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Muudatusettepanek  881 

Claude Turmes 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 20 – lõige -1 (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 -1. Liikmesriigid nõuavad 

võrguettevõtjatelt ja riiklikelt 

reguleerivatelt asutustelt, et nad tagaksid 

võrkude ja süsteemide pikaajalise 

planeerimise ning võtaksid asjakohaseid 

meetmeid ülekande- ja jaotusvõrgu 

infrastruktuuri, arukate võrkude, hoidlate 

ja elektrisüsteemi väljaarendamiseks, et 

tagada süsteemi suutlikkus võtta vastu 

üha suurenevat hulka taastuvatest 

energiaallikatest toodetud elektrit ning 

elektrisüsteemi, sealhulgas liikmesriikide 

vaheliste ning liikmesriikide ja 

kolmandate riikide vaheliste ühenduste 

turvaline toimimine. Liikmesriigid 

võtavad samuti asjakohased meetmed, et 

kiirendada võrgusüsteemi infrastruktuuri 

loamenetlusi ja koordineerida 

võrgusüsteemi infrastruktuuri 

heakskiitmist haldamise ja planeerimisega 

seotud menetlustes. 

Or. en 

Selgitus 

Selleks et tagada süsteemi suutlikkus võtta vastu üha suurenevat hulka taastuvatest 

energiaallikatest toodetud elektrit, peavad liikmesriigid tagama meetmete võtmise võrkude ja 

süsteemide pikaajaliseks planeerimiseks ja arendamiseks nii, et see hõlmaks energiasüsteemi 

kõiki olulisi osi. 

 

Muudatusettepanek  882 

Claude Turmes 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

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

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 -1 a. Liikmesriigid, võttes arvesse 

võrgusüsteemi usaldusväärsuse ja 

turvalisuse säilitamisega seotud nõudeid 

ning tuginedes pädevate riiklike asutuste 

poolt kindlaks määratud läbipaistvatele ja 

mittediskrimineerivatele kriteeriumidele, 

 a) tagavad, et põhi- ja 

jaotusvõrguettevõtjad garanteerivad oma 

territooriumil taastuvatest 

energiaallikatest toodetud elektrienergia 

edastamise ja jaotamise; 

 b) sätestavad ka taastuvatest 

energiaallikatest toodetud elektrienergia 

kas eelistatud või tagatud juurdepääsu 

võrgusüsteemile; 

 c) tagavad, et elektri tootmisseadmete 

dispetšjuhtimisel seavad 

põhivõrguettevõtjad esikohale taastuvaid 

energiaallikaid kasutavad 

tootmisseadmed, kui see ei ohusta riigi 

elektrisüsteemi turvalist toimimist ja kui 

kõik alljärgnevad tingimused on täidetud: 

 i) muutuva ressursiga taastuvate 

energiaallikate osakaal asjaomase 

liikmesriigi energia lõpptarbimisest on 

vähemalt 33 %; 

 ii) asjaomane liikmesriik liigub oma 

2030. aastaks seatud riikliku eesmärgi 

saavutamise suunas; 

 iii) asjaomane liikmesriik on kõik oma 

turud, sealhulgas kõrvalteenused, 

taastuvate energiaallikate osalemiseks 

täielikult avanud ning piiranguid 

käsitlevate eeskirjadega seoses välja 

töötanud läbipaistva metoodika. 

 Kui asjaomane liikmesriik otsustab 

kaotada nende kriteeriumide alusel 

kavandatava uue taastuvenergia tootmise 

võimsuse eelisjaotuse, peab ta vastu võtma 

võrku ja turgu käsitlevad sobivad 

operatiivmeetmed, mis leevendavad 
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muutusega kaasnevat negatiivset mõju 

olemasolevatele taastuvenergia 

tootmisüksustele. Asjaomane liikmesriik 

tõendab, et eelisjaotuse kaotamine ei 

mõjuta eesmärki vähendada liidu üldist 

kasvuhoonegaaside heidet 2030. aastaks 

vähemalt 40 % võrra alla 1990. aasta 

taseme. 

 Eelisjaotus tuleb igal juhul säilitada 

vähemalt 1 MW maksimaalse võimsusega 

jaamade ja taastuvenergiakogukondade 

käitatavate jaamade jaoks. 

Or. en 

Selgitus 

Käesolevas direktiivis tuleks säilitada taastuvate energiaallikate eelisjuurdepääs ja -jaotus. 

 

Muudatusettepanek  883 

Claude Turmes 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 20 – lõige -1 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 -1 b. Liikmesriigid nõuavad, et põhi- ja 

jaotusvõrguettevõtjad kannaksid kõik 

tehniliste kohandustega (näiteks võrguga 

liitumised ja võrgu tugevdamine, võrgu 

toimimise parandamine ja võrgureeglite 

mittediskrimineeriva rakendamise üldiste 

eeskirjade kehtestamine) seotud kulud, 

mis on vajalikud selleks, et tagada uute 

tootjate kaasamine, kes varustaksid võrku 

taastuvatest energiaallikatest toodetud 

elektrienergiaga, pöörates iseäranis suurt 

tähelepanu äärealade ja hõredalt 

asustatud piirkondade tootjatele. Põhi- ja 

jaotusvõrguettevõtjatel peab olema 

võimalus taotleda riikide ametiasutustelt 

kulude hüvitamist. 

Or. en 



 

PE607.899v02-00 6/151 AM\1130434ET.docx 

ET 

Selgitus 

Kuna n-ö tavaenergia tootjad ei ole seni võrgu laiendamise ja tugevdamisega seotud kulusid 

toetanud, oleks nende kulude kehtestamine taastuvatele energiaallikatele ebaõiglane. 

 

Muudatusettepanek  884 

Claude Turmes 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 20 – lõige -1 c (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 -1 c. Liikmesriigid nõuavad, et põhi- ja 

jaotusvõrguettevõtjad tagaksid, et 

kõikidele uutele süsteemiga liitumist 

soovivatele taastuvatest energiaallikatest 

energia tootjatele oleks tagatud 

juurdepääs, ilma et nad peaksid kandma 

lõikes 4 nimetatud võrguga liitumise 

kulusid, ning samuti ammendav ja vajalik 

nõutud teave, sealhulgas 

 a) võrguga liitumise taotluse vastuvõtmise 

ja menetlemise mõistlik ja täpne ajakava; 

 b) kavandatava võrguga liitumise mõistlik 

soovituslik ajakava. 

 Liikmesriigid võivad lubada võrguga 

liituda soovivatel taastuvatest 

energiaallikatest toodetud elektrienergia 

tootjatel välja kuulutada liitumistööde 

pakkumismenetluse. 

Or. en 

Selgitus 

Selle muudatusettepaneku taastamisega taastatakse osaliselt direktiivi 2009/28/EÜ 

artikkel 16, mis käsitleb juurdepääsu võrkudele ja võrkude kasutamist. 

 

Muudatusettepanek  885 

Claude Turmes 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 20 – lõige -1 d (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 -1 d. Liikmesriigid tagavad, et 

edastamis- ja jaotustariifide määramine ei 

ole diskrimineeriv taastuvatest 

energiaallikatest toodetud elektrienergia 

suhtes, eelkõige selle taastuvatest 

energiaallikatest toodetud elektrienergia 

suhtes, mida toodetakse äärealadel, sh 

näiteks saartel, ning madala 

rahvastikutihedusega piirkondades. 

Liikmesriigid tagavad, et ülekande- ja 

jaotustariifide määramine ei ole 

diskrimineeriv taastuvatest 

energiaallikatest toodetud gaasi suhtes. 

Or. en 

Selgitus 

Selle muudatusettepanekuga taastatakse osaliselt direktiivi 2009/28/EÜ artikkel 16, mis 

käsitleb juurdepääsu võrkudele ja võrkude kasutamist. 

 

Muudatusettepanek  886 

Claude Turmes 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 20 – lõige -1 e (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 -1 e. Liikmesriigid tagavad, et põhi- ja 

jaotusvõrguettevõtjate määratavad, 

taastuvaid energiaallikaid kasutavate 

elektrijaamade toodetud elektrienergia 

edastamis- ja jaotustariifid kajastaksid 

tulukust, mis tuleneb elektrijaama 

liitumisest võrguga. Selline tulukus võib 

tekkida madalpingevõrgu otsesel 

kasutamisel. 
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Or. en 

Selgitus 

Selle muudatusettepanekuga taastatakse osaliselt direktiivi 2009/28/EÜ artikkel 16, mis 

käsitleb juurdepääsu võrkudele ja võrkude kasutamist. 

 

Muudatusettepanek  887 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 20 – lõige -1 (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 -1. Liikmesriigid, võttes arvesse 

võrgusüsteemi usaldusväärsuse ja 

turvalisuse säilitamisega seotud nõudeid 

ning tuginedes pädevate riiklike asutuste 

poolt kindlaks määratud läbipaistvatele ja 

mittediskrimineerivatele kriteeriumidele, 

 a) tagavad, et põhi- ja 

jaotusvõrguettevõtjad garanteerivad oma 

territooriumil taastuvatest 

energiaallikatest toodetud elektrienergia 

edastamise ja jaotamise; 

 b) sätestavad ka taastuvatest 

energiaallikatest toodetud elektrienergia 

kas eelistatud või tagatud juurdepääsu 

võrgusüsteemile; 

 c) tagavad, et elektri tootmisseadmete 

dispetšjuhtimisel seavad 

põhivõrguettevõtjad esikohale taastuvaid 

energiaallikaid kasutavad tootmisseadmed 

niivõrd, kuivõrd riigisisese elektrisüsteemi 

turvaline toimimine seda võimaldab ning 

tuginedes läbipaistvatele ja 

mittediskrimineerivatele kriteeriumidele. 

Liikmesriigid tagavad, et võetakse 

asjakohaseid võrgu ja turuga seotud 

operatiivmeetmeid, et minimeerida 

taastuvatest energiaallikatest toodetud 

elektrienergia piirangud. Kui võetakse 

olulisi meetmeid taastuvate 

energiaallikate piiramiseks, et tagada 



 

AM\1130434ET.docx 9/151 PE607.899v02-00 

 ET 

riigisisese elektrisüsteemi turvalisus ja 

varustuskindlus, tagavad liikmesriigid, et 

vastutav põhivõrguettevõtja annab 

pädevale reguleerivale asutusele 

kõnealuste meetmete kohta aru ning 

teatab, missuguseid parandusmeetmeid ta 

kavatseb võtta, et hoida ära asjakohatuid 

piiranguid. 

Or. en 

Selgitus 

Reintroducing part of Art 16 of the Directive 2009/28/EC, repealed and partly replaced by art 

11 in[MDI] regulation, is aimed at providing investors certainty in renewables projects. In 

fact, even though renewable energy is in some cases competitive compared to new fossil fuel 

generation, there is still no level-playing field because the real environmental and health 

costs of fossil fuels are not sufficiently reflected in the market price, which is further distorted 

by significant public fossil fuel subsidies. As long as there are no binding targets to phase out 

fossil power plants, renewable energy needs clear and long-term investment security. 

Otherwise, renewable units would be taken offline first – due to the relative ease of switching 

them off compared to a coal or nuclear plant – while polluting plants would be left running. 

This would lead to a situation where renewable installations get paid to be curtailed – in 

other words, their output gets reduced from what they could otherwise produce - while old 

fossil power plants are kept going through capacity mechanisms. Guaranteed access to 

transmission and distribution systems, as well as priority dispatching are fundamental pillars 

of the EU policy in support of renewable energy. Priority dispatch (and access) is of 

particular importance to smaller installations and thus community energy; eliminating this 

provision could seriously undermine public acceptance for the energy transition. 

 

Muudatusettepanek  888 

Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 20 – lõige -1 (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 -1. Liikmesriigid võtavad asjakohased 

meetmed elektrisüsteemi turvalist 

toimimist võimaldavate ülekande- ja 

jaotusvõrgu infrastruktuuri, arukate 

võrkude, hoidlate ja elektrisüsteemide 

väljaarendamiseks ning taastuvatest 

energiaallikatest pärit elektri tootmise 

edasise arengu võimaldamiseks, sh 
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liikmesriikide vaheliste ning liikmesriikide 

ja kolmandate riikide vaheliste ühenduste 

väljaarendamiseks. 

 Need liikmesriigid, kes ei ole saavutanud 

kohustuslikku ühendatuse 

miinimummäära 10 %, peavad kaasama 

oma lõimitud riiklikku energia- ja 

kliimakavasse tegevuskava eesmärgi 

saavutamise kohta, milles kaalutakse 

kõige tulemuslikumaid 

investeerimisprojekte. Kõnealused 

projektid peavad vastama siseturu 

eelinvesteeringu projektide nõuetele ning 

olema kooskõlas (juhtimist käsitleva 

määruse artikli 7 / elektrienergia siseturu 

ühiseeskirju käsitleva direktiivi artikli 3) 

erisätetega. Juhul kui taastuvate 

energiaallikate nii tehniliselt kui ka 

majanduslikult võimalik maksimaalne 

tase on saavutatud, võib liikmesriik 

taotleda kuni nende projektide 

elluviimiseks vajalike investeeringute 

tegemiseni ajapikendust riiklike vahendite 

abil nõuetele vastavuse saavutamiseks. 

 Liikmesriigid võtavad samuti 

asjakohaseid meetmeid, et kiirendada 

võrgusüsteemi infrastruktuuri 

loamenetlusi ja koordineerida 

võrgusüsteemi infrastruktuuri 

heakskiitmist haldamise ja planeerimisega 

seotud menetlustes. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  889 

Dan Nica, Miroslav Poche, Csaba Molnár, Zigmantas Balčytis 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 20 – lõige -1 (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 -1. Liikmesriigid võtavad 

asjakohaseid meetmeid elektrisüsteemi 

turvalist toimimist võimaldavate 

ülekande- ja jaotusvõrgu infrastruktuuri, 
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arukate võrkude ja hoidlate 

väljaarendamiseks, kuna sellest sõltub 

taastuvatest energiaallikatest 

elektritootmise edasine areng. 

 Liikmesriigid hoolitsevad selle eest, et 

nende territooriumil tegutsevad põhi- ja 

jaotusvõrguettevõtjad tagaksid 

taastuvatest energiaallikatest toodetud 

elektrienergia edastamise ja jaotamise 

minimaalsete piirangute või minimaalse 

koormuse ümberjaotamisega, tagades 

ühtlasi piiranguid ja ümberjaotamist 

käsitlevate eeskirjade ja nendega seotud 

tavade täieliku läbipaistvuse. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  890 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga, 

Cornelia Ernst 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 20 – lõige -1 (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 -1. Liikmesriigid võtavad asjakohased 

meetmed elektrisüsteemi turvalist 

toimimist võimaldavate ülekande- ja 

jaotusvõrgu infrastruktuuri, arukate 

võrkude, hoidlate ja elektrisüsteemide 

väljaarendamiseks ning taastuvatest 

energiaallikatest pärit elektri tootmise 

edasise arengu võimaldamiseks, sh 

liikmesriikide vaheliste ning liikmesriikide 

ja kolmandate riikide vaheliste ühenduste 

väljaarendamiseks. Liikmesriigid võtavad 

samuti asjakohased meetmed, et 

kiirendada võrgusüsteemi infrastruktuuri 

loamenetlusi ja koordineerida 

võrgusüsteemi infrastruktuuri 

heakskiitmist haldamise ja planeerimisega 

seotud menetlustes. 

Or. en 
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(Vt direktiivi 2009/28/EÜ artikli 16 lõike 1 sõnastust.) 

 

Muudatusettepanek  891 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 20 – lõige -1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 -1 a. Liikmesriigid, võttes arvesse 

võrgusüsteemi usaldusväärsuse ja 

ohutuse säilitamisega seotud nõudeid ja 

tuginedes pädevate riiklike asutuste poolt 

kindlaks määratud läbipaistvatele ja 

mittediskrimineerivatele kriteeriumidele, 

 a) tagavad, et põhi- ja 

jaotusvõrguettevõtjad garanteerivad oma 

territooriumil taastuvatest 

energiaallikatest toodetud elektrienergia 

edastamise ja jaotamise; 

 b) sätestavad ka taastuvatest 

energiaallikatest toodetud elektrienergia 

kas eelistatud või tagatud juurdepääsu 

võrgusüsteemile; 

 c) tagavad, et elektri tootmisseadmete 

dispetšjuhtimisel seavad 

põhivõrguettevõtjad esikohale taastuvaid 

energiaallikaid kasutavad tootmisseadmed 

niivõrd, kuivõrd riigisisese elektrisüsteemi 

turvaline toimimine seda võimaldab ning 

tuginedes läbipaistvatele ja 

mittediskrimineerivatele kriteeriumidele. 

Liikmesriigid tagavad, et võetakse 

asjakohaseid võrgu ja turuga seotud 

operatiivmeetmeid, et minimeerida 

taastuvatest energiaallikatest toodetud 

elektrienergia piirangud. Kui võetakse 

olulisi meetmeid taastuvate 

energiaallikate piiramiseks, et tagada 

riigisisese elektrisüsteemi turvalisus ja 

varustuskindlus, tagavad liikmesriigid, et 

vastutav põhivõrguettevõtja annab 

pädevale reguleerivale asutusele 

kõnealuste meetmete kohta aru ning 

teatab, missuguseid parandusmeetmeid ta 
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kavatseb võtta, et hoida ära asjakohatuid 

piiranguid. 

