõustumist. Liikmesriigid tagavad, et 
tarbijatel oleks vabadus lepingutest 
taganeda, kui nad ei nõustu neile
elektritarnija poolt teatatud uute lepingu 
tingimustega või tarnehinna 
kohandamistega;

(b) õigeaegne teavitamine 
lepingutingimuste kõigist kavandatavatest 
muudatustest ning õigusest lõpetada leping 
teate saamisel. Tarnijad või agregaatorid
peavad nendega liitunud tarbijatele 
läbipaistval ja arusaadaval viisil ise 
õigeaegselt teatama kõigist tarne- või 
teenusehinna kohandamistest, samuti 
kohandamise põhjustest ja eeltingimustest 
ning selle ulatusest, niipea kui nad on 
sellisest kohandamisest teada saanud, 
kuid hiljemalt kuus nädalat enne 
kohandamise jõustumist. Liikmesriigid 
tagavad, et tarbijatel oleks vabadus 
lepingutest taganeda, kui nad ei nõustu 
neile elektritarnija või agregaatori poolt 
teatatud uute lepingutingimustega või 
tarnehinna kohandamistega;

Selgitus

Directive aims to help facilitate the development of new product and service providers – such 
as aggregators. To this aim, Article 10 dealing with contractual rights shall mention not only 
traditional suppliers, but also new providers - aggregators. This will ensure for coherency in 
the whole directive, as on other places, “electricity service provider” is used as a synonym 
for “supplier”. Concerning the information on the change in electricity price, the customer 
needs to be informed well in advance of any price change. However, it is problematic to link 
the change in price with the billing frequency – in some cases (e.g. yearly or half-yearly 
billing period), it may be impossible to inform the customer so early, and in some cases it 
even may be late (e.g. monthly billing period). Thereby amending the article in a way which 
corresponds with the right of customer to change service provider within 3 weeks is 
suggested, giving customers sufficient time to decide. This amendment is necessary for the 
internal coherence of the text.

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõik 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) tasumisviiside lai valik, mis ei 
diskrimineeri asjatult tarbijaid. Iga erinevus 
tasudes, mis on seotud maksmismeetodiga, 
peab kajastama asjakohaseid kulusid, mida 

(d) tasumisviiside lai valik, mis ei 
diskrimineeri asjatult tarbijaid. Iga erinevus 
tasudes, mis on seotud maksmismeetodiga, 
peab kajastama asjakohaseid kulusid, mida 
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kannab tarnija. kannab tarnija või agregaator.

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõik 2 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) adekvaatse teabe andmine muude 
variantide kohta kui lahtiühendamine 
piisavalt varakult enne lahtiühendamist. 
Osutatud muud variandid lahtiühendamise 
vältimiseks võivad olla osutamine 
antavatele toetustele, muudele 
maksekavadele, nõuanded võla käsitlemise 
kohta või moratoorium lahtiühendamisele 
ning need ei peaks tarbija jaoks kaasa 
tooma lisakulusid.

(i) juurdepääs adekvaatsele teabele
muude variantide kohta kui 
lahtiühendamine piisavalt varakult enne 
lahtiühendamist. Osutatud muud variandid 
lahtiühendamise vältimiseks võivad olla
osutamine antavatele toetustele, muudele 
maksekavadele, nõuanded võla käsitlemise 
kohta või moratoorium lahtiühendamisele,
ning kõnealune juurdepääs antakse ilma 
lisakuludeta.

Selgitus

Et lahtiühendamise alternatiivid ei põhjustaks kulusid tarbijatele, kes ei suuda arveid maksta, 
peaksid need kulud kandma kõik võrgu kasutajad. See tooks kaasa kõigi tarbijate elektrihinna 
tõusu, kaasa arvatud haavatavad tarbijad ja ka need, kes alternatiivi taotlesid.

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõik 2 – punkt j a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j a) õigus sõlmida üks või mitu ühe või 
mitme ostjaga elektriostulepingut 
kohalike, läheduses ja mujal asuvate 
elektritootmisrajatistega, ilma et tarbijate 
suhtes kohaldataks ebaproportsionaalseid 
ja ebaõiglasi kulusid või haldusmenetlusi.

Selgitus

Paljud Euroopa kliendid soovivad elektrikulu kindlaks määrata või võimalusel seda 
vähendada, ostes elektrit otse tootjatelt, eelkõige neilt, kes kasutavad taastuvaid 
energiaallikaid. See võimaldab neil täita ka keskkonnakohustusi või nõudeid. Enamikus 
Euroopa riikides ei ole elektri otseostmine reguleeritud või lubatud või seda takistatakse 
ebasoodsate eeskirjadega. ELi õigusaktides tuleks kehtestada tarbijate õigused sõlmida 
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elektrienergia ostulepinguid, mis ei ole kulukad ega keerukad, ning allkirjastada koos teiste 
ostjatega rohkem kui üks elektriostuleping. See suurendab aktiivsete tarbijate mõjuvõimu.

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et tarnijad 
teavitavad lõpptarbijaid sellise dünaamilise 
elektrihinnaga lepingu kõikidest 
võimalustest ja riskidest.

2. Liikmesriigid tagavad, et tarnijad 
teavitavad lõpptarbijaid sellise dünaamilise 
elektrihinnaga lepingu kõikidest 
võimalustest ja riskidest, sh vajaduse 
korral mõistliku hinnaga nutiarvesti 
paigaldamisest, samuti sellest, et 
lõpptarbija võib lepingu lõpetada, kui see 
osutub liiga kulukaks.

Selgitus

Õiguskindluse huvides on vaja täpsustada, et dünaamilise elektrihinnaga leping on võimalik 
ainult tarbijatele, kellele on paigaldatud nutiarvesti.

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid jälgivad oma riikliku 
reguleeriva asutuse kaudu vähemalt kümne 
aasta jooksul, arvates sellest ajast, kui 
niisugused lepingud muutuvad 
kättesaadavaks, selliste lepingute peamisi 
arengusuundi, sealhulgas turupakkumisi, 
mõju tarbijate arvetele ja konkreetselt 
hindade volatiilsust ning tarbijate 
tundlikkust finantsriskide taseme suhtes ja 
esitavad selle kohta igal aastal aruande.

3. Liikmesriigid jälgivad oma riikliku 
reguleeriva asutuse kaudu vähemalt kümne 
aasta jooksul, arvates sellest ajast, kui 
niisugused lepingud muutuvad 
kättesaadavaks, selliste lepingute peamisi 
arengusuundi, sealhulgas turupakkumisi, 
mõju tarbijate arvetele ja konkreetselt 
hindade volatiilsust, samuti 
energiakomponendi osa tarbijaarves ning 
tarbijate tundlikkust finantsriskide taseme 
suhtes ja esitavad selle kohta igal aastal 
aruande.
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Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Erandina lõikest 2 võivad
liikmesriigid lubada tarnijal nõuda lepingu 
lõpetamise tasu tarbijalt, kes tahtlikult 
lõpetab kindla tähtajaga lepingu enne 
tähtaja saabumist. Sellist tasu võib tarbijalt 
nõuda üksnes siis, kui on võimalik
tõendada, et tarbijad saavad sellisest 
lepingust kasu. Sellised tasud ei tohi olla 
suuremad kui otsene majanduslik kahju 
tarnijale, mida tekitab lepingu lõpetamine 
tarbija poolt, kaasa arvatud seotud 
investeeringud või teenused, mida lepingu 
osana juba osutati tarbijale.

3. Liikmesriigid võivad lubada tarnijal 
nõuda lepingu lõpetamise tasu tarbijalt, kes 
tahtlikult lõpetab kindla tähtajaga lepingu 
enne tähtaja saabumist, välja arvatud 
juhul, kui lepingu lõpetamise põhjus on 
selgelt teenuste osutamata jätmine. Sellist 
tasu võib tarbijalt nõuda üksnes siis, kui 
tarbijad saavad sellise lepingu sõlmimise 
ajal lepingust tõendatavat kasu. Sellised 
tasud ei tohi olla suuremad kui otsene 
majanduslik kahju tarnijale, mida tekitab 
lepingu lõpetamine tarbija poolt, kaasa 
arvatud tarbijale lepingu osana juba 
osutatud seotud investeeringud või 
teenused, mida riiklik reguleeriv asutus on 
kontrollinud.

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et 
lõpptarbijal, kes täidab lepingutingimusi 
ja soovib lõpetada lepingu agregaatoriga, 
on õigus seda teha kolme nädalaga.

2. Liikmesriigid tagavad, et 
lõpptarbijal, kes soovib lõpetada lepingu 
agregaatoriga, on õigus seda teha kolme 
nädalaga.

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid tagavad, et 
lõpptarbijal on õigus saada kõik 
asjakohased andmed tarbimiskaja kohta või 
andmed tarnitud ja müüdud elektrienergia 

4. Liikmesriigid tagavad, et 
lõpptarbijal on õigus saada kõik 
asjakohased andmed tarbimiskaja kohta või 
andmed tarnitud ja müüdud elektrienergia 
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kohta vähemalt üks kord aastas. kohta vähemalt üks kord kuus.