Or. en 

(Vt direktiivi 2009/28/EÜ artikli 16 lõike 2 sõnastust.) 

 

Muudatusettepanek  892 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 20 – lõige -1 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 -1 b. Liikmesriigid nõuavad, et põhi- ja 

jaotusvõrguettevõtjad koostaksid ja 

avalikustaksid standardeeskirjad, milles 

käsitletakse kulude kandmist ja jagamist 

seoses tehniliste kohandustega (näiteks 

võrguga liitumised ja võrgu arendustööd, 

võrgu toimimise parandamine ja 

võrgureeglite mittediskrimineeriva 

rakendamise eeskirjad), mida on vaja, et 

kaasata uusi tootjaid, kes varustavad 

ühendatud võrku taastuvatest 

energiaallikatest toodetud 

elektrienergiaga. 

 Kõnealused eeskirjad tuginevad 

objektiivsetel, läbipaistvatel ja 

mittediskrimineerivatel kriteeriumidel, 

mille kohaselt võetakse eelkõige arvesse 

kõiki kõnealuste tootjate võrku liitmise 

kulusid ja tulusid ning äärealadel ja 

madala rahvastikutihedusega 

piirkondades asuvate tootjate konkreetset 

olukorda. Eeskirjadega võidakse ette näha 

eri liiki liitumist. 

Or. en 

(Vt direktiivi 2009/28/EÜ artikli 16 lõike 3 sõnastust.) 
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Muudatusettepanek  893 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 20 – lõige -1 c (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 -1 c. Vajaduse korral võivad 

liikmesriigid põhi- ja 

jaotusvõrguettevõtjatelt nõuda lõikes 3 

nimetatud kulude täielikku või osalist 

kandmist. Liikmesriigid vaatavad lõikes 3 

osutatud kulude kandmist ja jagamist 

käsitlevad eeskirjad ja raamistiku üle ning 

võtavad nende parandamiseks vajalikud 

meetmed 30. juuniks 2011 ning seejärel 

iga kahe aasta järel, et tagada kõnealuses 

lõikes osutatud uute tootjate kaasamine. 

Or. en 

(Vt direktiivi 2009/28/EÜ artikli 16 lõiget 4.) 

 

Muudatusettepanek  894 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 20 – lõige -1 d (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 -1 d. Liikmesriigid nõuavad, et põhi- ja 

jaotusvõrguettevõtjad esitaksid uutele, 

süsteemiga liitumist soovivatele 

taastuvatest energiaallikatest energia 

tootjatele ammendava ja vajaliku nõutud 

teabe, sealhulgas 

 a) ammendava ja üksikasjaliku 

liitumiskulude kalkulatsiooni; 

 b) võrguga liitumise taotluse vastuvõtmise 

ja menetlemise mõistliku ja täpse ajakava; 

 c) kavandatava võrguga liitumise 
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mõistliku soovitusliku ajakava. 

 Liikmesriigid võivad lubada võrguga 

liituda soovivatel taastuvatest 

energiaallikatest toodetud elektrienergia 

tootjatel välja kuulutada liitumistööde 

pakkumismenetluse. 

Or. en 

(Vt direktiivi 2009/28/EÜ artikli 16 lõike 5 sõnastust.) 

 

Muudatusettepanek  895 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 20 – lõige -1 e (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 -1 e. Lõikes 3 osutatud kulude 

jaotamine toimub mehhanismi abil, mis 

tugineb objektiivsetel, läbipaistvatel ja 

mittediskrimineerivatel kriteeriumidel, 

mille kohaselt võetakse arvesse nii algselt 

ja hiljem liitunud tootjate kui ka põhi- ja 

jaotusvõrguettevõtjate liitumistest saadud 

kasu. 

Or. en 

(Vt direktiivi 2009/28/EÜ artikli 16 lõike 6 sõnastust.) 

 

Muudatusettepanek  896 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga, 

Cornelia Ernst 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 20 – lõige -1 f (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 -1 f. Liikmesriigid tagavad, et 

edastamis- ja jaotustariifide määramine ei 

ole diskrimineeriv taastuvatest 
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energiaallikatest toodetud elektrienergia 

suhtes, eelkõige selle taastuvatest 

energiaallikatest toodetud elektrienergia 

suhtes, mida toodetakse äärealadel, sh 

näiteks saartel, ning madala 

rahvastikutihedusega piirkondades. 

Liikmesriigid tagavad, et ülekande- ja 

jaotustariifide määramine ei ole 

diskrimineeriv taastuvatest 

energiaallikatest toodetud gaasi suhtes. 

Or. en 

(Vt direktiivi 2009/28/EÜ artikli 16 lõike 7 sõnastust.) 

 

Muudatusettepanek  897 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 20 – lõige -1 g (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 -1 g. Liikmesriigid tagavad, et põhi- ja 

jaotusvõrguettevõtjate määratavad, 

taastuvaid energiaallikaid kasutavate 

elektrijaamade toodetud elektrienergia 

edastamis- ja jaotustariifid kajastaksid 

tulukust, mis tuleneb elektrijaama 

liitumisest võrguga. Selline tulukus võib 

tekkida madalpingevõrgu otsesel 

kasutamisel. 

Or. en 

(Vt direktiivi 2009/28/EÜ artikli 16 lõike 8 sõnastust.) 

 

Muudatusettepanek  898 

Massimiliano Salini 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 20 – lõige 1 
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 ET 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Vajaduse korral hindavad 

liikmesriigid gaasivõrgutaristu 

laiendamise vajadust, et hõlbustada 

taastuvatest energiaallikatest toodetud 

gaasi kaasamist. 

1. Vajaduse korral hindavad 

liikmesriigid gaasitaristu laiendamise 

vajadust. 

 Euroopa maagaasi ülekandesüsteemi 

haldurite võrgustik kaasab võrkude 

kümne aasta arengukavasse biometaani 

ja teiste taastuvenergia gaaside, eriti 

vesiniku ja biosünteesi gaasi käsitleva 

prognoosi, võttes arvesse liikmesriikide 

lõimitud riiklikke energia- ja 

kliimakavasid, riiklikke toetuskavasid ja 

muud olulist teavet riigi kohta. 

 Võrkude kümne aasta arengukavas 

tehakse kindlaks ka biometaani 

arendamisega seotud 

investeerimisvajadused võrkudesse. 

Or. en 

Selgitus 

See muudatusettepanek on seotud teiste muudatusettepanekutega, mis esitati nende osade 

kohta, mida komisjon oma ettepanekus muutis. 

 

Muudatusettepanek  899 

Claude Turmes 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 20 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Vajaduse korral hindavad 

liikmesriigid gaasivõrgutaristu laiendamise 

vajadust, et hõlbustada taastuvatest 

energiaallikatest toodetud gaasi kaasamist. 

1. Vajaduse korral hindavad 

liikmesriigid gaasivõrgutaristu laiendamise 

vajadust, et hõlbustada taastuvatest 

energiaallikatest toodetud gaasi kaasamist. 

Põhi- ja jaotusvõrguettevõtjad vastutavad 

gaasivõrgutaristu tõrgeteta toimimise 

tagamise, sealhulgas selle hooldamise ja 
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korrapärase puhastamise eest. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  900 

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 20 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Vajaduse korral hindavad 

liikmesriigid gaasivõrgutaristu 
laiendamise vajadust, et hõlbustada 

taastuvatest energiaallikatest toodetud 

gaasi kaasamist. 

1. Liikmesriigid hindavad 

gaasitaristu laiendamise vajadust, et 

hõlbustada taastuvatest energiaallikatest 

toodetud gaasi kaasamist. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  901 

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 20 – lõige 1 – lõik 1 (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Euroopa maagaasi ülekandesüsteemi 

haldurite võrgustik kaasab võrkude 

kümne aasta arengukavasse biometaani 

ja teiste taastuvenergia gaaside, eriti 

vesiniku ja biosünteesi gaasi käsitleva 

prognoosi, võttes arvesse liikmesriikide 

lõimitud riiklikke energia- ja 

kliimakavasid, riiklikke toetuskavasid ja 

muud olulist teavet riigi kohta. Võrkude 

kümne aasta arengukavas tehakse 

kindlaks ka biometaani arendamisega 

seotud investeerimisvajadused võrkudesse. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  902 

Jaromír Kohlíček 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 20 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Vajaduse korral nõuavad 

liikmesriigid, et nende territooriumil 

asuvad põhi- ja jaotusvõrguettevõtjad 

avalikustaksid tehnilised eeskirjad 

kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiivi 2003/55/EÜ34 artikliga 6, 

eelkõige seoses võrguühenduste 

eeskirjadega, mis sisaldavad nõudeid gaasi 

kvaliteedi, lõhnastamise ja surve kohta. 

Liikmesriigid nõuavad samuti, et põhi- ja 

jaotusvõrguettevõtjad avalikustaksid 

taastuvate gaasiallikate võrku ühendamise 

tariifid, mis põhineksid läbipaistvatel ja 

mittediskrimineerivatel kriteeriumidel. 

2. Vajaduse korral nõuavad 

liikmesriigid, et nende territooriumil 

asuvad põhi- ja jaotusvõrguettevõtjad 

avalikustaksid tehnilised eeskirjad 

kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiivi 2003/55/EÜ34 artikliga 6, 

eelkõige seoses võrguühenduste 

eeskirjadega, mis sisaldavad nõudeid gaasi 

kvaliteedi, lõhnastamise ja surve kohta. 

Liikmesriigid nõuavad, et 

gaasivõrguettevõtjad ja pädevad asutused 

kehtestaksid vesiniku sissejuhtimise 

määraks vähemalt 10 %. Liikmesriigid 

nõuavad samuti, et põhi- ja 

jaotusvõrguettevõtjad avalikustaksid 

taastuvate gaasiallikate võrku ühendamise 

tariifid, mis põhineksid läbipaistvatel ja 

mittediskrimineerivatel kriteeriumidel. 

__________________ __________________ 

34 ELT L 176, 15.7.2003, lk 57. 34 ELT L 176, 15.7.2003, lk 57. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  903 

Claude Turmes 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 20 – lõige 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Liikmesriigid nõuavad ühtlasi, et 

põhi- ja jaotusvõrguettevõtjad kannaksid 

kõik tehniliste kohandustega (näiteks 

võrguga liitumised ja võrgu tugevdamine, 

võrgu toimimise parandamine ja 

võrgureeglite mittediskrimineeriva 
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rakendamise üldiste eeskirjade 

kehtestamine) seotud kulud, mis on 

vajalikud selleks, et tagada uute tootjate 

kaasamine, kes varustaksid võrku 

taastuvatest energiaallikatest toodetud 

gaasiga, pöörates iseäranis suurt 

tähelepanu äärealade ja hõredalt 

asustatud piirkondade tootjatele. 

Or. en 

Selgitus 

Ühtsuse tagamiseks on esitatud elektrit käsitleva lõikega sarnane lõige ka gaasi kohta. 

 

Muudatusettepanek  904 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 20 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Vastavalt hindamisele, mida 

liikmesriigid teevad määruse [juhtimine] I 

lisa kohase lõimitud riikliku energia- ja 

kliimakava raames, et selgitada välja, kas 

käesoleva direktiivi artikli 3 lõikes 1 

osutatud liidu eesmärgi saavutamiseks on 

vaja taastuvatest energiaallikatest 

kaugkütte- ja kaugjahutusenergia 

tootmiseks ehitada uus taristu, võtavad 

liikmesriigid vajaduse korral 

kaugküttetaristu väljaarendamiseks 

vajalikud meetmed, et võimaldada 

biomassist, päikeseenergia- ja 

geotermilistest seadmetest pärit kütte ja 

jahutusenergia tootmise arengut. 

3. Liikmesriigid hindavad oma 

riiklikes taastuvenergia tegevuskavades 

vajadust rajada uus, taastuvaid 

energiaallikaid kasutav kaugkütte ja -

jahutuse infrastruktuur, et saavutada 

artikli 3 lõikes 1 osutatud 2030. aasta 

riiklik eesmärk. Vastavalt koostatud 

hinnangu tulemusele selle kohta, kas 

artikli 3 lõikes 1 osutatud liidu eesmärgi 

saavutamiseks on vaja taastuvatest 

energiaallikatest kaugkütte- ja 

kaugjahutusenergia tootmiseks ehitada uus 

taristu, võtavad liikmesriigid vajaduse 

korral kaugküttetaristu väljaarendamiseks 

vajalikud meetmed, et võimaldada 

biomassist, päikeseenergia- ja 

geotermilistest seadmetest pärit kütte ja 

jahutusenergia tootmise arengut. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  905 

Jeppe Kofod 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 20 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Vastavalt hindamisele, mida 

liikmesriigid teevad määruse [juhtimine] I 

lisa kohase lõimitud riikliku energia- ja 

kliimakava raames, et selgitada välja, kas 

käesoleva direktiivi artikli 3 lõikes 1 

osutatud liidu eesmärgi saavutamiseks on 

vaja taastuvatest energiaallikatest 

kaugkütte- ja kaugjahutusenergia 

tootmiseks ehitada uus taristu, võtavad 

liikmesriigid vajaduse korral 

kaugküttetaristu väljaarendamiseks 

vajalikud meetmed, et võimaldada 

biomassist, päikeseenergia- ja 

geotermilistest seadmetest pärit kütte ja 

jahutusenergia tootmise arengut. 

3. Vastavalt hindamisele, mida 

liikmesriigid teevad määruse [juhtimine] I 

lisa kohase lõimitud riikliku energia- ja 

kliimakava raames, et selgitada välja, kas 

käesoleva direktiivi artikli 3 lõikes 1 

osutatud liidu eesmärgi saavutamiseks on 

vaja taastuvatest energiaallikatest 

kaugkütte- ja kaugjahutusenergia 

tootmiseks ehitada uus taristu, võtavad 

liikmesriigid vajaduse korral 

kaugküttetaristu väljaarendamiseks 

vajalikud meetmed, et võimaldada 

säästvast biomassist, suurte 

soojuspumpade toodetud ümbritseva 

keskkonna soojusest, päikeseenergia- ja 

geotermilistest seadmetest ning tööstuse ja 

muude allikate soojusenergia ülejäägist 
pärit kütte ja jahutusenergia tootmise 

arengut. 

Or. en 

Selgitus 

Algtekstis mainimata jäänud säästvate energiaallikate lisamine. 

 

Muudatusettepanek  906 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 20 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Vastavalt hindamisele, mida 

liikmesriigid teevad määruse [juhtimine] I 

3. Vastavalt hindamisele, mida 

liikmesriigid teevad määruse [juhtimine] I 
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lisa kohase lõimitud riikliku energia- ja 

kliimakava raames, et selgitada välja, kas 

käesoleva direktiivi artikli 3 lõikes 1 

osutatud liidu eesmärgi saavutamiseks on 

vaja taastuvatest energiaallikatest 

kaugkütte- ja kaugjahutusenergia 

tootmiseks ehitada uus taristu, võtavad 

liikmesriigid vajaduse korral 

kaugküttetaristu väljaarendamiseks 

vajalikud meetmed, et võimaldada 

biomassist, päikeseenergia- ja 

geotermilistest seadmetest pärit kütte ja 

jahutusenergia tootmise arengut. 

lisa kohase lõimitud riikliku energia- ja 

kliimakava raames, et selgitada välja, kas 

käesoleva direktiivi artikli 3 lõikes 1 

osutatud liidu eesmärgi saavutamiseks on 

vaja taastuvatest energiaallikatest ning 

heitsoojusest või -jahutusest kaugkütte- ja 

kaugjahutusenergia tootmiseks ehitada uus 

taristu, võtavad liikmesriigid vajaduse 

korral kaugküttetaristu väljaarendamiseks 

vajalikud meetmed, et võimaldada 

biomassist, päikeseenergia- ja 

geotermilistest seadmetest ning 

heitsoojusest või -jahutusest pärit kütte ja 

jahutusenergia tootmise arengut. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  907 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Angelika 

Mlinar 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 20 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Vastavalt hindamisele, mida 

liikmesriigid teevad määruse [juhtimine] I 

lisa kohase lõimitud riikliku energia- ja 

kliimakava raames, et selgitada välja, kas 

käesoleva direktiivi artikli 3 lõikes 1 

osutatud liidu eesmärgi saavutamiseks on 

vaja taastuvatest energiaallikatest 

kaugkütte- ja kaugjahutusenergia 

tootmiseks ehitada uus taristu, võtavad 

liikmesriigid vajaduse korral 

kaugküttetaristu väljaarendamiseks 

vajalikud meetmed, et võimaldada 

biomassist, päikeseenergia- ja 

geotermilistest seadmetest pärit kütte ja 

jahutusenergia tootmise arengut. 