Selgitus

Tarbimiskaja ja agregeerimine mõjutab seda, kui palju elektrit tarbijad ostavad.
Omatoodetud taastuvenergia tarbijate puhul mõjutab see ka omatoodetud elektri kogust. 
Seetõttu peaks tarbijatel olema õigus saada see teave võimalikult kiiresti, et lihtsustada 
tarbimiskajameetmeid ja ergutada aktiivsemale turul osalemisele.

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) lõpptarbijatel on õigus toota, 
salvestada, tarbida ja müüa omatoodetud 
elektrit kõikidel organiseeritud turgudel 
kas üksiktarbijana või agregaatorite kaudu, 
ilma et talle kohaldataks ülemäära 
koormavaid menetlusi ja tasusid, mis ei ole 
kulupõhised;

(a) lõpptarbijatel on õigus toota, 
salvestada, tarbida ja eelisjuurdepääsuga 
müüa omatoodetud elektrit kõikidel 
organiseeritud turgudel kas üksiktarbijana 
või agregaatorite kaudu ning osaleda 
süsteemi kõrvalteenustes ja tarbimiskaja 
mehhanismides, ilma et neile kohaldataks
diskrimineerivaid või ülemäära 
koormavaid menetlusi ja tasusid, mis ei ole 
kulupõhised, samuti on neil õigus saada 
omatoodetud elektri eest tasu, mis 
kajastab võrku suunatud elektri 
turuväärtust;

Muudatusettepanek 56

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) neile ei kohaldata kahekordset 
võrgutasu ja/või maksustamist, mis 
tuleneb varem salvestatud energia 
salvestamisest ja taaskasutamisest; 
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Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) lõpptarbijatelt nõutakse 
kulupõhiseid, läbipaistvaid ja 
mittediskrimineerivaid võrgutasusid, milles 
arvestatakse eraldi võrku saadetud elektrit
ja võrgust tarbitud elektrit kooskõlas 
artikli 59 lõikega 8.

(b) lõpptarbijatelt nõutakse 
kulupõhiseid, läbipaistvaid ja 
mittediskrimineerivaid võrgutasusid, mis 
kajastavad nii võrgu kulusid kui ka 
tulusid, lähtudes riiklike reguleerivate 
asutuste koostatud läbipaistvast kulude-
tulude analüüsist, kaasa arvatud 
potentsiaalne väärtus võrgu jaoks ja 
panus muudesse energiapoliitika 
eesmärkidesse kooskõlas artikli 59 lõikega 
8. Väikese ulatusega kohaliku 
energiavahetuse puhul peaksid need tasud 
olema valikulised või vähemalt 
proportsionaalsed elektriülekande 
kaugusega, mistõttu tuleks kulude-tulude 
analüüsi kohaselt kujundada 
tariifistruktuur, mis kajastab muuhulgas 
nii ülekande kaugust kilomeetrites kui ka 
üle kantud energiat kilovatt-tundides.

Muudatusettepanek 58

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) Lõpptarbijatele ei kohaldata 
omatoodetud ja -tarbitud elektri eest tasu 
vähemalt seni, kuni oma tarbeks toodetud 
elektri kulude-tulude analüüsi abil 
tõestatakse, et makromajanduslikud kulud 
kaaluvad üles omatarbitud ja/või -
toodetud elektri tulud. Selline kulude-
tulude analüüs hõlmab välismõjusid, 
võrgu ajakohastamise vajadusi, toetavaid 
makseid, käibemaksu, võrgutasusid ning 
muid makse ja lõivusid.
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Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Energiapaigaldisi, mis on vajalikud 
aktiivse tarbija tegevuse jaoks, võib hallata 
kolmas osaline, kes vastutab nende 
paigaldamise ja käitamise, sealhulgas 
mõõtmiste ja hooldamise eest.

2. Energiapaigaldisi, mis on vajalikud 
aktiivse tarbija tegevuse jaoks, võib omada 
või hallata kolmas osaline, kes tegutseb 
tarbija või tarbijate rühma nimel ning
vastutab nende paigaldamise ja käitamise, 
sealhulgas mõõtmiste ja hooldamise eest.

Muudatusettepanek 60

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid peavad tagama, et 
salvestamisseadet omavate aktiivsete 
tarbijate kohta kehtib järgmine:

(a) neil on õigus võrguühendusele 
mõistliku aja jooksul pärast nõudmise 
esitamist;

(b) nende suhtes ei kohaldata 
täiendavaid makse, lisatasusid ega tasu 
salvestusseadmesse salvestatud elektri eest 
või väikese ulatusega kohaliku 
energiajagamise korral lõpptarbijate 
vahel energia jagamise eest;

(c) neid eristatakse elektritootjatest 
ning neile ei kohaldata seonduvaid 
litsentsimisnõudeid ega tasusid; ning

(d) neil on lubatud pakkuda mitut 
teenust korraga, kui see on tehniliselt 
teostatav.
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Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kohalikul energiakogukonnal on 
õigus omada, üles seada või rentida 
kogukonna võrke ja neid autonoomselt 
hallata;

(a) kohalikul energiakogukonnal on 
õigus omada, üles seada või rentida 
jagatud, sealhulgas kogukonna võrke ja 
neid autonoomselt hallata;

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) omada mittediskrimineerivat ja 
tehnoloogiliselt neutraalset juurdepääsu 
võrgule;

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kohalikku energiakogukonda 
koheldakse mittediskrimineerival viisil 
seoses tema tegevuse, õiguste ja
kohustustega lõpptarbija, elektritootja, 
jaotusvõrguettevõtja või agregaatorina;

(c) kohalikku energiakogukonda 
koheldakse mittediskrimineerival viisil 
seoses tema tegevuse, õiguste ja 
kohustustega lõpptarbija, elektritootja, 
tarnija, jaotusvõrguettevõtja või 
agregaatorina;

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 – lõik 1 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimese lõigu punkti d puhul, kui 
kogukond tegeleb omatarbimisega või 
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käitab kogukonna võrku, võidakse selle 
vabastada tasu maksmisest elektri 
jaotamisel oma liikmetele, kui ülekanne 
toimub 100 m raadiuses ja hõlmab 
taastuvenergiaallikat kasutavat 
generaatorit, mille installeeritud 
elektrivõimsus on alla 500 kW;

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 2 – punkt -a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-a) lõpptarbijatel on õigus osaleda 
kohalikus energiakogukonnas;

Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kohaliku energiakogukonna 
tootmisvõimsuse suhtes kohaldatakse 
artikli 8 lõiget 3 juhul, kui sellist võimsust 
saab käsitleda väiksemahulise 
detsentraliseeritud või hajatootmisena;

(d) taastuvenergiakogukonna kui 
kohaliku energiakogukonna allkategooria
tootmisvõimsuse suhtes kohaldatakse 
artikli 8 lõiget 3 juhul, kui sellist võimsust 
saab käsitleda väiksemahulise 
detsentraliseeritud või hajatootmisena;

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) kui see on asjakohane, võib kohalik 
energiakogukond sõlmida lepinguid 
jaotusvõrguettevõtjaga, kelle võrku ta on 
ühendatud, kogukonna võrgu haldamise 
peale;

(f) kui see on asjakohane, võib kohalik 
energiakogukond sõlmida lepinguid 
jaotusvõrguettevõtjaga, kelle võrku ta on 
ühendatud, kogukonna võrgu haldamiseks 
ja elektri salvestamiseks;
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Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 2 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) kui see on asjakohane, tasub 
kohalik energiakogukond asjakohaseid 
võrgutasusid kogukonna võrgu ja 
väljaspool kogukonda asuva jaotusvõrgu 
ühenduspunktides. Sellistes võrgutasudes 
võetakse vastavalt artikli 59 lõikele 8 eraldi 
arvesse elektrit, mis tarnitakse väljaspool 
kogukonda asuvasse jaotusvõrku, ja 
elektrit, mida saadakse tarbimiseks 
väljaspool kogukonda asuvast 
elektrivõrgust.

(h) kui see on asjakohane, võidakse 
kohalikule energiakogukonnale 
kehtestada asjakohaseid võrgutasusid 
kogukonna võrgu ja väljaspool kogukonda 
asuva jaotusvõrgu ühenduspunktides. 
Sellistes võrgutasudes võetakse vastavalt 
artikli 59 lõikele 8 eraldi arvesse elektrit, 
mis tarnitakse väljaspool kogukonda 
asuvasse jaotusvõrku, ja elektrit, mida 
saadakse tarbimiseks väljaspool kogukonda 
asuvast elektrivõrgust. Selliste 
elektrienergia jaotamise tasude puhul 
tuleks arvesse võtta ülekandmise 
vahemaad ja tagada, et ülekandetasud ei 
ületa, välja arvatud negatiivsete hindade 
korral, ülekantud elektrienergia väärtust, 
mis on kooskõlas hajutatud 
energiaressursside kulude-tulude 
analüüsiga, kaasa arvatud hinnang nende 
potentsiaalse väärtuse kohta võrgu jaoks 
ja panus muude energiapoliitika 
eesmärkide saavutamisse.

Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid peavad on riiklike 
reguleerivate asutuste kaudu jälgima 
kohalike energiakogukondade 
juurdepääsu turule, nende kohtlemist, 
neile kohaldatavaid menetlusi ja tasusid, 
kohalike energiakogukondade mõju 
konkurentsile, tarbijate mõjuvõimu 
suurendamisele ja tarbijakaitsele ning 
kohaliku energiakogukonna kasu, 
sealhulgas nende panust 
kütteostuvõimetuse leevendamiseks. Nad 
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annavad igal aastal komisjonile ja 
vajaduse korral riiklikele 
konkurentsiasutustele aru kooskõlas 
artikli 59 lõike 1 punktiga n.

Muudatusettepanek 70

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et nende 
reguleeriva raamistikuga innustatakse 
agregaatoreid osalema jaemüügiturul ja et 
see raamistik hõlmab vähemalt järgmist:

3. Liikmesriigid tagavad, et nende 
reguleeriva raamistikuga innustatakse 
agregaatoreid osalema kõigil turgudel ja et 
see raamistik hõlmab vähemalt järgmist:

Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) läbipaistvad eeskirjad, milles 
kõikide turuosaliste jaoks on selgelt 
esitatud ülesanded ja vastutusalad;

(b) läbipaistvad eeskirjad, milles 
kõikide turuosaliste jaoks on selgelt 
esitatud ülesanded ja vastutusalad, 
sealhulgas kõigi turuosaliste kohustus 
austada jaotus- ja põhivõrgu 
talitluskindlust;

Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) agregaatoritelt ei nõuta hüvitise 
tasumist tarnijatele ega tootjatele;

välja jäetud
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Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks, et tagada agregaatorite tegevusest 
tekkivate kulude ja tulude õiglane jaotus 
turuosaliste vahel, võivad liikmesriigid 
erandkorras lubada 
kompensatsioonimakseid agregaatorite ja 
tasakaaluhaldurite vahel. Sellised 
kompensatsioonimaksed peavad olema 
piiratud olukordadega, kus üks 
turuosaline põhjustab tasakaalustamatust
teisele turuosalisele, mille tulemusel tekib 
rahalisi kulusid.

Selleks, et tagada agregaatorite tegevusest 
tekkivate kulude ja tulude, samuti 
elektrienergia hankimise kulude õiglane 
jaotus turuosaliste vahel, peaks agregaator 
alati vastutama endale kohustuseks 
võetud mahtude tasakaalustamise eest, 
mille ta tarnib tarbimiskajale 
reageerimise aktiveerimise ajal, ning
liikmesriigid lubavad erandkorras 
kompensatsioonimakseid agregaatorite ja 
tasakaaluhaldurite vahel. Sellised 
kompensatsioonimaksed on 
proportsionaalsed ega diskrimineeri eri 
agregaatoreid. Hüvitise arvutamise 
põhimõtted määrab kindlaks reguleeriv 
asutus, välja arvatud juhul, kui vahendaja 
ja mõjutatud tasakaaluhalduri vahel 
saavutatakse kahepoolne leping. Need 
piirduvad olukordadega, kus agregaator 
tekitab teisele turuosalisele rahalisi
kulusid, ning tuletatakse hetkel 
kehtivatest turuhindadest.

Muudatusettepanek 74

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Liikmesriigid tagavad, et 
agregaatoritele ei tehta korraldatud 
elektrienergiaturule sisenemisel tarbetuid 
takistusi, kui nad vastavad kõnealusele 
turule sisenemise kriteeriumidele. 
Liikmesriigid kehtestavad kriteeriumid 
läbipaistvalt ja mittediskrimineerivalt, 
kaasa arvatud põhi- ja jaotusvõrkude 
usaldusväärse ja turvalise toimimise 
kriteeriumid kooskõlas määrusega (EL) 
.../... [elektrimäärus].
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Muudatusettepanek 75

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et 
lõpptarbijad saavad kõik oma arved ja 
arvetel esitatava teabe elektrienergia 
tarbimise kohta tasuta ning et arved on 
selged, täpsed ja kergesti mõistetavad.

2. Liikmesriigid tagavad, et 
lõpptarbijad saavad kõik oma arved ja 
arvetel esitatava teabe elektrienergia 
tarbimise kohta tasuta ning et arved on 
selged, täpsed ja kergesti mõistetavad ja 
sisaldavad kõigi muude kulude ja 
maksude selget seletust ja põhjendust.

Muudatusettepanek 76

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Arveid esitatakse tegeliku tarbimise kohta 
ja vähemalt üks kord aastas. Arvetel 
esitatav teave tehakse kättesaadavaks 
vähemalt üks kord kolme kuu jooksul, 
taotluse korral või juhul, kui tarbijad on 
valinud elektroonilised arved või muu 
lahenduse, kaks korda aastas.

Arveid esitatakse tegeliku tarbimise kohta 
ja vähemalt üks kord aastas. Arve- ja 
tarbimisandmed tehakse pidevalt 
kättesaadavaks internetis, kui on 
paigaldatud arukas arvesti, või muul 
juhul vähemalt kord kuus.

Selgitus

Et tarbijad energiaturul aktiivselt osaleksid ning energiatõhususe ja -säästuga tegeleksid, 
peavad nad energiaarvete kaudu saama sageli ajakohastatavat teavet oma tarbimise kohta.

Muudatusettepanek 77

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 3 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kaitsetumate tarbijate puhul peaks arve ja 
arvel esitatav teave piirduma tegeliku 
elektritarbimise, süsteemi maksumuse ja 
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asjakohaste maksudega.

Selgitus

Muude tasude elektriarvetele lisamine on liikmesriigi pädevuses, kuid kaitsetumatele 
tarbijatele ei tohiks kohaldada muid tasusid, mida liikmesriigid võivad soovida elektriarvetele 
lisada.

Muudatusettepanek 78

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Liikmesriigid võivad sätestada, et 
lõpptarbija soovi korral ei käsitata nendel 
arvetel esitatavat teavet maksetaotlusena. 
Sellistel juhtudel tagavad liikmesriigid, et 
tarnijad pakuvad paindlikku korraldust 
maksmiseks.

välja jäetud

Selgitus

Olenemata sellest, millise arvete esitamise vormi (sh elektrooniline) tarbija valib, kujutab 
arvel esitatud teave endast maksenõuet, mis ongi arve mõte. Vastasel juhul võiks see 
tarbijates segadust tekitada.

Muudatusettepanek 79

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Energiatõhususe 
edendamiseks ning tarbijate rolli 
suurendamiseks soovitavad liikmesriigid 
või reguleeriv asutus, kui liikmesriik on nii 
sätestanud, tungivalt, et elektriettevõtjad ja 
agregaatorid optimeeriksid elektrikasutust, 
muu hulgas energiakorraldusteenuste 
pakkumise või innovaatilise 
hinnakujunduse väljatöötamisega, mida 
vajaduse korral hõlbustab 
arukate koostalitlusvõimeliste 
nutiarvestisüsteemide või tarkvõrkude 

1. Energiatõhususe 
edendamiseks ning tarbijate rolli 
suurendamiseks soovitavad liikmesriigid 
või reguleeriv asutus, kui liikmesriik on nii 
sätestanud, tungivalt, et elektriettevõtjad ja 
agregaatorid optimeeriksid elektrikasutust, 
muu hulgas energiakorraldusteenuste 
pakkumise või innovaatilise 
hinnakujunduse väljatöötamisega, mida 
vajaduse korral hõlbustab 
arukate koostalitlusvõimeliste 
nutiarvestisüsteemide kasutuselevõtmine, 
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juurutamine. kui see on tehniliselt teostatav, kulutõhus 
ja võimaliku energiasäästu seisukohast 
proportsionaalne, või tarkvõrkude 
juurutamine.

Selgitus

Arukas mõõtmine ei ole universaalne lahendus ning seepärast tuleks seda kaaluda üksnes 
juhul, kui see on tehniliselt teostatav, kulutõhus ja proportsionaalne.

Muudatusettepanek 80

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad oma 
territooriumil nutiarvestisüsteemide 
kasutusele võtmise, millega aidatakse 
kaasa tarbijate aktiivsele osalemisele
elektriturul. Sellise rakendamise kohta võib 
teha tasuvusanalüüsi III lisas sätestatud 
põhimõtetel.

2. Vajaduse korral edendavad 
liikmesriigid oma territooriumil 
nutiarvestisüsteemide kasutuselevõtmist, 
sest selline mõõtmine võib soodustada
tarbijate aktiivset osalemist elektriturul. 
Rakendamise kohta tehakse 
tasuvusanalüüs III lisas sätestatud 
põhimõtetel.

Selgitus

Arukate arvestite vajadus on liikmesriigiti geograafiliselt väga erinev. See peaks kajastuma 
ka direktiivis.

Muudatusettepanek 81

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kasutuselevõtuga tegelevad 
liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad 
funktsionaalsed ja tehnilised 
miinimumnõuded nende territooriumil 
juurutatavate nutiarvestisüsteemide kohta 
kooskõlas artikli 20 ja III lisa sätetega. 
Liikmesriigid tagavad, et sellised 
nutiarvestisüsteemid suudavad talitleda 
koos tarbijate energiahaldussüsteemidega 
ja sobivad nendesse süsteemidesse 

3. Kasutuselevõtuga tegelevad 
liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad 
funktsionaalsed ja tehnilised 
miinimumnõuded nende territooriumil 
juurutatavate nutiarvestisüsteemide kohta 
kooskõlas artikli 20 ja III lisa sätetega, 
võttes arvesse juba paigaldatud arukate 
mõõtmissüsteemide toimimist. 
Liikmesriigid tagavad, et sellised 
nutiarvestisüsteemid suudavad talitleda 
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ühendamiseks. Sellega seoses võtavad 
liikmesriigid nõuetekohaselt arvesse 
asjakohaseid standardeid, sealhulgas 
koostalitusvõime kohta, parimaid tavasid 
ning elektrienergia siseturu arengu 
olulisust.

koos tarbijate energiahaldussüsteemidega 
ja sobivad nendesse süsteemidesse 
ühendamiseks. Sellega seoses võtavad 
liikmesriigid nõuetekohaselt arvesse 
asjakohaseid standardeid, sealhulgas 
koostalitusvõime kohta, parimaid tavasid 
ning elektrienergia siseturu arengu 
olulisust.

Selgitus

Arukate mõõtmissüsteemide uusi nõudeid tuleks enne nende kehtestamist hoolikalt hinnata (vt 
viide arukate mõõtmissüsteemide funktsioonile artiklis 20), et vältida juba paigaldatud 
arukate mõõtmissüsteemide kulukat moderniseerimist.

Muudatusettepanek 82

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) arvestite käitajad tagavad, et 
tarbijad, kes ise elektrit toodavad, saaksid 
teada, kui palju nende toodetud elektrit 
läheb võrku;

(d) arvestite käitajad tagavad, et 
tarbijad, kes ise elektrit toodavad, saaksid 
täpselt teada, kui palju nende toodetud 
elektrit läheb võrku;

Muudatusettepanek 83

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Neid funktsioone kohaldatakse pärast ...
[2 aastat pärast käesoleva direktiivi 
jõustumise kuupäeva].

Selgitus

Kooskõlas tagasiulatuva jõu puudumise põhimõttega ja selleks, et vältida kehtivate 
õigusaktide alusel tehtud asjatuid investeeringud.

Muudatusettepanek 84

Ettepanek võtta vastu direktiiv
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Artikkel 24 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon määrab artiklis 68 
osutatud nõuandemenetlusega vastu võetud 
rakendusaktides kindlaks artikli 23 lõikes 1 
loetletud andmete Euroopa ühtse 
andmevormingu ning mittediskrimineeriva 
ja läbipaistva andmetele juurdepääsu 
menetluse ning selline vorming ja menetlus 
asendavad lõike 1 kohaselt liikmesriikide 
vastuvõetud andmevormingu ja menetluse. 
Liikmesriigid tagavad, et turuosalised 
kasutavad Euroopa ühtset 
andmevormingut.

2. Komisjon määrab artiklis 68 
osutatud nõuandemenetlusega vastu võetud 
rakendusaktides kindlaks artikli 23 lõikes 1 
loetletud andmete Euroopa ühtse 
andmevormingu põhimõtted ning 
mittediskrimineeriva ja läbipaistva 
andmetele juurdepääsu menetluse ning 
selline vorming ja menetlus asendavad 
lõike 1 kohaselt liikmesriikide vastuvõetud 
andmevormingu ja menetluse. Ühine 
andmevorming ja menetlused määratakse 
kindlaks tihedas koostöös mõõtmise eest 
vastutavate üksuste ja 
tarbijaorganisatsioonidega. Liikmesriigid 
tagavad, et turuosalised kasutavad Euroopa 
ühtset andmevormingut.

Selgitus

Mõjutatud isikute osalemine on eeltingimus, et tagada realistlik ja sobiv tulemus.

Muudatusettepanek 85

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et tarbijatel on 
käesoleva direktiiviga kehtestatud õiguste 
ja kohustustega seotud vaidluste 
lahendamiseks tagatud juurdepääs lihtsale, 
õiglasele, läbipaistvale, sõltumatule, 
tõhusale ja tulemuslikule kohtuvälisele 
vaidluste lahendamise mehhanismile. Kui 
tarbija on tarbija Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2013/11/EL 
tähenduses46, peab selline kohtuväline 
mehhanism olema kooskõlas direktiivis 
2013/11/EL kehtestatud kvaliteedinõuetega 
ja sätestama, kui olukord seda tingib, 
kulude ja/või kahju hüvitamise süsteemi .

Liikmesriigid tagavad, et tarbijatel on 
käesoleva direktiiviga kehtestatud õiguste 
ja kohustustega seotud vaidluste 
lahendamiseks tagatud juurdepääs lihtsale, 
õiglasele, läbipaistvale, sõltumatule, 
tõhusale ja tulemuslikule kohtuvälisele 
vaidluste lahendamise mehhanismile
sõltumatu mehhanismi, näiteks 
energiaombudsmani või 
tarbijakaitseorganisatsiooni kaudu, et 
tagada kaebuste tõhus käsitlemine ja 
vaidluste kohtuväline lahendamine. 
Selliste mehhanismidega peab olema 
võimalik käsitleda kõiki energiaturu 
tarbijate kaebusi, sealhulgas seotud 
pakkumiste, uute toodete ja 
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teenusepakkujate kohta, nagu 
agregaatorid ja kohalikud 
energiaühendused. Kui tarbija on aktiivne 
tarbija või tarbija Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2013/11/EL tähenduses, 
peab selline kohtuväline mehhanism olema 
kooskõlas direktiivis 2013/11/EL 
kehtestatud kvaliteedinõuetega ja 
sätestama, kui olukord seda tingib, kulude 
ja/või kahju hüvitamise süsteemi, mille 
määratleb reguleeriv asutus ja 
ombudsman või tarbijaorganisatsioon.

_________________ _________________

46 ELT L 165, 18.6.2013, lk 63–79.

Selgitus

Energiaombudsman ja tarbijaorganisatsioonid on osutunud vajalikuks sõltumatuks 
mehhanismiks, et tarbijaid ja teisi turuosalisi vaidluste kohtuvälisel lahendamisel toetada, 
kaitstes samal ajal tarbijate õigusi. Üheksandal kodanike energiafoorumil vastu võetud sätted 
tuleks inkorporeerida käesolevasse artiklisse.

Muudatusettepanek 86

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et kaitsta tarbijaid ja tagada 
eelkõige kaitsetumate tarbijate piisav 
kaitse. Selleks määratleb iga liikmesriik 
kaitsetumate tarbijate mõiste, mis võib 
viidata kütteostuvõimetusele ning muu 
hulgas keelule selliste tarbijate 
elektrienergia võrgust väljalülitamise 
kohta kriitilistel aegadel. Liikmesriigid 
tagavad kaitsetumate tarbijatega seotud 
õiguste ja kohustuste täitmise. Eelkõige 
võtavad nad meetmeid kaugetes 
piirkondades asuvate lõpptarbijate 
kaitsmiseks. Neil tuleb tagada tarbijakaitse 
kõrge tase, eriti seoses lepingutingimuste 
läbipaistvuse, üldise teabe ning vaidluste 
lahendamise mehhanismidega.

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et kaitsta tarbijaid ja tagada 
eelkõige kaitsetumate, sealhulgas 
kütteostuvõimetuse ohus tarbijate piisav 
kaitse. Selleks määratleb iga liikmesriik 
kaitsetumate tarbijate mõiste, võttes 
arvesse liikmesriigi konkreetset olukorda, 
ja viitab muu hulgas kütteostuvõimetutele 
ning kütteostuvõimetuse ohus tarbijatele 
ning keelule selliseid tarbijaid kriitilistel 
aegadel elektrivõrgust välja lülitada. 
Liikmesriigid tagavad kaitsetumate 
tarbijatega seotud õiguste ja kohustuste 
täitmise. Eelkõige võtavad nad meetmeid 
kaugetes piirkondades asuvate lõpptarbijate 
kaitsmiseks. Neil tuleb tagada tarbijakaitse 
kõrge tase, eriti seoses lepingutingimuste 
läbipaistvuse, üldise teabe ning vaidluste 
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lahendamise mehhanismidega.

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek on seotud muudatusettepanekuga 88 artikli 29 kohta 
(kütteostuvõimetus). Kõik seadusandjad peavad kütteostuvõimetuse küsimusele suuremat 
tähelepanu pöörama, kuna nende tähtis ülesanne on kaitsta kõige kaitsetumaid kogukondi ja 
ennetada ühiskonnarühmade kütteostuvõimetust. Kaitsetumatele tarbijatele suunatud 
meetmed tuleks kooskõlastada või ühendada kütteostuvõimetust puudutavate meetmetega. See 
muudatus on seotud ka muudatusettepanekuga 35 artikli 5 lõike 2 kohta, mis hõlmab 
„kaitsetumate kütteostuvõimetuse ohus tarbijate“ kategooriat.