3. Vastavalt hindamisele, mida 

liikmesriigid teevad määruse [juhtimine] I 

lisa kohase lõimitud riikliku energia- ja 

kliimakava raames, et selgitada välja, kas 

käesoleva direktiivi artikli 3 lõikes 1 

osutatud liidu eesmärgi saavutamiseks on 

vaja taastuvatest energiaallikatest 

kaugkütte- ja kaugjahutusenergia 

tootmiseks ehitada uus taristu, võtavad 

liikmesriigid vajaduse korral 

kaugküttetaristu väljaarendamiseks 

vajalikud meetmed, et võimaldada 

biomassist, päikeseenergia- ja 

geotermilistest seadmetest ning 

heitsoojusest ja -jahutusest pärit kütte ja 

jahutusenergia tootmise arengut. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  908 

Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 20 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Vastavalt hindamisele, mida 

liikmesriigid teevad määruse [juhtimine] I 

lisa kohase lõimitud riikliku energia- ja 

kliimakava raames, et selgitada välja, kas 

käesoleva direktiivi artikli 3 lõikes 1 

osutatud liidu eesmärgi saavutamiseks on 

vaja taastuvatest energiaallikatest 

kaugkütte- ja kaugjahutusenergia 

tootmiseks ehitada uus taristu, võtavad 

liikmesriigid vajaduse korral 

kaugküttetaristu väljaarendamiseks 

vajalikud meetmed, et võimaldada 

biomassist, päikeseenergia- ja 

geotermilistest seadmetest pärit kütte ja 

jahutusenergia tootmise arengut. 

3. Vastavalt hindamisele, mida 

liikmesriigid teevad määruse [juhtimine] I 

lisa kohase lõimitud riikliku energia- ja 

kliimakava raames, et selgitada välja, kas 

käesoleva direktiivi artikli 3 lõikes 1 

osutatud liidu eesmärgi saavutamiseks on 

vaja taastuvatest energiaallikatest 

kaugkütte- ja kaugjahutusenergia 

tootmiseks ehitada uus taristu, võtavad 

liikmesriigid vajaduse korral 

kaugküttetaristu väljaarendamiseks 

vajalikud meetmed, et võimaldada 

biomassist, päikeseenergia- ja 

geotermilistest seadmetest ning 

heitsoojusest või -jahutusest pärit kütte ja 

jahutusenergia tootmise arengut. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  909 

Pavel Telička 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 20 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Vastavalt hindamisele, mida 

liikmesriigid teevad määruse [juhtimine] I 

lisa kohase lõimitud riikliku energia- ja 

kliimakava raames, et selgitada välja, kas 

käesoleva direktiivi artikli 3 lõikes 1 

osutatud liidu eesmärgi saavutamiseks on 

vaja taastuvatest energiaallikatest 

kaugkütte- ja kaugjahutusenergia 

tootmiseks ehitada uus taristu, võtavad 

liikmesriigid vajaduse korral 

kaugküttetaristu väljaarendamiseks 

vajalikud meetmed, et võimaldada 

3. Vastavalt hindamisele, mida 

liikmesriigid teevad määruse [juhtimine] I 

lisa kohase lõimitud riikliku energia- ja 

kliimakava raames, et selgitada välja, kas 

käesoleva direktiivi artikli 3 lõikes 1 

osutatud liidu eesmärgi saavutamiseks on 

vaja taastuvatest energiaallikatest 

kaugkütte- ja kaugjahutusenergia 

tootmiseks ehitada uus taristu, võtavad 

liikmesriigid vajaduse korral 

kaugküttetaristu väljaarendamiseks 

vajalikud meetmed, et võimaldada 



 

PE607.899v02-00 24/151 AM\1130434ET.docx 

ET 

biomassist, päikeseenergia- ja 

geotermilistest seadmetest pärit kütte ja 

jahutusenergia tootmise arengut. 

biomassist, päikeseenergia- ja ümbritseva 

keskkonna energiat kasutavatest 
seadmetest ning heitsoojusest või -

jahutusest pärit kütte ja jahutusenergia 

tootmise arengut. 

Or. en 

Selgitus 

Väikseid biomassi tootjaid ei tohiks sellest artiklist välja jätta. Geotermilise energia asemel 

tuleks kasutada mõistet „ümbritseva keskkonna energia“, et tagada piisav kooskõla artiklis 2 

esitatud määratluses tehtud muudatustega. Heitsoojuse või -jahutuse kaugküttetaristusse 

suunamine on ülioluline. 

 

Muudatusettepanek  910 

Paul Rübig 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 20 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Vastavalt hindamisele, mida 

liikmesriigid teevad määruse [juhtimine] I 

lisa kohase lõimitud riikliku energia- ja 

kliimakava raames, et selgitada välja, kas 

käesoleva direktiivi artikli 3 lõikes 1 

osutatud liidu eesmärgi saavutamiseks on 

vaja taastuvatest energiaallikatest 

kaugkütte- ja kaugjahutusenergia 

tootmiseks ehitada uus taristu, võtavad 

liikmesriigid vajaduse korral 

kaugküttetaristu väljaarendamiseks 

vajalikud meetmed, et võimaldada 

biomassist, päikeseenergia- ja 

geotermilistest seadmetest pärit kütte ja 

jahutusenergia tootmise arengut. 

3. Vastavalt hindamisele, mida 

liikmesriigid teevad määruse [juhtimine] I 

lisa kohase lõimitud riikliku energia- ja 

kliimakava raames, et selgitada välja, kas 

käesoleva direktiivi artikli 3 lõikes 1 

osutatud liidu eesmärgi saavutamiseks on 

vaja taastuvatest energiaallikatest 

kaugkütte- ja kaugjahutusenergia 

tootmiseks ehitada uus taristu, võtavad 

liikmesriigid vajaduse korral 

kaugküttetaristu väljaarendamiseks 

vajalikud meetmed, et võimaldada 

biomassist, päikeseenergia- ja 

geotermilistest seadmetest ning 

heitsoojusest või -jahutusest pärit kütte ja 

jahutusenergia tootmise arengut. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  911 

Miroslav Poche 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 20 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Vastavalt hindamisele, mida 

liikmesriigid teevad määruse [juhtimine] I 

lisa kohase lõimitud riikliku energia- ja 

kliimakava raames, et selgitada välja, kas 

käesoleva direktiivi artikli 3 lõikes 1 

osutatud liidu eesmärgi saavutamiseks on 

vaja taastuvatest energiaallikatest 

kaugkütte- ja kaugjahutusenergia 

tootmiseks ehitada uus taristu, võtavad 

liikmesriigid vajaduse korral 

kaugküttetaristu väljaarendamiseks 

vajalikud meetmed, et võimaldada 

biomassist, päikeseenergia- ja 

geotermilistest seadmetest pärit kütte ja 

jahutusenergia tootmise arengut. 

3. Vastavalt hindamisele, mida 

liikmesriigid teevad määruse [juhtimine] I 

lisa kohase lõimitud riikliku energia- ja 

kliimakava raames, et selgitada välja, kas 

käesoleva direktiivi artikli 3 lõikes 1 

osutatud liidu eesmärgi saavutamiseks on 

vaja taastuvatest energiaallikatest 

kaugkütte- ja kaugjahutusenergia 

tootmiseks ehitada uus taristu, võtavad 

liikmesriigid vajaduse korral 

kaugküttetaristu väljaarendamiseks 

vajalikud meetmed, et võimaldada 

biomassist, päikeseenergia- ja 

geotermilistest seadmetest ning 

heitsoojusest või -jahutusest pärit kütte ja 

jahutusenergia tootmise arengut. 

Or. en 

Selgitus 

Kaugküttega seoses ei ole vaja osutada suurtele biomassi rajatistele, kuna need võivad olla ja 

sageli ongi pigem väikesed. Kaugküttetaristu peaks suutma vastu võtta ka heitsoojust ja -

jahutust, et täielikult ära kasutada CO2-heite vähendamise potentsiaali. 

 

Muudatusettepanek  912 

Barbara Kappel 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 20 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 20 a 

 Salvestamine 

 1. Salvestussüsteeme, mis aitavad kaasa 

taastuvenergia tootmise turule 

integreerimisele, ei tohi määratleda kui 

lõpptarbijaid. Liikmesriigid tagavad, et 

välditakse kahekordseid võrgutasusid 
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salvestatud elektrienergia eest. 

 2. Komisjon jälgib liikmesriikides 

salvestussüsteemidele kohaldatavaid eri 

võrgutasusid ning võtab vajaduse korral 

asjakohaseid meetmeid, et tagada kõikides 

liikmesriikides võrdsed tingimused. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  913 

Paul Rübig 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 20 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 20 a 

 Salvestamine 

 1. Salvestussüsteeme, mis aitavad kaasa 

taastuvenergia tootmise turule 

integreerimisele, ei tohi määratleda kui 

lõpptarbijaid. Liikmesriigid tagavad, et 

välditakse kahekordseid võrgutasusid 

salvestatud elektrienergia eest. 

 2. Komisjon jälgib liikmesriikides 

salvestussüsteemidele kohaldatavaid eri 

võrgutasusid ning võtab vajaduse korral 

asjakohaseid meetmeid, et tagada võrdsed 

tingimused. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  914 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 20 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 20 a 
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 Liikmesriigid võtavad arvesse väikeste 

jaamade, omatarbeks toodetud 

taastuvenergia tarbijate ja 

taastuvenergiakogukondade 

energiavõrkude eripärasid, et lihtsustada 

nende juurdepääsu võrgule. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  915 

Eva Kaili 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 21 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigid tagavad, et omatarbeks 

toodetud taastuvenergia tarbijad, kas 

individuaalselt või agregaatorite kaudu: 

Liikmesriigid tagavad lõpptarbijatele 

võimaluse hakata omatarbeks toodetud 

taastuvenergia tarbijaks. Liikmesriigid ei 

tohi tarbijaid diskrimineerida, olenemata 

sellest, kas tegemist on omanikust 

kasutaja, rentniku või rendileandjaga. 

 Liikmesriigid ei tohi takistada 

lõpptarbijatel hakata omatarbeks toodetud 

taastuvenergia tarbijaks ega tohi 

kehtestada näiteks kumulatiivsete või 

konkreetse jaamaga seotud mahtude või 

võimsuste piirmäärasid, koormavaid ja 

ebaproportsionaalseid menetlusi, tasusid, 

lepingulisi tingimusi ja tehnilisi eeskirju. 

 Liikmesriigid tagavad, et omatarbeks 

toodetud taastuvenergia tarbijad, kas 

individuaalselt või agregaatorite kaudu: 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  916 

Carolina Punset 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 21 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa 



 

PE607.899v02-00 28/151 AM\1130434ET.docx 

ET 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigid tagavad, et omatarbeks 

toodetud taastuvenergia tarbijad, kas 

individuaalselt või agregaatorite kaudu: 

Liikmesriigid tagavad lõpptarbijatele 

võimaluse hakata omatarbeks toodetud 

taastuvenergia tarbijaks. Liikmesriigid ei 

tohi tarbijaid diskrimineerida, olenemata 

sellest, kas tegemist on omaniku, 

kasutaja, rentniku või rendileandjaga. 

 Liikmesriigid ei tohi takistada 

lõpptarbijatel hakata omatarbeks toodetud 

taastuvenergia tarbijaks ega tohi 

kehtestada näiteks kumulatiivsete või 

konkreetse jaamaga seotud mahtude või 

võimsuste piirmäärasid, koormavaid ja 

ebaproportsionaalseid menetlusi, tasusid, 

lepingulisi tingimusi ja tehnilisi eeskirju. 

 Liikmesriigid tagavad, et omatarbeks 

toodetud taastuvenergia tarbijad, kes 

tegutsevad kas eraldiseisvalt või 

agregaatorite kaudu: 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  917 

Claude Turmes 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 21 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigid tagavad, et omatarbeks 

toodetud taastuvenergia tarbijad, kas 

individuaalselt või agregaatorite kaudu: 

Liikmesriigid tagavad lõpptarbijatele 

võimaluse hakata omatarbeks toodetud 

taastuvenergia tarbijateks, nii 

individuaalselt kui ka kollektiivselt. Sellest 

tulenevalt tagavad liikmesriigid, et 

omatarbeks toodetud taastuvenergia 

tarbijad individuaalselt: 

Or. en 
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Muudatusettepanek  918 

Eva Kaili 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 21 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) omavad õigust omatarbeks toodetud 

energiat tarbida ning müüa ülemäärast 

taastuvatest energiaallikatest toodetud 

elektrit, sealhulgas elektriostulepingute 

alusel, ilma et nende suhtes kohaldataks 

ebaproportsionaalseid menetlusi ja tasusid, 

mis ei kajasta kulusid; 

a) omavad õigust omatarbeks toodetud 

energiat tarbida ning müüa ülemäärast 

taastuvatest energiaallikatest toodetud 

elektrit, sealhulgas elektriostulepingute 

alusel, ilma et nende suhtes kohaldataks 

ebaproportsionaalseid menetlusi ja tasusid, 

mis ei kajasta kulusid; 

 omavad õigust tarbida omatoodetud 

taastuvelektrit, ilma et neilt nõutaks mis 

tahes lõivusid, tasusid või makse; 

 omatarbeks elektrit tootvate jaamadega 

kombineeritud elektrisalvestussüsteemide 

suhtes ei kohaldata mingeid tasusid. 

Vältida tuleks otsest maksustamist ja 

kahekordseid võrgutasusid salvestatud 

elektrienergia eest; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  919 

Werner Langen 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 21 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) omavad õigust omatarbeks toodetud 

energiat tarbida ning müüa ülemäärast 

taastuvatest energiaallikatest toodetud 

elektrit, sealhulgas elektriostulepingute 

alusel, ilma et nende suhtes kohaldataks 

ebaproportsionaalseid menetlusi ja tasusid, 

mis ei kajasta kulusid; 

a) omavad õigust omatarbeks toodetud 

energiat tarbida ning müüa ülemäärast 

taastuvatest energiaallikatest toodetud 

elektrit, sealhulgas elektriostulepingute 

alusel, ilma et nende suhtes kohaldataks 

ebaproportsionaalseid menetlusi ja tasusid, 

mis ei kajasta kulusid, tingimusel, et 

energiavarustussüsteemide 

refinantseerimise kulud jagatakse võrdselt 

kõigi lõpptarbijate vahel ning ei teki 

mingit konkurentsimoonutust; 
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Or. de 

Selgitus 

Turumoonutuste vältimiseks on ülioluline võrgutariifide, maksude ja tasude nõuetekohane 

jaotamine, avatus uutele tehnoloogiatele ning konkurents tõhusate ja odavate lahenduste 

vallas. Õigusakti koostamisel tuleb pidada silmas aktiivsete tarbijate diskrimineerimist 

välistavat võrdset kohtlemist, et vältida konkurentsimoonutusi. Üleliigset toetamist tuleb alati 

vältida. 

 

Muudatusettepanek  920 

Eugen Freund 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 21 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) omavad õigust omatarbeks toodetud 

energiat tarbida ning müüa ülemäärast 

taastuvatest energiaallikatest toodetud 

elektrit, sealhulgas elektriostulepingute 

alusel, ilma et nende suhtes kohaldataks 

ebaproportsionaalseid menetlusi ja tasusid, 

mis ei kajasta kulusid; 

a) omavad õigust omatarbeks toodetud 

energiat tarbida ning müüa ülemäärast 

taastuvatest energiaallikatest toodetud 

elektrit, sealhulgas elektriostulepingute 

alusel, ilma et nende suhtes kohaldataks 

ebaproportsionaalseid menetlusi ja tasusid, 

mis ei kajasta kulusid; neil lasub aga ka 

solidaarne vastutus, mis peaks andma 

panuse võrgu stabiilsusesse ja võrgu 

hoolduskulude õiglasesse jaotamisse. 

Or. de 

 

Muudatusettepanek  921 

Carolina Punset 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 21 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) omavad õigust omatarbeks 

toodetud energiat tarbida ning müüa 

ülemäärast taastuvatest energiaallikatest 

toodetud elektrit, sealhulgas 

elektriostulepingute alusel, ilma et nende 

suhtes kohaldataks ebaproportsionaalseid 

a) omavad õigust tarbida omatoodetud 

taastuvelektrit, ilma et selle eest nõutaks 

mis tahes lõivusid, tasusid või makse; 
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menetlusi ja tasusid, mis ei kajasta 

kulusid; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  922 

Barbara Kappel 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 21 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) omavad õigust omatarbeks toodetud 

energiat tarbida ning müüa ülemäärast 

taastuvatest energiaallikatest toodetud 

elektrit, sealhulgas elektriostulepingute 

alusel, ilma et nende suhtes kohaldataks 

ebaproportsionaalseid menetlusi ja tasusid, 

mis ei kajasta kulusid; 

a) omavad õigust omatarbeks toodetud 

energiat tarbida ning müüa ülemäärast 

taastuvatest energiaallikatest toodetud 

elektrit, sealhulgas elektriostulepingute 

alusel, ilma et nende suhtes kohaldataks 

ebaproportsionaalseid menetlusi ja ilma et 

neilt nõutaks tasusid või et nad saaksid 

tulu tasudest, mis ei kajasta kulusid; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  923 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna 

Virkkunen, Massimiliano Salini, Luděk Niedermayer, Pilar del Castillo Vera, Vladimir 

Urutchev 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 21 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) omavad õigust omatarbeks toodetud 

energiat tarbida ning müüa ülemäärast 

taastuvatest energiaallikatest toodetud 

elektrit, sealhulgas elektriostulepingute 

alusel, ilma et nende suhtes kohaldataks 

ebaproportsionaalseid menetlusi ja tasusid, 

mis ei kajasta kulusid; 

a) omavad õigust omatarbeks toodetud 

energiat tarbida ning müüa ülemäärast 

taastuvatest energiaallikatest toodetud 

elektrit, sealhulgas elektriostulepingute 

alusel, ilma et nende suhtes kohaldataks 

ebaproportsionaalseid menetlusi ja ilma et 

neilt nõutaks tasusid või et nad saaksid 

tulu tasudest, mis ei kajasta kulusid; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  924 

Jaromír Kohlíček 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 21 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) omavad õigust omatarbeks toodetud 

energiat tarbida ning müüa ülemäärast 

taastuvatest energiaallikatest toodetud 

elektrit, sealhulgas elektriostulepingute 

alusel, ilma et nende suhtes kohaldataks 

ebaproportsionaalseid menetlusi ja tasusid, 

mis ei kajasta kulusid; 

a) omavad õigust omatarbeks toodetud 

energiat tarbida ning müüa ülemäärast 

taastuvatest energiaallikatest toodetud 

elektrit, sealhulgas elektriostulepingute 

alusel, ilma et nende suhtes kohaldataks 

ebaproportsionaalseid menetlusi ja ilma et 

neilt nõutaks tasusid või et nad saaksid 

tulu tasudest, mis ei kajasta kulusid; 

Or. en 

Selgitus 

Omatarbeks toodetud taastuvenergia tarbijatele peaksid kehtima sarnased kulusid kajastavad 

tasud nagu teistelegi tarbijatele. Omatarbeks toodetud energia tarbijad sõltuvad siiski 

võrgust, sest nende tootmisseadmed toodavad elektrit ainult siis, kui päike paistab või tuul 

puhub. Seetõttu peab energiavarustussüsteemide püsikulusid kandma väiksem hulk tarbijaid 

ja maksjatele tekib mitmekordne koormus. Võrguga seotud tasude, maksude ja lõivude 

õiglane jaotumine on äärmiselt tähtis. 

 

Muudatusettepanek  925 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 21 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) omavad õigust omatarbeks toodetud 

energiat tarbida ning müüa ülemäärast 

taastuvatest energiaallikatest toodetud 

elektrit, sealhulgas elektriostulepingute 

alusel, ilma et nende suhtes kohaldataks 

ebaproportsionaalseid menetlusi ja tasusid, 

mis ei kajasta kulusid; 

a) omavad õigust ilma karistusena 

mõjuvate lõivude, tasude või maksudeta 
omatarbeks toodetud energiat tarbida ning 

müüa ülemäärast taastuvatest 

energiaallikatest toodetud elektrit, 

sealhulgas elektriostulepingute alusel, ilma 

et nende suhtes kohaldataks 

ebaproportsionaalseid menetlusi ja tasusid, 
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mis ei kajasta kulusid; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  926 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 21 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) omavad õigust omatarbeks toodetud 

energiat tarbida ning müüa ülemäärast 

taastuvatest energiaallikatest toodetud 

elektrit, sealhulgas elektriostulepingute 

alusel, ilma et nende suhtes kohaldataks 

ebaproportsionaalseid menetlusi ja 

tasusid, mis ei kajasta kulusid; 

a) omavad õigust omatarbeks toodetud 

energiat tarbida ning müüa ülemäärast 

taastuvatest energiaallikatest toodetud 

elektrit, sealhulgas hajusandmebaasi 

tehnoloogia abil või elektriostulepingute 

alusel, ilma et nende suhtes kohaldataks 

diskrimineerivalt ja ebaproportsionaalselt 

koormavaid menetlusi ja tasusid; 

Or. en 

Selgitus 

See muudatus on vajalik selleks, et tagada kooskõla uuesti sõnastatud elektridirektiivi 

artikli 15 lõike 1 punkti a sõnastusega ning selgitada omatarbeks toodetud energia 

tarbijatele, et neile ei nähta ette nende tegevuse eest karistavaid ega hoiatavaid menetlusi ega 

tasusid. 

 

Muudatusettepanek  927 

Claude Turmes 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 21 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) omavad õigust omatarbeks toodetud 

energiat tarbida ning müüa ülemäärast 

taastuvatest energiaallikatest toodetud 

elektrit, sealhulgas elektriostulepingute 

alusel, ilma et nende suhtes kohaldataks 

a) omavad õigust omatarbeks toodetud 

energiat tarbida ning müüa ülemäärast 

taastuvatest energiaallikatest toodetud 

elektrit, sealhulgas agregaatorite kaudu 

või elektriostulepingute alusel, ilma et 
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ebaproportsionaalseid menetlusi ja 

tasusid, mis ei kajasta kulusid; 

nende suhtes kohaldataks diskrimineerivalt 

ja ebaproportsionaalselt koormavaid 
menetlusi ja tasusid; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  928 

Paul Rübig 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 21 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) omavad õigust omatarbeks toodetud 

energiat tarbida ning müüa ülemäärast 

taastuvatest energiaallikatest toodetud 

elektrit, sealhulgas elektriostulepingute 

alusel, ilma et nende suhtes kohaldataks 

ebaproportsionaalseid menetlusi ja tasusid, 

mis ei kajasta kulusid; 

a) omavad õigust omatarbeks toodetud 

energiat tarbida, salvestada ning müüa 

ülemäärast taastuvatest energiaallikatest 

toodetud elektrit, sealhulgas 

elektriostulepingute alusel, ilma et nende 

suhtes kohaldataks ebaproportsionaalseid 

menetlusi ja tasusid, mis ei kajasta kulusid; 

Or. en 

Selgitus 

Omatarbeks toodetud taastuvenergia tarbijatel peaks olema ka õigus taastuvatest 

energiaallikatest toodetud elektrit salvestada. 

 

Muudatusettepanek  929 

Claude Turmes 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 21 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 a a) omavad õigust paigaldada ja 

käitada omatarbeks taastuvelektrit 

tootvate jaamadega kombineeritud 

elektrisalvestussüsteeme, ilma et nende 

suhtes kohaldataks mis tahes tasusid, 

sealhulgas kahekordseid võrgutasusid 
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salvestatud elektrienergia eest; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  930 

Carolina Punset 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 21 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 a a) omatarbeks taastuvelektrit tootvate 

jaamadega kombineeritud 

elektrisalvestussüsteemide suhtes ei 

kohaldata mingeid tasusid. Vältida tuleks 

otsest maksustamist ja kahekordseid 

võrgutasusid salvestatud elektrienergia 

eest; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  931 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 21 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 a a) omavad õigust tarbida ja 

salvestada omatoodetud taastuvelektrit, 

ilma et neilt nõutaks mis tahes lõivusid, 

makse või tasusid, sealhulgas 

võrgutasusid; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  932 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 21 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a b (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 a b) ei pea tasuma võrku suunatud 

elektrienergia eest tasusid, lõive või makse 

ega pea kandma muud laadi 

finantskoormust, mis on diskrimineeriv 

elektrienergia tootmise suhtes; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  933 

Carolina Punset 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 21 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 a b) omavad õigust müüa muu hulgas 

elektriostulepingute alusel ülemäärast 

taastuvatest energiaallikatest toodetud 

elektrit vähemalt turuhinnaga; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  934 

Miroslav Poche 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 21 – lõige 1 – esimene lõik – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) säilitavad oma tarbijaõigused; b) säilitavad oma tarbijaõigused, ent 

täidavad tootjatele liikmesriikide poolt ette 

nähtud õigusi ja kohustusi; 

Or. en 

Selgitus 

Omatarbeks toodetud energia tarbijaid tuleks käsitleda tarbijatena (neil peaks olema tarbija 

staatus), kellel on õigus tarnida ülemäärane energia võrku ning kellele kehtivad tootjana 
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teatavad õigused ja kohustused. 

 

Muudatusettepanek  935 

Barbara Kappel 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 21 – lõige 1 – esimene lõik – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) säilitavad oma tarbijaõigused; b) säilitavad energiavarustust 

käsitleva lepingu piires oma 

tarbijaõigused; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  936 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna 

Virkkunen, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 21 – lõige 1 – esimene lõik – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) säilitavad oma tarbijaõigused; b) säilitavad oma tarbijaõigused ning 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  937 

Claude Turmes 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 21 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 b a) võivad otsustada hakata 

taastuvenergiakogukonna liikmeks ning 

vabatahtlikult osaleda mis tahes 

individuaalses või kollektiivses 

taastuvenergiaprojektis, olenemata sellest, 
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kas nad omavad või rendivad valdust; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  938 

Jaromír Kohlíček 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 21 – lõige 1 – lõik 1 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

c) ei ole käsitatud energiatarnijatena 

vastavalt liidu või siseriiklikele 

õigusaktidele seoses nende poolt võrku 

suunatava taastuvelektriga, mille kogus 

on kodumajapidamiste puhul kuni 10 

MWh ja juriidiliste isikute puhul kuni 500 

MWh aastas; ja 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  939 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna Virkkunen, Pilar del 

Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 21 – lõige 1 – lõik 1 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

c) ei ole käsitatud energiatarnijatena 

vastavalt liidu või siseriiklikele 

õigusaktidele seoses nende poolt võrku 

suunatava taastuvelektriga, mille kogus 

on kodumajapidamiste puhul kuni 10 

MWh ja juriidiliste isikute puhul kuni 500 

MWh aastas; ja 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  940 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 
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Benito Ziluaga 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 21 – lõige 1 – lõik 1 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

c) ei ole käsitatud energiatarnijatena 

vastavalt liidu või siseriiklikele 

õigusaktidele seoses nende poolt võrku 

suunatava taastuvelektriga, mille kogus on 

kodumajapidamiste puhul kuni 10 MWh ja 

juriidiliste isikute puhul kuni 500 MWh 

aastas; ja 

c) ei ole käsitatud energiatarnijatena 

vastavalt liidu või siseriiklikele 

õigusaktidele seoses nende poolt võrku 

suunatava taastuvelektriga, mille kogus on 

kodumajapidamiste puhul kuni 10 MWh ja 

juriidiliste isikute puhul kuni 500 MWh 

aastas. Juhul kui asjaomased juriidilised 

isikud on taastuvenergiakogukonnad või 

avalik-õiguslikud organid, sealhulgas 

kohalikud omavalitsused või kohalike 

omavalitsuste otsese või kaudse kontrolli 

all olevad ettevõtjad, arvestatakse 

aastaseks piirmääraks omavalitsuse 

kõikide kodumajapidamiste üksikute 

piirmäärade summa, ja 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  941 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel 

Telička 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 21 – lõige 1 – lõik 1 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

c) ei ole käsitatud energiatarnijatena 

vastavalt liidu või siseriiklikele 

õigusaktidele seoses nende poolt võrku 

suunatava taastuvelektriga, mille kogus on 

kodumajapidamiste puhul kuni 10 MWh ja 

juriidiliste isikute puhul kuni 500 MWh 

aastas; ja 

c) ei ole käsitatud energiatarnijatena 

vastavalt liidu või siseriiklikele 

õigusaktidele seoses nende poolt võrku 

suunatava taastuvelektriga, mille kogus on 

kodumajapidamiste puhul kuni 10 MWh ja 

juriidiliste isikute puhul kuni 500 MWh 

aastas, ent ka sel juhul kehtivad 

võrguühendustele järelevalve-eeskirjad ja 

tehnilised nõuded, ja 

Or. en 
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Muudatusettepanek  942 

Hans-Olaf Henkel 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 21 – lõige 1 – lõik 1 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

c) ei ole käsitatud energiatarnijatena 

vastavalt liidu või siseriiklikele 

õigusaktidele seoses nende poolt võrku 

suunatava taastuvelektriga, mille kogus on 

kodumajapidamiste puhul kuni 10 MWh ja 

juriidiliste isikute puhul kuni 500 MWh 

aastas; ja 

c) ei ole käsitatud energiatarnijatena 

vastavalt liidu või siseriiklikele 

õigusaktidele seoses nende poolt võrku 

suunatava taastuvelektriga, mille kogus on 

kodumajapidamiste puhul kuni 10 MWh ja 

juriidiliste isikute puhul kuni 500 MWh, 

ilma et see piiraks jaotusvõrguettevõtjate 

poolt energiatoodangu võrkudesse 

ühendamise järelevalve ja heakskiidu 

menetlusi; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  943 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 21 – lõige 1 – lõik 1 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

c) ei ole käsitatud energiatarnijatena 

vastavalt liidu või siseriiklikele 

õigusaktidele seoses nende poolt võrku 

suunatava taastuvelektriga, mille kogus on 

kodumajapidamiste puhul kuni 10 MWh 

ja juriidiliste isikute puhul kuni 500 MWh 

aastas; ja 

c) ei ole käsitatud energiatarnijatena 

vastavalt liidu või siseriiklikele 

õigusaktidele seoses nende poolt võrku 

suunatava taastuvelektriga, mille kogus on 

kuni 500 MWh aastas, ja 

Or. en 

Selgitus 

Arvu muudetakse, et võimaldada rohkemate isevarustamise tehnoloogiate kasutamist peale 

fotogalvaanika. 
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Muudatusettepanek  944 

Claude Turmes 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 21 – lõige 1 – lõik 1 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

c) ei ole käsitatud energiatarnijatena 

vastavalt liidu või siseriiklikele 

õigusaktidele seoses nende poolt võrku 

suunatava taastuvelektriga, mille kogus on 

kodumajapidamiste puhul kuni 10 MWh 

ja juriidiliste isikute puhul kuni 500 MWh 

aastas; ja 

c) ei ole käsitatud energiatarnijatena 

vastavalt liidu või siseriiklikele 

õigusaktidele seoses nende poolt võrku 

suunatava taastuvelektriga, mille kogus on 

kuni 500 MWh aastas, ja 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  945 

Carolina Punset 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 21 – lõige 1 – lõik 1 – punkt d 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

d) saavad omatoodetud ja võrku 

suunatud taastuvelektri eest tasu, mis 

kajastab võrku suunatud elektri 

turuväärtust. 

välja jäetud 

Or. en 

Selgitus 

It is important to create the right for final customers to become renewable self-consumers, 

aligning this text with article 15 of the MDI Directive, which confers the right to final 

customers to become active customers. It is also important to specify that self-consumers can 

both be landlords and tenants. The self-consumed electricity remains within the self-consumer 

or self-consumers’ premises. It should therefore not be exposed to the payment of any of the 

charges, fees or taxes which are levied on the surplus electricity fed into the grid and on the 

residual electricity withdrawn from the grid. The electricity from renewable sources which is 

self-consumed and is not injected into the public network is not subsidised. Hence, self-

consumption is a way of making renewable energy deployment more self-sustained. When 

electricity is self-consumed, less electricity needs to be produced and transmitted by 
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centralised power plants. Hence, self-consumption decreases transmission losses. If 

encouraged by adequate policy and market measures, self-consumption patterns can be 

system-friendly, meaning that electricity can be self-consumed when the grid is congested. In 

this case, self-consumption can also reduce grid costs. As for the surplus electricity fed into 

the grid, as the calculation of its market value can lead to very different results depending on 

the used parameters, it is suggested to require that remuneration corresponds at least to the 

market price. Storage may also help the grid for flexibility and balancing purposes and may 

increase the demand response ability of active consumers in the market. Storage should not 

be exposed to any kind of specific charge to give consumers the right price signals to manage 

their consumption patterns. 

 

Muudatusettepanek  946 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 21 – lõige 1 – lõik 1 – punkt d 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

d) saavad omatoodetud ja võrku 

suunatud taastuvelektri eest tasu, mis 

kajastab võrku suunatud elektri 

turuväärtust. 

d) saavad omatoodetud ja võrku 

suunatud taastuvelektri eest tasu, mis 

kajastab võrku suunatud elektri 

turuväärtust ning pikaajalist väärtust 

võrgu, keskkonna ja ühiskonna jaoks 

vastavalt [komisjoni ettepaneku 

COM(2016) 864 kohaselt uuesti 

sõnastatud direktiivi 2009/72/EÜ] 

artiklis 59 sätestatud hajaenergia 

ressursside kulude-tulude analüüsile. See 

ei tohiks takistada liikmesriikidel võtta 

kasutusele uuenduslikke 

tasustamismudeleid, nagu (virtuaalne) 

tootmise-tarbimise mõõtmise süsteem, või 

jätkata nende kasutamist. 

Or. en 

Selgitus 

The amendment wants to reflecting the many benefits that self-generation can provide to the 

system (reduced transmission line loss, lower wear and tear on the grid, greater resiliency, 

greater responsiveness and flexibility etc.). The Commission proposal only reflects the value 

of electricity fed into the grid and it also risks limiting the right of energy citizens of receiving 

a fair price for electricity through models such as net metering, virtual net metering or a 

‘value of solar’ approach. The directive should include a provision that acknowledges the 

right of Member States to establish or continue such approaches. 
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Muudatusettepanek  947 

Claude Turmes 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 21 – lõige 1 – lõik 1 – punkt d 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

d) saavad omatoodetud ja võrku 

suunatud taastuvelektri eest tasu, mis 

kajastab võrku suunatud elektri 

turuväärtust. 

d) saavad omatoodetud ja võrku 

suunatud taastuvelektri eest tasu, mis 

kajastab vähemalt võrku suunatud elektri 

turuväärtust ning pikaajalist väärtust 

võrgu, keskkonna ja ühiskonna jaoks 

vastavalt [komisjoni ettepaneku 

COM(2016) 864 kohaselt uuesti 

sõnastatud direktiivi 2009/72/EÜ] 

artiklis 59 sätestatud hajaenergia 

ressursside kulude-tulude analüüsile. 