Muudatusettepanek 87

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võtavad kohaseid 
meetmeid, näiteks riiklikud energiakavad 
ja soodustused sotsiaalkindlustussüsteemis, 
et tagada vajalik elektritarne kaitsetumatele 
klientidele või toetus energiatõhususe 
parandamise eesmärgil, et lahendada 
ilmnenud kütteostuvõimetuse küsimused, 
sealhulgas vaesuse laiemas kontekstis. 
Kõnealused meetmed ei tohi takistada 
artiklis 4 sätestatud turu tõhusat avamist 
või turu toimimist ning nendest teatatakse 
vajaduse korral komisjonile vastavalt 
artikli 9 lõike 4 sätetele. Teade võib 
hõlmata ka üldise 
sotsiaalkindlustussüsteemi raames võetud 
meetmeid.

2. Liikmesriigid võtavad kohaseid 
meetmeid, näiteks riiklikud energiakavad 
ja soodustused sotsiaalkindlustussüsteemis, 
et tagada vajalik elektritarne kaitsetumatele 
klientidele, toetades tõhusama kütte- ja 
jahutustehnoloogia väljatöötamist ning
energiatõhususe parandamist, et lahendada 
ilmnenud kütteostuvõimetuse küsimused, 
sealhulgas vaesuse laiemas kontekstis. 
Kõnealused meetmed ei tohi takistada 
artiklis 4 sätestatud turu tõhusat avamist 
või turu toimimist ning nendest teatatakse 
vajaduse korral komisjonile vastavalt 
artikli 9 lõike 4 sätetele. Teade võib 
hõlmata ka üldise 
sotsiaalkindlustussüsteemi raames võetud 
meetmeid.

Selgitus

This amendment is linked to AM 88 on Article 29 (Energy poverty), AM 86 on Article 28(1) 
and AM 14 on Recital 40 (according to which Member States should, inter alia, provide 
mechanisms to support the development of more efficient heating and cooling technologies to 
tackle energy poverty). The issue of energy poverty requires greater attention from all 
legislators as they have an important role to protect the most vulnerable communities, and 
prevent groups in society from falling into energy poverty. Vulnerable consumer actions 
should be aligned with or contributing to measures to address energy poverty.
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Muudatusettepanek 88

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid määravad kindlaks 
kütteostuvõimetuse hindamise 
kriteeriumid. Liikmesriigid jälgivad 
pidevalt kütteostuvõimetuses elavate 
leibkondade arvu ning teatavad vastavalt
määruse [Governance Regulation as 
proposed by COM(2016)759] artiklile 21 
lõimitud riiklike energia- ja kliimapoliitika 
arenguaruannetes iga kahe aasta järel 
komisjonile, kuidas selliste leibkondade 
arv muutub ja milliste meetmetega 
kütteostuvõimetust ennetatakse.

Liikmesriigid määravad kindlaks ühised 
kütteostuvõimetuse hindamise kriteeriumid
ning võtavad komisjoni uue teatise ja 
kütteostuvõimetust käsitleva tegevuskava 
raames vastavalt määruses (EL).../... 
[energialiidu juhtimist käsitlev määrus] 
sätestatud kriteeriumidele vastu 
kütteostuvõimetuse laia ja üldise 
määratluse. Liikmesriigid jälgivad 
pidevalt kütteostuvõimetuses elavate 
leibkondade arvu ja tarbijate arvu, keda 
ohustab kütteostuvõimetus. Liikmesriigid 
teatavad määruse [Governance Regulation 
as proposed by COM(2016)759] artikli 21 
kohastes lõimitud riiklikes energia- ja 
kliimapoliitika arenguaruannetes iga kahe 
aasta järel komisjonile, kuidas selliste 
leibkondade arv muutub ning milliste 
meetmetega kütteostuvõimetust 
ennetatakse ja vähendatakse.

Muudatusettepanek 89

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Iga jaotusvõrguettevõtja soetab oma 
võrgus energiakadude ja sagedusega 
mitteseotud tugiteenuste kasutamiseks 
vajaliku energia läbipaistva, 
mittediskrimineeriva ja turupõhise korra 
alusel, kui tal on kõnealune funktsioon. 
Välja arvatud tasuvusanalüüsiga 
põhjendatud juhud, hangib 
jaotusvõrguettevõtja sagedusega 
mitteseotud tugiteenuseid läbipaistvalt, 
mittediskrimineerivalt ja turupõhiselt ning 
tagab kõikide turuosaliste tõhusa 
osalemise, hõlmates sealhulgas 

5. Iga jaotusvõrguettevõtja soetab oma 
võrgus energiakadude ja sagedusega 
mitteseotud tugiteenuste kasutamiseks 
vajaliku energia läbipaistva, 
mittediskrimineeriva ja turupõhise korra 
alusel, kui tal on kõnealune funktsioon. 
Välja arvatud tasuvusanalüüsiga 
põhjendatud juhud, hangib 
jaotusvõrguettevõtja tugiteenuseid 
läbipaistvalt, mittediskrimineerivalt, 
taastuvatest energiaallikatest tootmist 
eelistades ja turupõhiselt ning tagab 
kõikide turuosaliste tõhusa osalemise, 
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taastuvenergiaallikad, tarbimiskaja, 
energiasalvestusseadmed ja agregaatorid, 
ning nõuab reguleerivatelt asutustelt või 
jaotusvõrguettevõtjatelt, tihedas koostöös 
kõigi turuosalistega, et nad määratleksid 
turul osalemise tehnilised nõuded, 
tuginedes turgude tehnilistele näitajatele ja 
kõikide turuosaliste suutlikkusele.

hõlmates sealhulgas taastuvenergiaallikad, 
tarbimiskaja, energiasalvestusseadmed ja 
agregaatorid, ning nõuab reguleerivatelt 
asutustelt või jaotusvõrguettevõtjatelt, 
tihedas koostöös kõigi turuosalistega, et 
nad määratleksid turul osalemise tehnilised 
nõuded, tuginedes turgude tehnilistele 
näitajatele ja kõikide turuosaliste 
suutlikkusele.

Muudatusettepanek 90

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 32 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Jaotusvõrguettevõtjad määratlevad 
hangitavate teenuste standardsed 
turutooted, tagades kõikide turuosaliste 
tõhusa osalemise, hõlmates sealhulgas 
taastuvad energiaallikad, tarbimiskaja ja 
agregaatorid. Jaotusvõrguettevõtjad 
vahetavad kogu vajalikku teavet ja 
kooskõlastavad oma tegevust 
põhivõrguettevõtjatega, et tagada vahendite 
optimaalne kasutamine, süsteemi ohutu ja 
tõhus talitlemine ning turu areng. 
Jaotusvõrguettevõtjad peavad saama 
piisavat hüvitust selliste teenuste 
hankimiseks, et vähemalt katta asjaomaseid 
kulusid, sealhulgas vajalikud info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia kulud, kaasa 
arvatud kulud, mis on seotud vajaliku 
andme- ja sidetaristuga.

Jaotusvõrguettevõtjad määratlevad 
hangitavate teenuste standardsed 
turutooted, tagades kõikide turuosaliste 
tõhusa osalemise, andes eelisjuurdepääsu 
muutliku võimsusega taastuvatele 
energiaallikatele ning hõlmates
tarbimiskaja ja agregaatorid. 
Jaotusvõrguettevõtjad vahetavad kogu 
vajalikku teavet ja kooskõlastavad oma 
tegevust põhivõrguettevõtjatega, et tagada 
vahendite optimaalne kasutamine, süsteemi 
ohutu ja tõhus talitlemine ning turu areng. 
Jaotusvõrguettevõtjad peavad saama 
piisavat hüvitust selliste teenuste 
hankimiseks, et vähemalt katta asjaomaseid 
kulusid, sealhulgas vajalikud info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia kulud, kaasa 
arvatud kulud, mis on seotud vajaliku 
andme- ja sidetaristuga.

Muudatusettepanek 91

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 33 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid esitavad vajaliku 
õigusliku raamistiku, et hõlbustada avaliku 
juurdepääsuga ja eraõiguslike 

1. Liikmesriigid esitavad vajaliku 
õigusliku raamistiku, et hõlbustada 
direktiivi (EL) .../... [hoonete 
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laadimispunktide ühendamist jaotusvõrku. 
Liikmesriigid tagavad, et 
jaotusvõrguettevõtjad teevad 
mittediskrimineerivalt koostööd iga 
ettevõtjaga, kes omab, arendab, käitab või 
haldab elektrisõidukite laadimispunkte, 
sealhulgas tegeleb nende võrku 
ühendamisega.

energiatõhususe läbivaadatud direktiiv] 
artikli 8 lõikes 2 toodud määratluse 
kohaselt avaliku juurdepääsuga ja 
eraõiguslike laadimispunktide ühendamist 
põhi- või jaotusvõrku. Liikmesriigid 
tagavad, et põhi- ja jaotusvõrguettevõtjad 
teevad mittediskrimineerivalt koostööd iga 
ettevõtjaga, kes omab, arendab, käitab või 
haldab elektrisõidukite laadimispunkte, 
sealhulgas tegeleb nende võrku 
ühendamisega.