Liikmesriigid võivad kehtestada punktis c 

sätestatust kõrgema piirmäära. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  948 

Hans-Olaf Henkel 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 21 – lõige 1 – lõik 1 – punkt d 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

d) saavad omatoodetud ja võrku 

suunatud taastuvelektri eest tasu, mis 

kajastab võrku suunatud elektri 

turuväärtust. 

d) saavad omatoodetud ja võrku 

suunatud taastuvelektri eest tasu, mis 

kajastab võrku suunatud elektri 

turuväärtust. Liikmesriigid võivad 

kehtestada punktis c sätestatust kõrgema 

piirmäära, ilma et see piiraks 

jaotusvõrguettevõtjate poolt 

energiatoodangu võrkudesse ühendamise 

järelevalve ja heakskiidu menetlusi. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  949 

Eva Kaili 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 21 – lõige 1 – lõik 1 – punkt d 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

d) saavad omatoodetud ja võrku 

suunatud taastuvelektri eest tasu, mis 

kajastab võrku suunatud elektri 

turuväärtust. 

d) saavad omatoodetud ja võrku 

suunatud taastuvelektri eest tasu, mis 

vastab vähemalt turuhinnale. 

 Liikmesriigid võivad kehtestada punktis c 

sätestatust kõrgema piirmäära. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  950 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel 

Telička 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 21 – lõige 1 – lõik 1 – punkt d 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

d) saavad omatoodetud ja võrku 

suunatud taastuvelektri eest tasu, mis 

kajastab võrku suunatud elektri 

turuväärtust. 

d) peaksid saama omatoodetud ja 

võrku suunatud taastuvelektrit müüa 

vähemalt turuväärtusega, sealhulgas 

elektriostulepingute alusel. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  951 

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 21 – lõige 1 – lõik 1 – punkt d a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 d a) peavad täies ulatuses kandma 

nende omatoodetud taastuvelektri võrku 

suunamisega kaasnevad kulud, mis 

hõlmavad muu hulgas võrgutasusid ja 
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kindlustuskulusid. 

Or. en 

Selgitus 

Eesmärk on vältida tarbijate seas erandite tegemist ja tavatarbijatele ebaõiglase koormuse 

tekitamist. 

 

Muudatusettepanek  952 

Claude Turmes 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 21 – lõige 1 – lõik 1 – punkt d a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 d a) aitavad õiglaselt ja 

proportsionaalselt kanda võrgu 

arendamisega seotud üldisi kulusid. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  953 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 21 – lõige 1 – lõik 1 – punkt d a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 d a) saavad põhi- ja 

jaotusvõrguettevõtjatelt eelisjaotuse. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  954 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna Virkkunen, 

Massimiliano Salini, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 21 – lõige 1 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigid võivad kehtestada punktis c 

sätestatust kõrgema piirmäära. 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  955 

Jaromír Kohlíček 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 21 – lõige 1 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigid võivad kehtestada punktis c 

sätestatust kõrgema piirmäära. 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  956 

Pilar del Castillo Vera, Francesc Gambús 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 21 – lõige 1 – lõik 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Liikmesriigid tagavad, et omatarve ei 

vähenda ebaõiglaselt või 

ebaproportsionaalselt võrgutariifide 

maksmist ja elektrisüsteemi kulude 

kandmist võrreldes nende tariifide ja 

kulude summaga üksikute tarbijate 

korral. Liikmesriigid tagavad, et omatarve 

aitaks piisavalt katta süsteemi kulusid. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  957 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 21 – lõige 1 – lõik 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Liikmesriigid võivad mittediskrimineerival 

viisil edendada omatoodetud 

elektrienergia tarbimist, vabastades selle 

tarbimise kas täielikult või osaliselt 

maksudest, lõivudest ja tasudest ning 

tagades samal ajal võrguhoolduskulude 

õiglase jaotamise. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  958 

Eva Kaili 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 21 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Liikmesriigid tagavad, et 

omatarbeks toodetud taastuvenergia 

tarbijad, kes elavad samas kortermajas või 

paiknevad samas ärikohas või ühises 

teenuste osutamise kohas või kasutavad 

suletud jaotusvõrku, võivad omatarbeks 

toodetud taastuvenergiat tarbida ühiselt 

samadel tingimustel, mis neil oleks 

omatarbeks toodetud taastuvenergia 

individuaalse tarbijana. Sellisel juhul 

kohaldatakse iga asjaomase omatarbeks 

toodetud taastuvenergia tarbija suhtes lõike 

1 punktis c sätestatud piirmäära. 

2. Liikmesriigid tagavad, et 

omatarbeks toodetud taastuvenergia 

tarbijad, kes elavad samas kortermajas või 

elamupiirkonnas ja paiknevad samas 

ärikohas, tööstuspiirkonnas või ühises 

teenuste osutamise kohas või kasutavad 

suletud jaotusvõrku, võivad omatarbeks 

toodetud taastuvenergiat tarbida ühiselt 

samadel tingimustel, mis neil oleks 

omatarbeks toodetud taastuvenergia 

individuaalse tarbijana, ning et neil on 

lõike 1 punktides a–d kirjeldatud õigused. 

Sellisel juhul kohaldatakse iga asjaomase 

omatarbeks toodetud taastuvenergia tarbija 

suhtes lõike 1 punktis c sätestatud 

piirmäära. Liikmesriigid võivad kehtestada 

ühisele omatarbeks toodetud energia 

tarbimisele suuremad piirangud, näiteks 

võrgusegmendi jaotuse. Kortermajade ja 

tegevuskohtade ühiskasutatavatel aladel 

kaablites liikuvat omatoodetud elektrit 
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käsitletakse omatarbeks kasutatava 

elektrienergiana. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  959 

Hans-Olaf Henkel 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 21 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Liikmesriigid tagavad, et 

omatarbeks toodetud taastuvenergia 

tarbijad, kes elavad samas kortermajas või 

paiknevad samas ärikohas või ühises 

teenuste osutamise kohas või kasutavad 

suletud jaotusvõrku, võivad omatarbeks 

toodetud taastuvenergiat tarbida ühiselt 

samadel tingimustel, mis neil oleks 

omatarbeks toodetud taastuvenergia 

individuaalse tarbijana. Sellisel juhul 

kohaldatakse iga asjaomase omatarbeks 

toodetud taastuvenergia tarbija suhtes lõike 

1 punktis c sätestatud piirmäära. 

2. Liikmesriigid tagavad, et 

omatarbeks toodetud taastuvenergia 

tarbijad, kes elavad samas kortermajas või 

paiknevad samas ärikohas või ühises 

teenuste osutamise kohas või kasutavad 

ühte ja sama suletud jaotusvõrku, võivad 

omatarbeks toodetud taastuvenergiat 

tarbida ühiselt samadel tingimustel, mis 

neil oleks omatarbeks toodetud 

taastuvenergia individuaalse tarbijana. 

Sellisel juhul kohaldatakse iga asjaomase 

omatarbeks toodetud taastuvenergia tarbija 

suhtes lõike 1 punktis c sätestatud 

piirmäära. Kõikide ühiselt tegutsevate 

tarbijate energiatarvet ja müüki 

mõõdetakse täpselt ja eraldi, et tagada 

süsteemi- ja võrgukulude ning 

energiamüügist saadava tulu õiglane 

jaotus. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  960 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna Virkkunen, Vladimir 

Urutchev 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 21 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Liikmesriigid tagavad, et 2. Liikmesriigid tagavad, et 
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omatarbeks toodetud taastuvenergia 

tarbijad, kes elavad samas kortermajas või 

paiknevad samas ärikohas või ühises 

teenuste osutamise kohas või kasutavad 

suletud jaotusvõrku, võivad omatarbeks 

toodetud taastuvenergiat tarbida ühiselt 

samadel tingimustel, mis neil oleks 

omatarbeks toodetud taastuvenergia 

individuaalse tarbijana. Sellisel juhul 

kohaldatakse iga asjaomase omatarbeks 

toodetud taastuvenergia tarbija suhtes 

lõike 1 punktis c sätestatud piirmäära. 

omatarbeks toodetud taastuvenergia 

tarbijad, kes elavad samas kortermajas või 

paiknevad samas ärikohas või ühises 

teenuste osutamise kohas või kasutavad 

suletud jaotusvõrku, võivad omatarbeks 

toodetud taastuvenergiat tarbida ühiselt 

samadel tingimustel, mis neil oleks 

omatarbeks toodetud taastuvenergia 

individuaalse tarbijana. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  961 

Jaromír Kohlíček 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 21 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Liikmesriigid tagavad, et 

omatarbeks toodetud taastuvenergia 

tarbijad, kes elavad samas kortermajas või 

paiknevad samas ärikohas või ühises 

teenuste osutamise kohas või kasutavad 

suletud jaotusvõrku, võivad omatarbeks 

toodetud taastuvenergiat tarbida ühiselt 

samadel tingimustel, mis neil oleks 

omatarbeks toodetud taastuvenergia 

individuaalse tarbijana. Sellisel juhul 

kohaldatakse iga asjaomase omatarbeks 

toodetud taastuvenergia tarbija suhtes 

lõike 1 punktis c sätestatud piirmäära. 

2. Liikmesriigid tagavad, et 

omatarbeks toodetud taastuvenergia 

tarbijad, kes elavad samas kortermajas või 

paiknevad samas ärikohas või ühises 

teenuste osutamise kohas või kasutavad 

suletud jaotusvõrku, võivad omatarbeks 

toodetud taastuvenergiat tarbida ühiselt 

samadel tingimustel, mis neil oleks 

omatarbeks toodetud taastuvenergia 

individuaalse tarbijana. 

Or. en 

Selgitus 

Omatarbeks toodetud taastuvenergia tarbijad (ehk tootvad tarbijad) peaksid olema 

elektriturule integreeritud. Vältida tuleks mis tahes diskrimineerimist, nii positiivset kui ka 

negatiivset. Omatarbeks toodetud energia tarbijatele tuleks anda õigus müüa elektrit turule 

hinnaga, mis vastab toodetud elektrienergia turuväärtusele. Nad peaksid kandma 

bilansivastutust (elektrimääruse artikkel 4), mille nad võivad edasi anda oma bilansihaldurist 
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tarnijale või agregaatorile. Energiatarnija mõistet ei ole puhta energia paketis määratletud, 

mistõttu ei ole ettepanekus sisalduv terminoloogia ühtne. 

 

Muudatusettepanek  962 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 21 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Liikmesriigid tagavad, et 

omatarbeks toodetud taastuvenergia 

tarbijad, kes elavad samas kortermajas või 

paiknevad samas ärikohas või ühises 

teenuste osutamise kohas või kasutavad 

suletud jaotusvõrku, võivad omatarbeks 

toodetud taastuvenergiat tarbida ühiselt 

samadel tingimustel, mis neil oleks 

omatarbeks toodetud taastuvenergia 

individuaalse tarbijana. Sellisel juhul 

kohaldatakse iga asjaomase omatarbeks 

toodetud taastuvenergia tarbija suhtes lõike 

1 punktis c sätestatud piirmäära. 

2. Liikmesriigid tagavad, et 

omatarbeks toodetud taastuvenergia 

tarbijad, kes elavad samas kortermajas või 

elamupiirkonnas või paiknevad samas 

ärikohas või avalike või ühisteenuste 

osutamise kohas või kasutavad suletud 

jaotusvõrku, võivad omatarbeks toodetud 

taastuvenergiat tarbida ühiselt samadel 

tingimustel, mis neil oleks omatarbeks 

toodetud taastuvenergia individuaalse 

tarbijana. Sellisel juhul kohaldatakse iga 

asjaomase omatarbeks toodetud 

taastuvenergia tarbija suhtes lõike 1 

punktis c sätestatud piirmäära. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  963 

Claude Turmes 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 21 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Liikmesriigid tagavad, et 

omatarbeks toodetud taastuvenergia 

tarbijad, kes elavad samas kortermajas või 

paiknevad samas ärikohas või ühises 

teenuste osutamise kohas või kasutavad 

suletud jaotusvõrku, võivad omatarbeks 

toodetud taastuvenergiat tarbida ühiselt 

samadel tingimustel, mis neil oleks 

2. Liikmesriigid tagavad, et 

omatarbeks toodetud taastuvenergia 

tarbijad, kes elavad samas kortermajas või 

paiknevad hoone läheduses, võivad 

omatarbeks toodetud taastuvenergiat 

tarbida ühiselt samadel tingimustel, mis 

neil oleks omatarbeks toodetud 

taastuvenergia individuaalse tarbijana. 
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omatarbeks toodetud taastuvenergia 

individuaalse tarbijana. Sellisel juhul 

kohaldatakse iga asjaomase omatarbeks 

toodetud taastuvenergia tarbija suhtes lõike 

1 punktis c sätestatud piirmäära. 

Sellisel juhul kohaldatakse iga asjaomase 

omatarbeks toodetud taastuvenergia tarbija 

suhtes lõike 1 punktis c sätestatud 

piirmäära. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  964 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 21 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Liikmesriigid tagavad, et 

omatarbeks toodetud taastuvenergia 

tarbijad, kes elavad samas kortermajas või 

paiknevad samas ärikohas või ühises 

teenuste osutamise kohas või kasutavad 

suletud jaotusvõrku, võivad omatarbeks 

toodetud taastuvenergiat tarbida ühiselt 

samadel tingimustel, mis neil oleks 

omatarbeks toodetud taastuvenergia 

individuaalse tarbijana. Sellisel juhul 

kohaldatakse iga asjaomase omatarbeks 

toodetud taastuvenergia tarbija suhtes lõike 

1 punktis c sätestatud piirmäära. 

2. Liikmesriigid tagavad, et 

omatarbeks toodetud taastuvenergia 

tarbijad, kes elavad samas kortermajas või 

paiknevad samas ärikohas, 

tööstuspiirkonnas või ühises teenuste 

osutamise kohas või kasutavad suletud 

jaotusvõrku, võivad omatarbeks toodetud 

taastuvenergiat tarbida ühiselt samadel 

tingimustel, mis neil oleks omatarbeks 

toodetud taastuvenergia individuaalse 

tarbijana. Sellisel juhul kohaldatakse iga 

asjaomase omatarbeks toodetud 

taastuvenergia tarbija suhtes lõike 1 

punktis c sätestatud piirmäära. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  965 

Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 21 – lõige 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Liikmesriigid koostavad hinnangu 

oma territooriumidel esinevate 

omatarbeks toodetud energia tarbimise 
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arendamise võimaluste ja takistuste kohta, 

et luua tugiraamistik, mille eesmärk on 

edendada ja hõlbustada omatarbeks 

toodetud taastuvenergia tarbimist. 

Kõnealune raamistik hõlmab järgmist: 

 a) erimeetmed, sealhulgas rahalised 

stiimulid, mille eesmärk on ergutada muu 

hulgas üürnikest kütteostuvõimetuse ohus 

olevate väikese sissetulekuga 

kodumajapidamiste osalemist omatarbeks 

toodetud energia tarbimises; 

 b) vahendid, mille eesmärk on hõlbustada 

juurdepääsu rahastamisele; 

 c) arendajatele suunatud stiimulid, et nad 

viiksid ellu projekte sotsiaaleluruumide 

valdkonnas; 

 d) hoonete omanikele suunatud stiimulid, 

et nad looksid üürnikele omatarbeks 

toodetud energia tarbimise võimalusi; 

 e) omatarbeks toodetud taastuvenergia 

tarbimise kõikide regulatiivsete takistuste 

kaotamine; 

 f) majandusliku ja rahalise toetuse 

meetmed riigiasutustele omatarbeks 

toodetud energia kasutamiseks, pöörates 

erilist tähelepanu elektriautode 

laadimiseks toodetud elektri kasutamisele 

ning nõudes täiendavaid meetmeid teabe 

ja tulemuste levitamiseks kodanike seas. 

 See hinnang ja tugiraamistik 

moodustavad osa riiklikest energia- ja 

kliimakavadest kooskõlas [energialiidu 

juhtimist käsitleva] määrusega. 

Or. es 

Selgitus 

On eriti tähtis soodustada riigiasutuste eeskujulikku tegevust ja kodanike teavitamist. 

 

Muudatusettepanek  966 

Edouard Martin, Pervenche Berès 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 21 – lõige 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Liikmesriigid koostavad hinnangu 

oma territooriumidel esinevate 

omatarbeks toodetud energia tarbimise 

arendamise võimaluste ja takistuste kohta, 

et luua raamistik, mille eesmärk on 

edendada ja hõlbustada omatarbeks 

toodetud taastuvenergia tarbimist. 

Kõnealune raamistik hõlmab järgmist: 

 a) erimeetmed, sealhulgas rahalised 

stiimulid, mille eesmärk on ergutada muu 

hulgas üürnikest kütteostuvõimetuse ohus 

olevate väikese sissetulekuga 

kodumajapidamiste osalemist omatarbeks 

toodetud energia tarbimises; 

 b) vahendid, mille eesmärk on hõlbustada 

juurdepääsu rahastamisele; 

 c) arendajatele suunatud stiimulid, et nad 

viiksid ellu projekte sotsiaaleluruumide 

valdkonnas; 

 d) hoonete omanikele suunatud stiimulid, 

et nad looksid üürnikele omatarbeks 

toodetud energia tarbimise võimalusi; 

 e) omatarbeks toodetud taastuvenergia 

tarbimise kõikide regulatiivsete takistuste 

kaotamine; 

 f) tõhusam võitlus kuritarvituslike 

müügitavade vastu. 