Selgitus

The provisions of this Directive should be aligned to the Energy Performance of Buildings 
Directive and the Alternative Fuels Infrastructure Directive. The voltage level acting as the 
border between transmission and distribution networks widely varies across Europe. Thus, 
the need for connection of recharging points to the distribution voltage level in some Member 
States may be equivalent to a connection to the transmission voltage level in other Member 
States. Moreover, with the expected growth in recharging points, the corresponding 
connections will be needed at increasingly higher voltage levels eventually including 
transmission networks.

Muudatusettepanek 92

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 33 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad lubada 
jaotusvõrguettevõtjatel omada, arendada, 
hallata ja käitada elektrisõidukite 
laadimispunkte üksnes sel juhul, kui on 
täidetud järgmised tingimused:

2. Liikmesriigid võivad lubada 
jaotusvõrguettevõtjatel omada, arendada, 
hallata ja käitada avalikke elektrisõidukite 
laadimispunkte üksnes sel juhul, kui on 
täidetud järgmised tingimused:

Selgitus

Kooskõlastamiseks alternatiivkütuste taristu direktiiviga.

Muudatusettepanek 93

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 33 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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2 a. Jaotusvõrguettevõtjad võivad 
omada, arendada, hallata ja käitada 
elektrisõidukite laadimispunkte oma 
autopargi jaoks.

Selgitus

Kooskõlastamiseks alternatiivkütuste taristu direktiiviga.

Muudatusettepanek 94

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 33 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid korraldavad 
korrapäraselt ja vähemalt iga viie aasta 
järel avaliku konsulteerimise, et hinnata, 
milline on turuosaliste huvi omada, 
arendada, käitada ja hallata elektrisõidukite 
laadimispunkte. Juhul kui avalikul 
konsulteerimisel selgub, et on kolmandaid 
osalisi, kes suudavad omada, arendada, 
käitada või hallata laadimispunkte, tagavad 
liikmesriigid, et jaotusvõrguettevõtjad 
kõrvaldatakse järk-järgult sellest 
tegevusest.

4. Liikmesriigid korraldavad 
korrapäraselt ja vähemalt iga viie aasta 
järel avaliku konsulteerimise, et hinnata, 
milline on turuosaliste huvi omada, 
arendada, käitada ja hallata elektrisõidukite 
laadimispunkte. Juhul kui avalikul 
konsulteerimisel selgub, et on kolmandaid 
osalisi, kes suudavad laadimispunkte 
omada, arendada, käitada või hallata, 
tagavad liikmesriigid, et 
jaotusvõrguettevõtjad kõrvaldatakse järk-
järgult sellest tegevusest. 
Jaotusvõrguettevõtjatel on õigus 
laadimispunktide taristusse tehtud 
investeeringud õiglastel ja mõistlikel 
tingimustel tagasi saada.

Selgitus

Stabiilsuse ja investeerimiskeskkonna huvides peab jaotusvõrguettevõtjatel olema õigus 
tagasi saada kulud, mis on seotud elektritranspordi taristuga.

Muudatusettepanek 95

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Jaotusvõrguettevõtjad ei tohi 
omada, arendada, hallata ega käitada 

välja jäetud
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energia salvestamise seadmeid.

Muudatusettepanek 96

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Ilma et see piiraks lõike 1 punkti b 
kohaldamist, peavad 
jaotusvõrguettevõtjad, kellel on huvi 
salvestusseadmeid omada, arendada, 
juhtida või käitada, riigi reguleeriva 
asutusega nõu selle üle, kas eespool 
nimetatud tingimused on täidetud.

Muudatusettepanek 97

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Erandina lõike 1 punktist a on
jaotusvõrguettevõtjatel lubatud energia 
salvestamise seadmeid omada, arendada, 
hallata või käitada, kui riigi reguleeriv 
asutus on kulude-tulude analüüsi põhjal 
ja pärast avalikku konsulteerimist 
hinnanud, et lõike 1 punktis a sätestatud 
tingimusi ei ole vaja kohaldada, ja on 
andnud oma heakskiidu.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Erandina lõikest 1 võivad 
liikmesriigid lubada 
jaotusvõrguettevõtjatel omada, arendada, 
hallata ja käitada salvestusseadmeid 
üksnes sel juhul, kui on täidetud järgmised 

2. Jaotusvõrguettevõtjatel on lubatud 
energia salvestamise seadmeid omada, 
arendada, hallata ja käitada üksnes sel 
juhul, kui need seadmed on vajalikud, et 
jaotusvõrguettevõtja saaks täita oma 
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tingimused: käesoleva direktiivi kohase kohustuse 
jaotussüsteemi tõhusalt, töökindlalt ja 
turvaliselt hallata, ja kui on täidetud 
järgmised tingimused:

Muudatusettepanek 99

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) muud isikud ei ole avatud ja 
läbipaistva hankemenetluse korral
avaldanud soovi omada, arendada, hallata 
ega käitada laadimisseadmeid;

(a) muud isikud ei ole riikliku 
reguleeriva asutuse järelevalve all 
toimunud avatud ja läbipaistva 
hankemenetluse järel avaldanud soovi
salvestusseadmeid omada, arendada, 
hallata ega käitada, ning 
jaotusvõrguettevõtja on tunnistatud 
kulutõhusaks toimijaks; ja

Muudatusettepanek 100

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) selliseid seadmeid vajavad 
jaotusvõrguettevõtjad oma käesoleva 
direktiivi kohaste kohustuste täitmiseks, et 
tagada jaotusvõrgu tõhusus, töökindlus ja 
turvalisus; ning

(b) jaotusvõrguettevõtja kasutab 
selliseid seadmeid ainult oma käesoleva 
direktiivi kohaste kohustuste täitmiseks, et 
tagada ülekandesüsteemi tõhusus, 
töökindlus ja turvalisus, ning neid 
seadmeid ei kasutata selleks, et elektrit 
turul müüa;

Muudatusettepanek 101

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) reguleeriv asutus on hinnanud 
sellise erandi tegemise vajadust, võttes 

välja jäetud
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arvesse tingimusi punktides a ja b ning on 
andnud oma heakskiidu.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Reguleerivad asutused korraldavad 
korrapäraselt ja vähemalt iga viie aasta 
järel avaliku konsulteerimise, et hinnata, 
milline on turuosaliste huvi investeerida 
salvestusseadmetesse, neid arendada, 
käitada ja hallata. Kui avalikul 
konsulteerimisel selgub, et on kolmandaid 
osalisi, kes suudavad omada, arendada, 
käitada või hallata salvestusseadmeid, 
tagavad liikmesriigid, et 
jaotusvõrguettevõtjad kõrvaldatakse järk-
järgult sellisest tegevusest.

4. Reguleerivad asutused korraldavad 
korrapäraselt ja vähemalt iga viie aasta 
järel avaliku konsulteerimise, et hinnata, 
milline on turuosaliste huvi 
salvestusseadmetesse investeerida, neid 
arendada, käitada ja hallata. Kui avalikul 
konsulteerimisel ja kulude-tulude 
analüüsimisel selgub, et on kolmandaid 
osalisi, kes suudavad ja tahavad 
salvestusseadmeid kulutõhusalt omada, 
arendada, käitada või hallata, tagavad 
liikmesriigid, et jaotusvõrguettevõtjad 
kõrvaldatakse järk-järgult sellisest 
tegevusest. Jaotusvõrguettevõtjatel on 
õigus salvestusseadmetesse tehtud 
investeeringud õiglastel ja mõistlikel 
tingimustel tagasi saada.

Muudatusettepanek 103

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriikidel on lubatud toetada 
avalike laadimispunktide põhivõrgu 
arendamist, et kõrvaldada 
elektritranspordi esialgse arengu 
takistused.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – lõige 1 – punkt d
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) juhtida võimsusvooge võrgus, 
võttes arvesse elektrikaubandust teiste 
ühendatud võrkudega. Seepärast on 
põhivõrguettevõtjal kohustus tagada 
elektrisüsteemi turvalisus, töökindlus ja 
tõhusus, ning sellega seoses tuleb tagada 
kõikide vajalike abiteenuste kättesaadavus, 
sealhulgas tarbimiskaja- ja 
energiasalvestusteenused, sedavõrd, 
kuivõrd see kättesaadavus ei sõltu teistest 
ülekandesüsteemidest, millega võrk on 
ühendatud;

(d) juhtida võimsusvooge võrgus, 
võttes arvesse elektrikaubandust teiste 
ühendatud võrkudega. Seepärast on 
põhivõrguettevõtjal kohustus tagada 
elektrisüsteemi turvalisus, töökindlus ja 
tõhusus, ning sellega seoses tuleb tagada 
kõikide vajalike abiteenuste kättesaadavus, 
sealhulgas tarbimiskaja- ja 
energiasalvestusteenused, samuti 
elektrisõidukid, sedavõrd, kuivõrd see 
kättesaadavus ei sõltu teistest 
ülekandesüsteemidest, millega võrk on 
ühendatud;

Selgitus

Elektrisõidukid võivad endast kujutada süsteemile väärtuslikke lisateenuseid, sisestades võrku 
elektrit või muutes laadimispinget. Seepärast peaks põhivõrguettevõtja saama reaalajas 
teavet elektrisõidukite nõudluse kohta. See muudatus vastab komisjoni avaldusele 
põhjenduses 27, et elektritransport on energiasüsteemi ümberkujundamise oluline element 
ning peaks looma elektrisõidukitele soodsad tingimused.

Muudatusettepanek 105

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – lõige 1 – punkt j a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j a) digiteerida ülekandesüsteemid, et 
tagada muu hulgas andmete tõhus 
reaalajas kogumine ja kasutamine ning 
arukad alajaamad;

Selgitus

Võrgu digiteerimine ja arukate võrkude väljaarendamine ei saa piirduda turustamise etapiga 
‒ see annab lahenduse kogu süsteemile. Siiski teeb komisjon digilahendused täies ulatuses 
jaotussüsteemiettevõtjate ülesandeks, pööramata tähelepanu asjaolule, et ka põhivõrgutasand 
peab läbi tegema digitaalse muutuse (nt andmete tõhus reaalajas kogumine ja kasutamine, 
arukad alajaamad jne). Digiteerimine ulatub kaugemale kui arukate mõõtmissüsteemide 
kasutuselevõtmine jaeturul. Innovatsioon on vajalik süsteemi tasandil ja seda ei tohiks põhi-
ja jaotusetapi vahel osadeks jagada.

Muudatusettepanek 106
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – lõige 1 – punkt j b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j b) andmehaldus, küberjulgeolek ja 
andmekaitse;

Selgitus

Andmehaldus on lai mõiste, mis hõlmab ka andmeid, mis on vajalikud kogu süsteemi 
toimimiseks, arveldusteks, nii tarbijate, tootjate kui ka võrku ühendatud salvestusseadmete 
mõõtmiseks jne. Selliste põhivõrguettevõtjate hallatavate andmete ja andmesüsteemide 
tervikluse nõuetekohane kaitsmine mis tahes rünnakute eest on juba praegu kõigi 
põhivõrguettevõtjate jaoks otsustavalt tähtis ülesanne ja seepärast tuleks see usaldada 
põhivõrguettevõtjatele.

Muudatusettepanek 107

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad ette näha, et 
üks või mitu lõike 1 punktides a–j loetletud 
ülesannetest määratakse täitmiseks 
põhivõrguettevõtjale, kelle oma ei ole
ülekandesüsteem, mille suhtes tavaliselt 
tuleks asjaomaseid kohustusi kohaldada. 
Põhivõrguettevõtja, kellele on ülesanded 
määratud, peab olema sertifitseeritud kui 
omandisuhtest eraldatud ettevõtja ning ta 
peab vastama artiklis 43 sätestatud 
nõuetele, kuid ta ei pea olema selle 
ülekandesüsteemi omanik, mille eest ta 
vastutab. Põhivõrguettevõtja, kes on 
ülekandesüsteemi omanik, peab vastama 
VI peatükis sätestatud nõuetele ja olema 
sertifitseeritud vastavalt artiklile 43.

2. Liikmesriigid võivad ette näha, et 
üks või mitu lõike 1 punktides a–j loetletud 
ülesannetest määratakse täitmiseks muule 
põhivõrguettevõtjale kui see, kelle oma on
ülekandesüsteem, mille suhtes tavaliselt 
tuleks asjaomaseid kohustusi kohaldada, 
kui põhivõrguettevõtja, kes soovib osa 
oma ülesannetest üle anda, esitab 
nõuetekohase ja põhjendatud taotluse 
ning asjaomane liikmesriik selle heaks 
kiidab. Põhivõrguettevõtja, kellele 
ülesanded on määratud, peab olema 
sertifitseeritud kui omandisuhtest eraldatud 
ettevõtja ning ta peab vastama artiklis 43 
sätestatud nõuetele, kuid ta ei pea olema 
selle ülekandesüsteemi omanik, mille eest 
ta vastutab. Põhivõrguettevõtja, kes on 
ülekandesüsteemi omanik, peab vastama 
VI peatükis sätestatud nõuetele ja olema 
sertifitseeritud vastavalt artiklile 43.

Selgitus

Selle sätte kohaldamine võimaldab teatavate süsteemi käitamise toimingute (loetletud artikli 



AD\1139778ET.docx 55/63 PE604.859v03-00

ET

40 lõikes 1) üleandmist põhivõrguettevõtjatelt teistele (uutele või olemasolevatele) 
põhivõrguettevõtjatele. Selline üleandmine võib oluliselt mõjutada süsteemide tõhusust ja 
turvalisust.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) sellega tagatakse kõikide 
turuosaliste tõhus osalemine, hõlmates 
sealhulgas taastuvenergiaallikad,
tarbimiskaja, energiasalvestusseadmed ja 
agregaatorid, ning nõutakse reguleerivatelt 
asutustelt või põhivõrguettevõtjatelt, et nad 
tihedas koostöös kõigi turuosalistega 
määratleksid turul osalemise tehnilised 
tingimused, tuginedes turgude tehnilistele 
näitajatele ja iga turuosalise suutlikkusele.

(b) sellega tagatakse kõikide 
turuosaliste tõhus osalemine, eelistades 
taastuvenergiaallikaid ja hõlmates
tarbimiskaja, energiasalvestusseadmed ja 
agregaatorid, ning nõutakse reguleerivatelt 
asutustelt või põhivõrguettevõtjatelt, et nad 
tihedas koostöös kõigi turuosalistega 
määratleksid turul osalemise tehnilised 
tingimused, tuginedes turgude tehnilistele 
näitajatele ja iga turuosalise suutlikkusele.

Muudatusettepanek 109

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 54 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põhivõrguettevõtjad ei tohi omada, 
hallata ega käitada 
energiasalvestusseadmeid; samuti ei tohi 
nende otsese ega kaudse kontrolli all olla
varad, millega osutatakse tugiteenuseid.

1. Põhivõrguettevõtjatel on lubatud
omada, hallata või käitada 
energiasalvestusseadmeid ning otseselt 
omada või kaudselt kontrollida varasid, 
millega osutatakse tugiteenuseid, kui need 
seadmed või varad on ülekandesüsteemi 
lahutamatu osa ja kui riigi reguleeriv 
asutus on selle heaks kiitnud, samuti 
muudel juhtudel, kui on täidetud 
järgmised tingimused:

(a) muud isikud ei ole riikliku 
reguleeriva asutuse kontrollitava avatud 
ja läbipaistva hankemenetluse kaudu 
väljendanud huvi omada, juhtida, hallata 
või käitada selliseid kulutõhusaid 
seadmeid, mis pakuvad 
põhivõrguettevõtjale salvestamis- ja/või 
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tugiteenuseid; ja

(b) põhivõrguettevõtjal on selliseid 
seadmeid või tugiteenuseid vaja, et täita 
oma käesoleva direktiivi kohane kohustus 
tagada ülekandesüsteemi tõhus, töökindel 
ja turvaline talitlus, ning neid ei kasutata 
selleks, et elektrit turul müüa.

Muudatusettepanek 110

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 54 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Ilma et see piiraks lõike 1 punkti b 
kohaldamist, peavad põhivõrguettevõtjad, 
kellel on huvi salvestusseadmeid omada, 
arendada, juhtida või käitada, riigi 
reguleeriva asutusega nõu selle üle, kas 
eespool nimetatud tingimused on täidetud.

Muudatusettepanek 111

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 54 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Erandina lõike 1 punktist a on 
põhivõrguettevõtjatel lubatud energia 
salvestamise seadmeid omada, arendada, 
hallata või käitada, kui riigi reguleeriv 
asutus on kulude-tulude analüüsi põhjal 
ja pärast avalikku konsulteerimist 
hinnanud, et lõike 1 punktis a sätestatud 
tingimusi ei ole vaja kohaldada, ja on 
andnud oma heakskiidu.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 54 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Erandina lõikest 1 võivad 
liikmesriigid lubada põhivõrguettevõtjatel 
omada, hallata ja käitada 
salvestusseadmeid ja varasid, millega 
osutatakse sagedusega mitteseotud 
tugiteenuseid, üksnes sel juhul, kui on 
täidetud järgmised tingimused:

välja jäetud

(a) muud isikud ei ole avatud ja 
läbipaistva hankemenetluse kaudu 
väljendanud huvi omada, juhtida, hallata 
või käitada selliseid seadmeid, mis 
pakuvad põhivõrguettevõtjale salvestamis-
ja/või sagedusega mitteseotud 
tugiteenuseid;

(b) selliseid seadmeid või sagedusega 
mitteseotud tugiteenuseid on 
põhivõrguettevõtjal vaja oma kohustuste 
täitmiseks käesoleva direktiivi kohaselt, et 
tagada ülekandesüsteemi tõhus, töökindel 
ja turvaline talitlus, ning neid ei kasutata 
selleks, et elektrit turul müüa; ning

(c) reguleeriv asutus on hinnanud 
sellise erandi tegemise vajadust, võttes 
arvesse tingimusi käesoleva lõike 
punktides a ja b, ning on andnud oma 
heakskiidu.