 See hinnang ja raamistik moodustavad 

lahutamatu osa riiklikest energia- ja 

kliimakavadest kooskõlas [energialiidu 

juhtimist käsitleva] määrusega. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  967 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 21 – lõige 2 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Liikmesriigid koostavad hinnangu 

oma territooriumil omatarbeks toodetud 

energia tarbimise arendamise takistuste ja 

võimaluste kohta, et luua tugiraamistik, 

mis aitaks edendada ja hõlbustada 

omatarbeks toodetud taastuvenergia 

tarbimise arendamist nii elektri kui ka 

kütte ja jahutuse eesmärgil. Kõnealune 

raamistik hõlmab järgmist: 

 a) erimeetmed, sealhulgas rahalised 

stiimulid, mille eesmärk on ergutada muu 

hulgas üürnikest kütteostuvõimetuse ohus 

olevate väikese sissetulekuga 

kodumajapidamiste osalemist omatarbeks 

toodetud energia tarbimises; 

 b) vahendid, mille eesmärk on hõlbustada 

juurdepääsu rahastamisele; 

 c) arendajatele suunatud stiimulid, et nad 

viiksid ellu projekte sotsiaaleluruumide 

valdkonnas; 

 d) hoonete omanikele suunatud stiimulid, 

et nad looksid üürnikele omatarbeks 

toodetud energia tarbimise võimalusi; 

 e) omatarbeks toodetud taastuvenergia 

tarbimise kõikide regulatiivsete takistuste 

kaotamine. 

 See hinnang ja tugiraamistik 

moodustavad osa riiklikest energia- ja 

kliimakavadest kooskõlas [energialiidu 

juhtimist käsitleva] määrusega. 

Or. en 

Selgitus 

Edendada tuleks nii taastuvelektri kui ka kütte ja jahutuse valdkonda. ELi hoonete ja tööstuse 

küte ja jahutus moodustavad poole ELi energiatarbest. 

 

Muudatusettepanek  968 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 21 – lõige 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Tuginedes esinevate takistuste ja 

võimaluste hinnangule, võtavad 

liikmesriigid meetmeid, et ergutada 

vaesuse all kannatavate üürnike ja 

kodumajapidamiste osalemist omatarbes, 

sealhulgas selliste stiimulite 

väljatöötamist, mis lihtsustaksid 

rahastamisvahendite kättesaadavust ning 

ergutaksid arendajaid ellu viima projekte 

sotsiaaleluruumide asukohtades ja 

hoonete omanikke looma oma üürnikele 

omatarbe võimalusi. Kõnealune hinnang 

peaks moodustama osa liikmesriikide 

riiklikest energia- ja kliimakavadest 

kooskõlas määrusega[, milles käsitletakse 

juhtimist vastavalt komisjoni ettepanekule 

COM(2016) 759]. 

Or. en 

Selgitus 

Selleks et energiasüsteemi ümberkujundamisest ja omatarbega seotud kasust saaksid osa kõik 

ühiskonnaliikmed, on vaja konkreetseid sätteid, mis ergutaksid kütteostuvõimetute 

kodumajapidamiste ja eluruume üürivate kodumajapidamiste osalemist omatarbes. 

 

Muudatusettepanek  969 

Dan Nica, Miroslav Poche, Csaba Molnár, Zigmantas Balčytis 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 21 – lõige 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Liikmesriigid tagavad, et 

omatarbeks toodetud energia tarbijate ehk 

tootvate tarbijate jaoks takistuste 

kõrvaldamisega ei karistataks 

tavatarbijaid ja et kohalikud 

energiakogukonnad ei tekitaks 

lõpptarbijatele, kes otsustavad ainult 
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tarbijateks jääda, lisakulusid. 

Or. en 

Selgitus 

Vältida tuleks ebaõiglase koormuse tekitamist ülejäänud tarbijatele. 

 

Muudatusettepanek  970 

Eva Kaili 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 21 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Omatarbeks toodetud 

taastuvenergia jaamaga seotud 

paigaldustöid ja käitamist, sealhulgas 

mõõtmisi ja hooldust, võib juhtida kolmas 

isik. 

3. Liikmesriigid võimaldavad 

omatarbeks toodetud taastuvenergia 

jaamade omamist või nendega seotud 

paigaldustööde ja käitamise, sealhulgas 

mõõtmiste ja hooldustööde juhtimist 

kolmandate isikute poolt ning tagavad 

neile jaamadele lõike 1 punktides a–d 

kirjeldatud õigused. Omatarbeks toodetud 

energia tarbijatel lubatakse oma 

jäänukenergia nõudluse täitmiseks 

sõlmida lepinguid teiste tarnijatega. 

Liikmesriikide õigusaktid peavad tagama, 

et kui omatarbeks toodetud energia 

tarbijad lõpetavad valduse kasutamise ja 

valduse uued kasutajad ei soovi tarbida 

taastuvenergia jaama toodetud energiat, 

saab jaama ja võimalikud seotud stiimulid 

üle kanda teistele klientidele. 

Or. en 

Selgitus 

A barrier to the installation of power plants using renewable energy, such as solar systems, 

on or nearby buildings, especially buildings occupied by tenants, is the impossibility for 

customers to sign a power purchase agreement with the owner of that installation and have a 

second supply contract with a utility for the residual electricity demand. Legislation should 

therefore confer the right to customers to simultaneously contract with multiple suppliers. 

Another barrier is the uncertainty as to what happens if one or more occupiers move out of 
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the building or cease to exist (a company going bankrupt for instance) and the new occupiers 

do not wish to be supplied with the power produced by the onsite or nearby installation. To 

encourage the uptake of distributed renewable energy generation, national regulations should 

allow the power plants to be removed from one premise and to be installed elsewhere with a 

simple notification to the public authorities or the relevant grid operators and with no 

subsequent loss of incentives or other benefits (this is called “lift and shift”). 

 

Muudatusettepanek  971 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 21 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Omatarbeks toodetud 

taastuvenergia jaamaga seotud 

paigaldustöid ja käitamist, sealhulgas 

mõõtmisi ja hooldust, võib juhtida kolmas 

isik. 

3. Omatarbeks toodetud 

taastuvenergia jaamaga seotud 

paigaldustöid ja käitamist, sealhulgas 

mõõtmisi ja hooldust, võib juhtida kolmas 

isik. Kortermajade ja tegevuskohtade 

ühiskasutatavatel aladel kaablites liikuvat 

omatoodetud elektrit käsitletakse 

omatarbeks kasutatava elektrienergiana. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  972 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Pavel Telička 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 21 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Omatarbeks toodetud 

taastuvenergia jaamaga seotud 

paigaldustöid ja käitamist, sealhulgas 

mõõtmisi ja hooldust, võib juhtida kolmas 

isik. 

3. Omatarbeks toodetud 

taastuvenergia jaamaga seotud 

paigaldustöid ja käitamist, sealhulgas 

mõõtmisi ja hooldust, võib juhtida kolmas 

isik, eeldusel, et jaama käitamisega seotud 

majanduslik risk jääb omatarbeks 

toodetud energia tarbija kanda. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  973 

Claude Turmes 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 21 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Omatarbeks toodetud 

taastuvenergia jaamaga seotud 

paigaldustöid ja käitamist, sealhulgas 

mõõtmisi ja hooldust, võib juhtida kolmas 

isik. 

3. Kui omatarbeks toodetud energia 

tarbija on sellega nõus, võib omatarbeks 
toodetud taastuvenergia jaama omanik 

olla või jaamaga seotud paigaldustöid ja 

käitamist, sealhulgas mõõtmisi ja hooldust, 

juhtida kolmas isik. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  974 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 21 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Omatarbeks toodetud 

taastuvenergia jaamaga seotud 

paigaldustöid ja käitamist, sealhulgas 

mõõtmisi ja hooldust, võib juhtida kolmas 

isik. 

3. Omatarbeks toodetud 

taastuvenergia tarbija võib otsustada anda 

oma jaama juhtimise üle kolmandale 

isikule, kes juhib paigaldustöid ja 

käitamist, sealhulgas mõõtmisi ja hooldust. 

Or. en 

Selgitus 

Artikkel peaks tagama, et omatarbeks toodetud taastuvenergia tarbijatel on õigus otsustada 

anda oma jaama juhtimine üle kolmandale isikule. Muidu võib artiklit tõlgendada nii, et selle 

kohaselt on tarnijatel õigus piirata paigaldus- ja hooldustööde tegemist ning käitamist 

kolmandate isikute poolt, kui tarnija ei teosta neid töid ise. 

 

Muudatusettepanek  975 

Claude Turmes 



 

AM\1130434ET.docx 59/151 PE607.899v02-00 

 ET 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 21 – lõige 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. Liikmesriigid koostavad hinnangu 

oma territooriumil omatarbeks toodetud 

energia tarbimise arendamise takistuste ja 

võimaluste kohta, et luua tugiraamistik, 

mis aitaks edendada ja hõlbustada 

omatarbeks toodetud taastuvenergia 

tarbimise arendamist. 

 Kõnealune raamistik hõlmab järgmist: 

 a) erimeetmed, sealhulgas rahalised 

stiimulid, mille eesmärk on ergutada muu 

hulgas üürnikest kütteostuvõimetuse ohus 

olevate väikese sissetulekuga 

kodumajapidamiste osalemist omatarbeks 

toodetud energia tarbimises; 

 b) vahendid, mille eesmärk on hõlbustada 

juurdepääsu rahastamisele; arendajatele 

suunatud stiimulid, et nad viiksid ellu 

projekte sotsiaaleluruumide valdkonnas; 

 d) hoonete omanikele suunatud stiimulid, 

et nad looksid üürnikele omatarbeks 

toodetud energia tarbimise võimalusi; 

 e) omatarbeks toodetud taastuvenergia 

tarbimise kõikide regulatiivsete takistuste 

kaotamine. 

 See hinnang ja tugiraamistik 

moodustavad osa riiklikest energia- ja 

kliimakavadest kooskõlas [energialiidu 

juhtimist käsitleva] määrusega. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  976 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 21 – lõige 3 a (uus) 



 

PE607.899v02-00 60/151 AM\1130434ET.docx 

ET 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. Liikmesriigid kehtestavad riiklikult 

määratletud siduva eesmärgi seoses 

omatarbeks toodetud energia tarbijate 

toodetud taastuvenergia osakaaluga, mis 

tuleb saavutada aastaks 2030. Enne 

kõnealuse eesmärgi kehtestamist 

korraldavad liikmesriigid avaliku 

konsultatsiooni, millesse kaasatakse muu 

hulgas linnad, tarbijaorganisatsioonid ja 

kodanikuühiskond. See eesmärk peaks 

moodustama osa liikmesriikide riiklikest 

energia- ja kliimakavadest kooskõlas 

määrusega[, milles käsitletakse juhtimist 

vastavalt komisjoni ettepanekule 

COM(2016) 759]. 

Or. en 

Selgitus 

Omatarbeks toodetud energia tarbijad ja taastuvenergiakogukonnad ei ole mitte ainult 

peamine käimapanev jõud, kellest sõltub kiire areng säästva ja täielikult taastuvenergial 

põhineva ühiskonna suunas, vaid nad toovad ka suurt ühiskondlikku ja majanduslikku kasu 

kohalikul tasandil. Konkreetsete eesmärkide seadmine, lähtudes riigisisestest võimalustest, 

aitaks liikmesriikidel saavutada taastuvenergia valdkonna üldeesmärki, parandada 

majanduslikku järge ja heaolu kohalikul ja seega ka riiklikul tasandil ning saavutada lõpuks 

üksmeel meetmete osas, mis aitavad võidelda kliimamuutustega. 

 

Muudatusettepanek  977 

Pilar del Castillo Vera, Francesc Gambús, Pilar Ayuso 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 21 – lõige 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. Liikmesriigid tagavad, et 

taastuvenergiakogukonnad ei vähenda 

ebaõiglaselt või ebaproportsionaalselt 

võrgutariifide maksmist ja elektrisüsteemi 

kulude kandmist võrreldes nende tariifide 

ja kulude summaga üksikute tarbijate 

korral. Liikmesriigid tagavad, et 
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taastuvenergiakogukonnad aitavad 

piisavalt katta süsteemi kulusid. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  978 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 21 – lõige 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. Liikmesriigid ei tohi takistada 

lõpptarbijatel hakata omatarbeks toodetud 

taastuvenergia tarbijaks ega tohi 

kehtestada näiteks kumulatiivsete või 

konkreetse rajatisega seotud mahtude või 

võimsuste piirmäärasid, bürokraatlikke ja 

ebaproportsionaalseid menetlusi, tasusid, 

lepingulisi tingimusi ja tehnilisi eeskirju. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  979 

Claude Turmes 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 22 – lõige 1 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigid tagavad, et 

taastuvenergiakogukondadel on õigus 

taastuvenergiat toota, tarbida, salvestada ja 

müüa, sealhulgas elektriostulepingute 

alusel, ilma et nende suhtes kohaldataks 

ebaproportsionaalseid menetlusi ja 

tasusid, mis ei kajasta kulusid. 

Liikmesriigid tagavad kõikidele kohalikele 

ja piirkondlikele ametiasutustele ja 

lõpptarbijatele õiguse osaleda 

taastuvenergiakogukonnas, tingimusel, et 

mitte-kodutarbijast tarbija on VKE, kelle 

osalemine ei ole tema peamine äri- ega 

kutsetegevus. Liikmesriigid tagavad, et 

taastuvenergiakogukondadel on õigus 

taastuvenergiat toota, tarbida, salvestada ja 

müüa, sealhulgas elektriostulepingute 

alusel, ning kas individuaalselt või 
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kolmandast isikust vahendaja kaudu 

kogukonna liikmetele või reguleeritud 

turul tarnida, ilma et nende suhtes 

kohaldataks diskrimineerivaid või 

ebaproportsionaalselt koormavaid 
menetlusi ja tasusid. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  980 

Paul Rübig 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 22 – lõige 1 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigid tagavad, et 

taastuvenergiakogukondadel on õigus 

taastuvenergiat toota, tarbida, salvestada ja 

müüa, sealhulgas elektriostulepingute 

alusel, ilma et nende suhtes kohaldataks 

ebaproportsionaalseid menetlusi ja tasusid, 

mis ei kajasta kulusid. 

Liikmesriigid tagavad, et 

taastuvenergiakogukondadel on õigus 

taastuvenergiat toota, tarbida, salvestada ja 

müüa, sealhulgas elektriostulepingute 

alusel, ilma et nende suhtes kohaldataks 

ebaproportsionaalseid menetlusi ja tasusid, 

mis ei kajasta kulusid. 

Taastuvenergiakogukondade kohta tuleb 

kehtestada üksikasjalikud eeskirjad, 

pöörates tähelepanu sellele, et need 

kogukonnad ei oleks energiatarnijatega 

võrreldes ebaproportsionaalselt 

privilegeeritud. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  981 

Werner Langen 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 22 – lõige 1 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigid tagavad, et 

taastuvenergiakogukondadel on õigus 

taastuvenergiat toota, tarbida, salvestada ja 

müüa, sealhulgas elektriostulepingute 

Liikmesriigid tagavad, et 

taastuvenergiakogukondadel on õigus 

taastuvenergiat toota, tarbida, salvestada ja 

müüa, sealhulgas elektriostulepingute 
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alusel, ilma et nende suhtes kohaldataks 

ebaproportsionaalseid menetlusi ja tasusid, 

mis ei kajasta kulusid. 

alusel, ilma et nende suhtes kohaldataks 

ebaproportsionaalseid menetlusi ja tasusid, 

mis ei kajasta kulusid, tingimusel, et 

tarbijate õiguseid ei vähendata ning 

välistatakse muude konkurentide otsene 

või kaudne diskrimineerimine. 

Or. de 

Selgitus 

Taastuvenergiakogukondadele mõeldud eriõigusakti loomisega tekib oht, et 

diskrimineeritakse teisi turuosalisi, vähendatakse tarbijate õiguseid ning põhjustatakse 

suuremat ebakindlust. Erandite kohaldamisest eelistamise näol tuleb põhimõtteliselt hoiduda. 