Muudatusettepanek 113

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 54 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Põhivõrguettevõtjad korraldavad 
korrapäraselt ja vähemalt iga viie aasta 
järel nõutavate salvestusseadmete alase 
avaliku konsulteerimise, et hinnata, kas 
turuosalistel on huvi sellistesse 
seadmetesse investeerida ja kas 
põhivõrguettevõtja saab lõpetada oma 
salvestusseadmetega seotud tegevuse, kui
kolmandad isikud pakuvad kulutõhusat 

4. Põhivõrguettevõtjad korraldavad 
riikliku reguleeriva asutuse järelevalve all 
korrapäraselt ja vähemalt iga viie aasta 
järel nõutavate salvestusseadmete alase 
avaliku konsulteerimise, et uuesti hinnata, 
kas turuosalistel on huvi sellistesse 
seadmetesse investeerida, neid arendada, 
käitada või hallata. Kui avalikul 
konsulteerimisel ja kulude-tulude 
analüüsimisel selgub, et kolmandad 
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teenust. osalised suudavad ja neil on huvi 
salvestusseadmeid kulutõhusalt omada, 
arendada, käitada või hallata, tagavad 
liikmesriigid, et põhivõrguettevõtjate 
vastav tegevus järk-järgult lõpetatakse. 
Põhivõrguettevõtjatel on õigus sellistesse 
seadmetesse tehtud investeeringud 
õiglastel ja mõistlikel tingimustel tagasi 
saada.

Muudatusettepanek 114

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 59 – lõige 1 – punkt o

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(o) jälgida lepingulise piirava tegevuse 
esinemist, sealhulgas ainuõiguse klauslite 
kasutamist, mis võib takistada suuri mitte-
kodutarbijaid sõlmimast samaaegseid 
lepinguid enam kui ühe tarnijaga või 
piirata nende võimalusi seda teha, ning 
vajaduse korral teavitades sellisest 
tegevusest riiklikke konkurentsiasutusi;

(o) jälgida lepingulise piirava tegevuse 
esinemist, sealhulgas ainuõiguse klauslite 
kasutamist, mis võib takistada tarbijaid
sõlmimast samaaegseid lepinguid enam kui 
ühe tarnijaga või piirata nende võimalusi 
seda teha, ning vajaduse korral teavitada
sellisest tegevusest riiklikke 
konkurentsiasutusi;

Selgitus

See muudatus on vajalik, et praktikas võimaldada muudatusettepanekuid 128 ja 153 ning 
võimaldada sõlmida samaaegselt lepingud mitme tarnijaga. See seostub 
muudatusettepanekutega 128, 144 ja 151. Kõigil klientidel peaks olema lubatud sõlmida 
lepinguid rohkem kui ühe tarnijaga. Kodutarbija võib soovida sõlmida elektriostulepingu 
kohaliku või läheduses asuva generaatoriga ja täiendava võimsuse saamiseks tarnelepingu 
regulaarse tarnijaga. See on peamine stiimul klientide aktiivsuse suurendamiseks ning 
taastuvenergia arendamiseks ja tarbimiseks.

Muudatusettepanek 115

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 59 – lõige 1 – punkt q

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(q) aidata koos teiste asjaomaste 
asutustega tagada, et tarbijakaitsemeetmed 
oleksid tulemuslikud ja jõustatud;

(q) aidata koos teiste asjaomaste 
asutustega tagada, et uued ja kehtivad 
tarbijakaitsemeetmed, sealhulgas 
aktiivsete tarbijate õigused, oleksid 
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tulemuslikud ja jõustatud;

Muudatusettepanek 116

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 59 – lõige 1 – punkt x a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

x a) jälgida kohalike 
energiakogukondade turulepääsu, kaasa 
arvatud tegutsevate kohalike 
energiakogukondade arv, regulatiivsed 
tõkked, mis takistavad turulepääsu või eri 
toimingutes osalemist, võrdne kohtlemine, 
mõju tarbimisele ja tarbijakaitse ning 
nendest saadav kasu, sealhulgas 
kaitsetumatele ja kütteostuvõimetutele 
kodumajapidamistele;

Muudatusettepanek 117

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 59 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Et suurendada turu läbipaistvust ja 
teha kõikidele huvitatud isikutele teatavaks 
kõik vajalikud andmed, otsused ja selliste 
otsuste ettepanekud, milles käsitletakse 
ülekande- ja jaotustasusid, nagu osutatud 
artikli 60 lõikes 3, teevad reguleerivad 
asutused turuosalistele kättesaadavaks 
asjaomaste võrgutasude üksikasjaliku 
arvutusmetoodika ja arvutamise aluseks 
olevad kulud.

8. Et suurendada turu läbipaistvust ja 
teha kõikidele huvitatud isikutele teatavaks 
kõik vajalikud andmed, otsused ja selliste 
otsuste ettepanekud, milles käsitletakse 
ülekande- ja jaotustasusid, nagu osutatud 
artikli 60 lõikes 3, teevad riiklikud 
reguleerivad asutused turuosalistele 
kättesaadavaks asjaomaste võrgutasude 
üksikasjaliku arvutusmetoodika ja 
arvutamise aluseks olevad eeldused, mis 
sisaldavad hajaenergia ressursside 
kulude-tulude analüüsi, sealhulgas 
hinnangut nende potentsiaalse panuse 
kohta võrku ja muudesse energiapoliitika 
eesmärkidesse, eelkõige aktiivsete 
klientide ja kohalike energiaühenduste 
pakutavad ressursid.
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Muudatusettepanek 118

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – lõik 1 – punkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) avaldavad selgelt, kes on omanikud 
ning kes on füüsilised või juriidilised 
isikud, kes käitavad vahendit;

b) avaldavad selgelt, kes on omanikud 
ning kes on füüsilised või juriidilised 
isikud, kes vahendit käitavad, samuti teabe 
vahendite rahastamise kohta;

Muudatusettepanek 119

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – lõik 1 – punkt e 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) annavad täpset ajakohastatud teavet 
ning näitavad viimase ajakohastamise 
aega;

e) annavad täpset ajakohastatud teavet 
ning näitavad viimase ajakohastamise aega, 
kaasa arvatud

– energiatasu ja selle ülesehitus 
maksude, lõivude ja tasude näol;

– kasutatud energiaallikate osakaal 
eelneva aasta energiaallikate üldjaotuses;

– taastuvate energiaallikate 
pakkumiste puhul teave iga energiaallika 
panuse kohta kliendi ostetud 
elektrienergiasse, sealhulgas iga taastuva 
energiaallika osakaal tehnoloogia ja 
päritoluriigi järgi, taastuvate 
energiaallikate tootjate ja omatarbeks 
tootjate otseste tarnete osakaal või 
protsent tarbimisest ning tegevus, mis 
loob täiendavat keskkonna- ja sotsiaalset 
hüvet, sealhulgas uued investeeringud 
taastuvatesse energiaallikatesse;

– reklaamitud rohelise energia tasu 
täpne olemus, kaasa arvatud täiendavuse 
määr;

– teave energiaallikate jaotuse 
keskkonnamõju kohta CO2-heitkoguste ja 
radioaktiivsete jäätmete näol, mis 
tulenevad tarnija üldise energiaallikate 
jaotuse abil eelneval aastal toodetud 
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elektrienergiast;

– teenuste kvaliteet, kaebuste 
käsitlemise kord, tarbijate rahulolu määr 
või eksitavad tavad;

Muudatusettepanek 120

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 1 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks sellele tehakse lõpptarbijale nende 
arvetel või perioodi tasaarveldusarvetel või 
koos arvetega kättesaadavaks võrdlus sama 
kategooria keskmise normitud või 
võrdlustarbijaga.

Lisaks sellele tehakse lõpptarbijatele
nende arvetel või perioodi 
tasaarveldusarvetel või koos arvetega 
kättesaadavaks võrdlus sama kategooria 
keskmise normitud või võrdlustarbijaga
ning hinnang, milles kirjeldatakse, 
milline pakutavatest tasudest oleks 
tarbijale kõige soodsam, kui eelmise aasta 
tarbimisharjumused järgmisel aastal 
korduvad.

Selgitus

Teave kõige soodsama tariifi kohta hoiaks ära olukorra, kus tarbijad jäävad aegunud ja 
ebasoodsa tasu juurde.

Muudatusettepanek 121

Ettepanek võtta vastu direktiiv
IV lisa – punkt 4 – lõik 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) vähemalt viide olemasolevatele 
teabeallikatele, näiteks veebilehtedele, kus 
on avalikkusele kättesaadavad andmed
vähemalt elektritarnija eelmise aasta 
kütusetarbest elektrienergia tootmisel 
tekkinud süsihappegaasiheite ja 
radioaktiivsete jäätmete kohta;

(c) andmed tarnija eelnenud aasta 
üldise energiaallikate jaotuse abil 
toodetud elektri keskkonnamõju, 
seejuures vähemalt CO2-heite ja 
radioaktiivsete jäätmete kohta;

Selgitus

Tarbijale tuleb otse esitada see põhiteave tema energiatarbimise kohta.
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