 

Muudatusettepanek  982 

Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 22 – lõige 1 – lõik 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Liikmesriigid tagavad, et 

taastuvenergiakogukonnad ei vähenda 

ebaõiglaselt või ebaproportsionaalselt 

võrgutariifide maksmist ja elektrisüsteemi 

kulude kandmist võrreldes nende tariifide 

ja kulude summaga üksikute tarbijate 

korral. Liikmesriigid tagavad, et 

taastuvenergiakogukonnad aitavad 

piisavalt katta süsteemi kulusid. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  983 

Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 22 – lõige 1 – lõik 2 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Käesoleva direktiivi kohaldamisel on Käesoleva direktiivi kohaldamisel on 
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taastuvenergiakogukond väike ja keskmise 

suurusega ettevõtja (VKE) või 

mittetulundusühendus, mille osanikud või 

liikmed teevad koostööd taastuvatest 

energiaallikatest energia tootmisel, 

jaotamisel, salvestamisel või tarnimisel 

ning täidavad vähemalt nelja kriteeriumit 

järgmistest: 

taastuvenergiakogukond kohalik 

energiakogukond [komisjoni ettepaneku 

COM(2016) 864 kohaselt uuesti 

sõnastatud direktiivi 2009/72/EÜ] mõistes 

ehk väike ja keskmise suurusega ettevõtja 

(VKE) või mittetulundusühendus, mille 

osanikud või liikmed teevad koostööd 

taastuvatest energiaallikatest energia 

tootmisel, jaotamisel, salvestamisel või 

tarnimisel, ning kõnealune koostöö võib 

seejuures toimuda liikmesriikide piiride 

üleselt. Taastuvenergiakogukonnana 

kohtlemise eelistest osasaamiseks peab 

vähemalt 51 % kohtadest üksuse 

juhatuses või juhtorganites olema ette 

nähtud kohalikele liikmetele, st kohaliku 

avaliku ja erasektori sotsiaal-

majanduslike huvide esindajatele või 

kodanikele, kellel on otsene huvi 

kogukonna tegevuse ja selle mõju vastu. 

Lisaks peavad nad täitma vähemalt nelja 

kriteeriumit järgmistest: 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  984 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 22 – lõige 1 – lõik 2 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Käesoleva direktiivi kohaldamisel on 

taastuvenergiakogukond väike ja keskmise 

suurusega ettevõtja (VKE) või 

mittetulundusühendus, mille osanikud või 

liikmed teevad koostööd taastuvatest 

energiaallikatest energia tootmisel, 

jaotamisel, salvestamisel või tarnimisel 

ning täidavad vähemalt nelja kriteeriumit 

järgmistest: 

Käesoleva direktiivi kohaldamisel on 

taastuvenergiakogukond kohalik 

energiakogukond [komisjoni ettepaneku 

COM(2016) 864 kohaselt uuesti 

sõnastatud direktiivi 2009/72/EÜ] mõistes 

ehk väike ja keskmise suurusega ettevõtja 

(VKE) või mittetulundusühendus, mille 

osanikud või liikmed teevad koostööd 

taastuvatest energiaallikatest energia 

tootmisel, jaotamisel, salvestamisel või 

tarnimisel. Taastuvenergiakogukonnana 

kohtlemise eelistest osasaamiseks peab 

vähemalt 51 % kohtadest üksuse 

juhatuses või juhtorganites olema ette 
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nähtud kohalikele liikmetele, st kohaliku 

avaliku ja erasektori sotsiaal-

majanduslike huvide esindajatele või 

kodanikele, kellel on otsene huvi 

kogukonna tegevuse ja selle mõju vastu. 

Lisaks peavad nad täitma vähemalt nelja 

kriteeriumit järgmistest: 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  985 

Claude Turmes 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 22 – lõige 1 – lõik 2 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Käesoleva direktiivi kohaldamisel on 

taastuvenergiakogukond väike ja keskmise 

suurusega ettevõtja (VKE) või 

mittetulundusühendus, mille osanikud või 

liikmed teevad koostööd taastuvatest 

energiaallikatest energia tootmisel, 

jaotamisel, salvestamisel või tarnimisel 

ning täidavad vähemalt nelja kriteeriumit 

järgmistest: 

Käesoleva direktiivi kohaldamisel on 

taastuvenergiakogukond kohalik 

energiakogukond [komisjoni ettepaneku 

COM(2016) 864 kohaselt uuesti 

sõnastatud direktiivi 2009/72/EÜ] mõistes 

ehk väike ja keskmise suurusega ettevõtja 

(VKE) või mittetulundusühendus, mille 

osanikud või liikmed teevad koostööd 

taastuvatest energiaallikatest energia 

tootmisel, jaotamisel, salvestamisel või 

tarnimisel. Taastuvenergiakogukonnana 

kohtlemise eelistest osasaamiseks peab 

vähemalt 51 % kohtadest üksuse 

juhatuses või juhtorganites olema ette 

nähtud kohalikele liikmetele, st kohaliku 

avaliku ja erasektori sotsiaal-

majanduslike huvide esindajatele või 

kodanikele, kellel on otsene huvi 

kogukonna tegevuse ja selle mõju vastu. 

 Lisaks peavad nad täitma vähemalt nelja 

kriteeriumit järgmistest: 

Or. en 
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Muudatusettepanek  986 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 22 – lõige 1 – lõik 2 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Käesoleva direktiivi kohaldamisel on 

taastuvenergiakogukond väike ja keskmise 

suurusega ettevõtja (VKE) või 
mittetulundusühendus, mille osanikud või 

liikmed teevad koostööd taastuvatest 

energiaallikatest energia tootmisel, 

jaotamisel, salvestamisel või tarnimisel 

ning täidavad vähemalt nelja kriteeriumit 

järgmistest: 

Käesoleva direktiivi kohaldamisel on 

taastuvenergiakogukond ühendus, ühistu, 

partnerlus, mittetulundusühendus või muu 

juriidiline isik, mida juhivad tulemuslikult 

kohalikud osanikud või liikmed, kes 

teevad koostööd taastuvatest 

energiaallikatest energia tootmisel, 

jaotamisel, salvestamisel või tarnimisel 

ning täidavad vähemalt nelja kriteeriumit 

järgmistest: 

Or. en 

Selgitus 

Taastuvenergiakogukonna määratlus peaks olema võimalikult lai, et tagada neile paindlik 

vahend taastuvate energiaallikate arendamiseks. 

 

Muudatusettepanek  987 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 22 – lõige 1 – lõik 2 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Käesoleva direktiivi kohaldamisel on 

taastuvenergiakogukond väike ja keskmise 

suurusega ettevõtja (VKE) või 

mittetulundusühendus, mille osanikud või 

liikmed teevad koostööd taastuvatest 

energiaallikatest energia tootmisel, 

jaotamisel, salvestamisel või tarnimisel 

ning täidavad vähemalt nelja kriteeriumit 

järgmistest: 

Käesoleva direktiivi kohaldamisel on 

taastuvenergiakogukond kohalik väike ja 

keskmise suurusega ettevõtja (VKE) või 

kohalik mittetulundusühendus, mille 

osanikud või liikmed teevad koostööd 

taastuvatest energiaallikatest energia 

tootmisel, jaotamisel, salvestamisel või 

tarnimisel, tegutsedes peamiselt kohalikes 

huvides, ning täidavad vähemalt nelja 

kriteeriumit järgmistest: 

Or. en 
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Muudatusettepanek  988 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 22 – lõige 1 – lõik 2 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Käesoleva direktiivi kohaldamisel on 

taastuvenergiakogukond väike ja keskmise 

suurusega ettevõtja (VKE) või 

mittetulundusühendus, mille osanikud või 

liikmed teevad koostööd taastuvatest 

energiaallikatest energia tootmisel, 

jaotamisel, salvestamisel või tarnimisel 

ning täidavad vähemalt nelja kriteeriumit 

järgmistest: 

Käesoleva direktiivi kohaldamisel on 

taastuvenergiakogukond väike ja keskmise 

suurusega ettevõtja (VKE), avaliku sektori 

asutus, riiklik äriühing või 

mittetulundusühendus, mille osanikud või 

liikmed teevad koostööd taastuvatest 

energiaallikatest energia tootmisel, 

jaotamisel, salvestamisel või tarnimisel 

ning täidavad vähemalt nelja kriteeriumit 

järgmistest: 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  989 

Pavel Telička 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 22 – lõige 1 – lõik 2 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Käesoleva direktiivi kohaldamisel on 

taastuvenergiakogukond väike ja keskmise 

suurusega ettevõtja (VKE) või 

mittetulundusühendus, mille osanikud või 

liikmed teevad koostööd taastuvatest 

energiaallikatest energia tootmisel, 

jaotamisel, salvestamisel või tarnimisel 

ning täidavad vähemalt nelja kriteeriumit 

järgmistest: 

Käesoleva direktiivi kohaldamisel on 

taastuvenergiakogukond väike ja keskmise 

suurusega ettevõtja (VKE) või 

mittetulundusühendus, mille osanikud või 

liikmed teevad koostööd taastuvatest 

energiaallikatest energia tootmisel, 

jaotamisel, salvestamisel või tarnimisel. 

Or. en 
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Selgitus 

Taastuvenergiakogukondade edendamise küsimus peaks jääma liikmesriikide otsustada. ELi 

tasandil määratluse ettepaneku tegemine ei ole objektiivselt põhjendatud. Lisaks on seda 

artiklit peaaegu võimatu rakendada ja selle elluviimist tõendada. Kes suudaks kontrollida, 

kas eespool nimetatud viiest kriteeriumist neli on päriselt täidetud? Mis juhtub siis, kui 

kriteeriumide täitmine muutub aja jooksul, millised oleksid näiteks selle tagajärjed 

taastuvenergiakogukondadele? 

 

Muudatusettepanek  990 

Massimiliano Salini 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 22 – lõige 1 – lõik 2 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Käesoleva direktiivi kohaldamisel on 

taastuvenergiakogukond väike ja keskmise 

suurusega ettevõtja (VKE) või 

mittetulundusühendus, mille osanikud või 

liikmed teevad koostööd taastuvatest 

energiaallikatest energia tootmisel, 

jaotamisel, salvestamisel või tarnimisel 

ning täidavad vähemalt nelja kriteeriumit 

järgmistest: 

Käesoleva direktiivi kohaldamisel on 

taastuvenergiakogukond väike ja keskmise 

suurusega ettevõtja (VKE) või 

mittetulundusühendus, mille osanikud või 

liikmed teevad koostööd taastuvatest 

energiaallikatest energia tootmisel, 

jaotamisel, salvestamisel või tarnimisel 

ning täidavad kõiki alljärgnevaid 

kriteeriume: 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  991 

Flavio Zanonato 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 22 – lõige 1 – lõik 2 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Käesoleva direktiivi kohaldamisel on 

taastuvenergiakogukond väike ja keskmise 

suurusega ettevõtja (VKE) või 

mittetulundusühendus, mille osanikud või 

liikmed teevad koostööd taastuvatest 

energiaallikatest energia tootmisel, 

jaotamisel, salvestamisel või tarnimisel 

ning täidavad vähemalt nelja kriteeriumit 

Käesoleva direktiivi kohaldamisel on 

taastuvenergiakogukond väike ja keskmise 

suurusega ettevõtja (VKE) või 

mittetulundusühendus, mille osanikud või 

liikmed teevad koostööd taastuvatest 

energiaallikatest energia tootmisel, 

jaotamisel, salvestamisel või tarnimisel 

ning täidavad kõiki alljärgnevaid 
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järgmistest: kriteeriume: 

Or. en 

Selgitus 

Ühtsuse ja järjepidevuse tagamine on tähtis selleks, et kõikidele kehtiksid üleeuroopaliselt 

võrdsed tingimused. 

 

Muudatusettepanek  992 

Pavel Telička 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 22 – lõige 1 – lõik 2 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) osanikud või liikmed on füüsilised 

isikud, kohalikud ametiasutused, 

sealhulgas omavalitsused, või 

taastuvenergia valdkonnas tegutsevad 

VKEd; 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  993 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 22 – lõige 1 – lõik 2 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) osanikud või liikmed on füüsilised 

isikud, kohalikud ametiasutused, 

sealhulgas omavalitsused, või 

taastuvenergia valdkonnas tegutsevad 

VKEd; 

a) osanikud või liikmed, keda peab 

olema mitu, on füüsilised isikud, kohalikud 

ametiasutused, sealhulgas omavalitsused, 

või taastuvenergia valdkonnas tegutsevad 

VKEd; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  994 

Claude Turmes 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 22 – lõige 1 – lõik 2 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) osanikud või liikmed on füüsilised 

isikud, kohalikud ametiasutused, 

sealhulgas omavalitsused, või 

taastuvenergia valdkonnas tegutsevad 

VKEd; 

a) osanikud või liikmed, keda peab 

olema mitu, on füüsilised isikud, kohalikud 

ametiasutused, sealhulgas omavalitsused, 

või taastuvenergia valdkonnas tegutsevad 

VKEd; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  995 

Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody, Jo Leinen 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 22 – lõige 1 – lõik 2 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) osanikud või liikmed on füüsilised 

isikud, kohalikud ametiasutused, 

sealhulgas omavalitsused, või 

taastuvenergia valdkonnas tegutsevad 

VKEd; 

a) osanikud või liikmed, keda peab 

olema mitu, on füüsilised isikud, kohalikud 

ametiasutused, sealhulgas omavalitsused, 

või taastuvenergia valdkonnas tegutsevad 

VKEd; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  996 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 22 – lõige 1 – lõik 2 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) osanikud või liikmed on füüsilised 

isikud, kohalikud ametiasutused, 

sealhulgas omavalitsused, või 

taastuvenergia valdkonnas tegutsevad 

a) osanikud või liikmed on füüsilised 

isikud, kohalikud ametiasutused, 

sealhulgas omavalitsused, VKEd või muud 

juriidilised isikud, kes tegutsevad 
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VKEd; taastuvenergia valdkonnas; 

Or. en 

Selgitus 

Taastuvenergiakogukonna määratlus peaks olema võimalikult lai, et tagada neile paindlik 

vahend taastuvate energiaallikate arendamiseks. 

 

Muudatusettepanek  997 

Theresa Griffin, Flavio Zanonato, Jude Kirton-Darling, Clare Moody 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 22 – lõige 1 – lõik 2 – punkt a a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 a a) kogukonna põhieesmärk on selle 

asutamise aluseks oleva põhikirja järgi 

kohalikule kogukonnale keskkonna-, 

sotsiaalse ja majandusliku kasu toomine, 

mitte oma liikmetele kasumi teenimine; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  998 

Pavel Telička 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 22 – lõige 1 – lõik 2 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) vähemalt 51 % üksuse 

hääleõiguslikest osanikest või liikmetest 

on füüsilised isikud; 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  999 

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 22 – lõige 1 – lõik 2 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) vähemalt 51 % üksuse 

hääleõiguslikest osanikest või liikmetest on 

füüsilised isikud; 

b) vähemalt 51 % üksuse 

hääleõiguslikest osanikest või liikmetest on 

füüsilised isikud või kohalikud 

omavalitsused; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1000 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 22 – lõige 1 – lõik 2 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) vähemalt 51 % üksuse 

hääleõiguslikest osanikest või liikmetest on 

füüsilised isikud; 

b) vähemalt 51 % üksuse 

hääleõiguslikest osanikest või liikmetest on 

füüsilised isikud või avalik-õiguslikud 

organid; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1001 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 22 – lõige 1 – lõik 2 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) vähemalt 51 % üksuse 

hääleõiguslikest osanikest või liikmetest on 

füüsilised isikud; 

b) vähemalt 10 % üksuse 

hääleõiguslikest osanikest või liikmetest on 

füüsilised isikud; 

Or. en 



 

AM\1130434ET.docx 73/151 PE607.899v02-00 

 ET 

Selgitus 

Taastuvenergiakogukonna määratlus peaks olema võimalikult lai, et tagada neile paindlik 

vahend taastuvate energiaallikate arendamiseks. Füüsilised isikud ei puugi alati olla 

peamised partnerid. 

 

Muudatusettepanek  1002 

Pavel Telička 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 22 – lõige 1 – lõik 2 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

c) vähemalt 51 % üksuse aktsiatest 

või osalusõigustest omavad kohalikud 

liikmed, st kohaliku avaliku ja erasektori 

sotsiaalmajanduslike huvide esindajad või 

kodanikud, kellel on otsene huvi 

kogukonna tegevuse ja selle mõju vastu; 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1003 

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 22 – lõige 1 – lõik 2 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

c) vähemalt 51 % üksuse aktsiatest või 

osalusõigustest omavad kohalikud liikmed, 

st kohaliku avaliku ja erasektori 

sotsiaalmajanduslike huvide esindajad või 

kodanikud, kellel on otsene huvi 

kogukonna tegevuse ja selle mõju vastu; 

c) vähemalt 51 % üksuse aktsiatest või 

osalusõigustest omavad kohalikud liikmed, 

st kohalike asutuste ning kohaliku avaliku 

ja erasektori sotsiaalmajanduslike huvide 

esindajad või kodanikud, kellel on otsene 

huvi kogukonna tegevuse ja selle mõju 

vastu; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1004 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 22 – lõige 1 – lõik 2 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

c) vähemalt 51 % üksuse aktsiatest või 

osalusõigustest omavad kohalikud liikmed, 

st kohaliku avaliku ja erasektori 

sotsiaalmajanduslike huvide esindajad või 

kodanikud, kellel on otsene huvi 

kogukonna tegevuse ja selle mõju vastu; 

c) vähemalt 51 % üksuse aktsiatest või 

osalusõigustest omavad kohalikud liikmed, 

st kohaliku avaliku ja erasektori 

sotsiaalmajanduslike huvide esindajad või 

kodanikud ja teised, kellel on otsene huvi 

kogukonna tegevuse ja selle mõju vastu; 

Or. en 

Selgitus 

Taastuvenergiakogukonna määratlus peaks olema võimalikult lai, et tagada neile paindlik 

vahend taastuvate energiaallikate arendamiseks. 

 

Muudatusettepanek  1005 

Pavel Telička 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 22 – lõige 1 – lõik 2 – punkt d 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

d) vähemalt 51 % kohtadest üksuse 

juhatuses või juhtorganites on ette nähtud 

kohalikele liikmetele, st kohaliku avaliku 

ja erasektori sotsiaalmajanduslike huvide 

esindajatele või kodanikele, kellel on 

otsene huvi kogukonna tegevuse ja selle 

mõju vastu; 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1006 

Claude Turmes 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 22 – lõige 1 – lõik 2 – punkt d 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

d) vähemalt 51 % kohtadest üksuse 

juhatuses või juhtorganites on ette nähtud 

kohalikele liikmetele, st kohaliku avaliku 

ja erasektori sotsiaalmajanduslike huvide 

esindajatele või kodanikele, kellel on 

otsene huvi kogukonna tegevuse ja selle 

mõju vastu; 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1007 

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 22 – lõige 1 – lõik 2 – punkt d 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

d) vähemalt 51 % kohtadest üksuse 

juhatuses või juhtorganites on ette nähtud 

kohalikele liikmetele, st kohaliku avaliku 

ja erasektori sotsiaalmajanduslike huvide 

esindajatele või kodanikele, kellel on 

otsene huvi kogukonna tegevuse ja selle 

mõju vastu; 

d) vähemalt 51 % kohtadest üksuse 

juhatuses või juhtorganites on ette nähtud 

kohalikele liikmetele, st kohalike asutuste 

ning kohaliku avaliku ja erasektori 

sotsiaalmajanduslike huvide esindajatele 

või kodanikele, kellel on otsene huvi 

kogukonna tegevuse ja selle mõju vastu; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1008 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 22 – lõige 1 – lõik 2 – punkt d 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

d) vähemalt 51 % kohtadest üksuse 

juhatuses või juhtorganites on ette nähtud 

kohalikele liikmetele, st kohaliku avaliku 

ja erasektori sotsiaalmajanduslike huvide 

esindajatele või kodanikele, kellel on 

otsene huvi kogukonna tegevuse ja selle 

d) vähemalt 51 % kohtadest üksuse 

juhatuses või juhtorganites on ette nähtud 

kohalikele liikmetele, st kohaliku avaliku 

ja erasektori sotsiaalmajanduslike huvide 

esindajatele, kodanikele ja teistele, kellel 

on otsene huvi kogukonna tegevuse ja selle 
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mõju vastu; mõju vastu; 

Or. en 

Selgitus 

Taastuvenergiakogukonna määratlus peaks olema võimalikult lai, et tagada neile paindlik 

vahend taastuvate energiaallikate arendamiseks. 

 

Muudatusettepanek  1009 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 22 – lõige 1 – lõik 2 – punkt d a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 d a) osaleda saavad kõik huvitatud 

kohalikud osanikud, st kohalike avalike ja 

kohalike eraõiguslike sotsiaal-

majanduslike huvide esindajad või 

kodanikud, kes on otseselt huvitatud 

kogukonna tegevusest ja selle mõjust ning 

kes vastavad punktis a nimetatud 

kriteeriumidele; 

Or. en 

Selgitus 

retrewtws 

 

Muudatusettepanek  1010 

Pavel Telička 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 22 – lõige 1 – lõik 2 – punkt e 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

e) kogukond ei ole elektri-, kütte- ja 

jahutus- ning transpordisektoris 

installeerinud eelneva viie aasta jooksul 

aastas keskmiselt rohkem kui 18 MW 

välja jäetud 
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taastuvenergiavõimsust. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1011 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 22 – lõige 1 – lõik 2 – punkt e 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

e) kogukond ei ole elektri-, kütte- ja 

jahutus- ning transpordisektoris 

installeerinud eelneva viie aasta jooksul 

aastas keskmiselt rohkem kui 18 MW 

taastuvenergiavõimsust. 

e) kogukond ei ole elektri-, kütte- ja 

jahutus- ning transpordisektoris 

installeerinud eelneva viie aasta jooksul 

aastas keskmiselt rohkem kui 20 MWe või 

50 MWth taastuvenergiavõimsust. 

Or. en 

Selgitus 

Taastuvenergiakogukonna määratlus peaks olema võimalikult lai, et tagada neile paindlik 

vahend taastuvate energiaallikate arendamiseks. Taastuvenergiakogukondade 

energiavajadused võivad olla asukohast ja välistest tingimustest olenevalt erinevad. Eriti 

tähtis on võtta arvesse ka soojatootlikkusega seotud küsimusi. 

 

Muudatusettepanek  1012 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 22 – lõige 1 – lõik 2 – punkt e 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

e) kogukond ei ole elektri-, kütte- ja 

jahutus- ning transpordisektoris 

installeerinud eelneva viie aasta jooksul 

aastas keskmiselt rohkem kui 18 MW 

taastuvenergiavõimsust. 

e) kogukond ei ole elektri-, kütte- ja 

jahutus- ning transpordisektoris 

installeerinud eelneva viie aasta jooksul 

aastas keskmiselt rohkem kui 40 MW 

taastuvenergiavõimsust. 

Or. en 
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Selgitus 

Kui kogukonnale seada piiranguks eelneva viie aasta jooksul keskmiselt 18 MW võimsuse 

installeerimine, võib see piirata asjaomaste kogukondade potentsiaali, eriti kui arvestada 

elektri-, kütte- ja jahutus- ning transpordisektori koguvõimsust. ELi energiakogukondade 

praegunegi taastuvenergiavõimsus ületab juba 18 MW. 

 

Muudatusettepanek  1013 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Massimiliano Salini, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 22 – lõige 1 – lõik 2 – punkt e 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

e) kogukond ei ole elektri-, kütte- ja 

jahutus- ning transpordisektoris 

installeerinud eelneva viie aasta jooksul 

aastas keskmiselt rohkem kui 18 MW 

taastuvenergiavõimsust. 

e) kogukond ei ole elektri-, kütte- ja 

jahutus- ning transpordisektoris 

installeerinud eelneva viie aasta jooksul 

aastas keskmiselt rohkem kui 5 MW 

taastuvenergiavõimsust. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1014 

Claude Turmes 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 22 – lõige 1 – lõik 2 – punkt e a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 e a) osalemine on vabatahtlik ning 

osaleda saavad kõik huvitatud kohalikud 

osanikud, st kohalike avalike ja kohalike 

eraõiguslike sotsiaal-majanduslike huvide 

esindajad või kodanikud, kes on otseselt 

huvitatud kogukonna tegevusest ja selle 

mõjust ning kes vastavad punktis a 

nimetatud kriteeriumidele; 

Or. en 

 



 

AM\1130434ET.docx 79/151 PE607.899v02-00 

 ET 

Muudatusettepanek  1015 

Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 22 – lõige 1 – lõik 2 – punkt e a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 e a) osaleda saavad kõik huvitatud 

kohalikud osanikud, st kohalike avalike ja 

kohalike eraõiguslike sotsiaal-

majanduslike huvide esindajad või 

kodanikud, kes on otseselt huvitatud 

kogukonna tegevusest ja selle mõjust ning 

kes vastavad punktis a nimetatud 

kriteeriumidele; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1016 

Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody, Jo Leinen 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 22 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Ilma et see piiraks riigiabi eeskirju, 

peavad liikmesriigid võtma toetuskavade 

väljatöötamisel arvesse 

taastuvenergiakogukondade eripärasid. 

2. Ilma et see piiraks riigiabi eeskirju, 

peavad liikmesriigid võtma toetuskavade 

väljatöötamisel ja muutmisel arvesse 

taastuvenergiakogukondade eripärasid. 

Liikmesriigid peavad välja töötama 

toetuskavad või neid muutma, et 

taastuvenergiakogukondi edendada, mitte 

diskrimineerida. Liikmesriigid peaksid 

ergutama taastuvenergiakogukondade 

piiriülest koostööd. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1017 

Paul Rübig 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 22 – lõige 2 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Ilma et see piiraks riigiabi eeskirju, 

peavad liikmesriigid võtma toetuskavade 

väljatöötamisel arvesse 

taastuvenergiakogukondade eripärasid. 

2. Ilma et see piiraks riigiabi eeskirju, 

peavad liikmesriigid võtma toetuskavade 

väljatöötamisel arvesse 

taastuvenergiakogukondade eripärasid, 

tagades, et kõikidele taastuvatest 

energiaallikatest elektrienergia tootjatel 

on võrdsed võimalused. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1018 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna 

Virkkunen, Massimiliano Salini, Luděk Niedermayer, Pilar del Castillo Vera, Vladimir 

Urutchev 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 22 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Ilma et see piiraks riigiabi eeskirju, 

peavad liikmesriigid võtma toetuskavade 

väljatöötamisel arvesse 

taastuvenergiakogukondade eripärasid. 

2. Ilma et see piiraks riigiabi eeskirju, 

peavad liikmesriigid võtma toetuskavade 

väljatöötamisel arvesse 

taastuvenergiakogukondade eripärasid, 

tagades kõikidele taastuvatest 

energiaallikatest elektrienergia tootjatele 

võrdsed võimalused. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1019 

Jaromír Kohlíček 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 22 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Ilma et see piiraks riigiabi eeskirju, 

peavad liikmesriigid võtma toetuskavade 

väljatöötamisel arvesse 

taastuvenergiakogukondade eripärasid. 

2. Ilma et see piiraks riigiabi eeskirju, 

peavad liikmesriigid võtma toetuskavade 

väljatöötamisel arvesse 

taastuvenergiakogukondade eripärasid, 
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tagades kõikidele taastuvatest 

energiaallikatest elektrienergia tootjatele 

võrdsed võimalused. 

Or. en 

Selgitus 

Toetuskavad peaksid tagama turuosalistele võrdsed võimalused, olenemata nende suurusest, 

omandikorraldusest või juriidilisest vormist. Taastuvenergiakogukondade riskide 

maandamiseks tuleks leida teisigi võimalusi, näiteks eraldi kindlustuse liik. 

 

Muudatusettepanek  1020 

Miroslav Poche 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 22 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Ilma et see piiraks riigiabi eeskirju, 

peavad liikmesriigid võtma toetuskavade 

väljatöötamisel arvesse 

taastuvenergiakogukondade eripärasid. 

2. Ilma et see piiraks riigiabi eeskirju, 

peavad liikmesriigid võtma toetuskavade 

väljatöötamisel arvesse 

taastuvenergiakogukondade eripärasid, 

tagades kõikidele taastuvatest 

energiaallikatest elektrienergia tootjatele 

võrdsed võimalused. 

Or. en 

Selgitus 

Toetuskavad peaksid tagama turuosalistele võrdsed võimalused, olenemata nende suurusest, 

omandikorraldusest või juriidilisest vormist. Taastuvenergiakogukondade riskide 

maandamiseks tuleks leida teisigi võimalusi, näiteks eraldi kindlustuse liik. 

 

Muudatusettepanek  1021 

Barbara Kappel 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 22 – lõige 2 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Ilma et see piiraks riigiabi eeskirju, 

peavad liikmesriigid võtma toetuskavade 

väljatöötamisel arvesse 

taastuvenergiakogukondade eripärasid. 

2. Ilma et see piiraks riigiabi eeskirju, 

peavad liikmesriigid võtma toetuskavade 

väljatöötamisel arvesse 

taastuvenergiakogukondade eripärasid, 

tagades kõikidele taastuvatest 

energiaallikatest elektrienergia tootjatele 

võrdsed võimalused. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1022 

Evžen Tošenovský 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 22 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Ilma et see piiraks riigiabi eeskirju, 

peavad liikmesriigid võtma toetuskavade 

väljatöötamisel arvesse 

taastuvenergiakogukondade eripärasid. 

2. Ilma et see piiraks riigiabi eeskirju, 

peavad liikmesriigid võtma toetuskavade 

väljatöötamisel arvesse 

taastuvenergiakogukondade eripärasid, 

tagades kõikidele taastuvatest 

energiaallikatest elektrienergia tootjatele 

võrdsed võimalused. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1023 

Claude Turmes 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 22 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Ilma et see piiraks riigiabi 

eeskirju, peavad liikmesriigid võtma 

toetuskavade väljatöötamisel arvesse 

taastuvenergiakogukondade eripärasid. 

2. Liikmesriigid peavad võtma 

toetuskavade väljatöötamisel arvesse 

taastuvenergiakogukondade eripärasid. 
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Or. en 

 

Muudatusettepanek  1024 

Claude Turmes 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 22 – lõige 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Liikmesriigid koostavad hinnangu 

oma territooriumil 

taastuvenergiakogukondade arendamise 

takistuste ja võimaluste kohta, et luua 

tugiraamistik, mis aitaks edendada ja 

hõlbustada taastuvenergiakogukondade 

osalemist taastuvenergia tootmises, 

tarbimises, salvestamises ja müümises. 

 Kõnealune raamistik hõlmab järgmist: 

 a) eesmärgid ja erimeetmed, mis aitavad 

kohalikel ja piirkondlikel ametiasutustel 

võimaldada taastuvenergiakogukondade 

arengut ning selles otseselt osaleda; 

 b) erimeetmed, sealhulgas 

investeeringutoetus, mille eesmärk on 

ergutada muu hulgas üürnikest 

kütteostuvõimetuse ohus olevate väikese 

sissetulekuga kodumajapidamiste 

osalemist taastuvenergiakogukondades; 

 c) vahendid, mille eesmärk on hõlbustada 

juurdepääsu rahastamisele ja teabele; 

 d) reguleerimis- ja suutlikkuse 

suurendamise alase toe pakkumine 

kohalikele ja piirkondlikele asutustele 

taastuvenergia tootmise, tarbimise, 

salvestamise ja müügiga tegelevate 

kohalike ettevõtete loomisel; 

 e) taastuvenergiakogukondade kõikide 

regulatiivsete ja haldusalaste takistuste 

kaotamine. 

 See hinnang ja tugiraamistik 

moodustavad osa lõimitud riiklikest 

energia- ja kliimakavadest kooskõlas 
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[energialiidu juhtimist käsitleva] 

määrusega. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1025 

Jeppe Kofod 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 22 – lõige 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Liikmesriigid kehtestavad 

taastuvenergiakogukondi käsitlevad 

eeskirjad, mis tagavad, et 

 a) energiakogukonnad ei saa kõrvale jätta 

üksikuid tarbijaid, kes loetakse 

geograafilises mõttes loomulikult 

energiakogukonna juurde kuuluvateks; 

 b) energiakogukonnad kehtestavad 

eeskirjad, mis tagavad kõikide 

energiakogukonnas osalevate tarbijate 

võrdse ja mittediskrimineeriva kohtlemise; 

 c) energiakogukonnad kehtestavad 

õiglased eeskirjad tarbijatele, kes ei suuda 

kohe või pikemat aega oma arveid tasuda, 

pakkudes võrdset kaitset tarbijatega, kes 

on jaotusvõrguga individuaalselt 

ühinenud; 

 d) energiakogukondade loomine ei 

moonuta üldist energiasüsteemi ega 

põhjusta kõrgemaid energiakulusid neile 

tarbijatele, kes ei tooda ise energiat ja/või 

ei osale energiakogukonnas. 

Or. en 

Selgitus 

Tähelepanu tuleb pöörata selle tagamisele, et energiakogukondade haavatavaid tarbijaid ei 

koheldaks ebaõiglaselt, ei tõrjutaks kõrvale ega sunnitaks millekski. 
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Muudatusettepanek  1026 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 22 – lõige 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Liikmesriigid kehtestavad riiklikult 

määratletud siduva eesmärgi 

taastuvenergiakogukondade toodetud 

taastuvenergia osakaalu kohta, mis tuleb 

saavutada 2030. aastaks. Enne kõnealuse 

eesmärgi kehtestamist korraldavad 

liikmesriigid avaliku konsultatsiooni, 

millesse kaasatakse muu hulgas linnad, 

tarbijaorganisatsioonid ja 

kodanikuühiskond. See eesmärk peaks 

moodustama osa liikmesriikide riiklikest 

energia- ja kliimakavadest kooskõlas 

määrusega[, milles käsitletakse juhtimist 

vastavalt komisjoni ettepanekule 

COM(2016) 759]. 

Or. en 

Selgitus 

Omatarbeks toodetud energia tarbijad ja taastuvenergiakogukonnad ei ole mitte ainult 

peamine käimapanev jõud, kellest sõltub kiire areng säästva ja täielikult taastuvenergial 

põhineva ühiskonna suunas, vaid nad toovad ka suurt ühiskondlikku ja majanduslikku kasu 

kohalikul tasandil. Konkreetsete eesmärkide seadmine, lähtudes riigisisestest võimalustest, 

aitaks liikmesriikidel saavutada taastuvenergia valdkonna üldeesmärki, parandada 

majanduslikku järge ja heaolu kohalikul ja seega ka riiklikul tasandil ning saavutada lõpuks 

üksmeel meetmete osas, mis aitavad võidelda kliimamuutustega. 

 

Muudatusettepanek  1027 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 22 – lõige 2 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 b. Liikmesriigid tagavad, et 

taastuvenergiakogukondadele kehtivad 
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kriteeriumid ja nende kohaldamine 

tagaksid, et nn tavaenergia ettevõtjatel, 

sealhulgas erasektori äriarendajatel ja 

suurematel energiaettevõtjatel, ei oleks 

tulemuslikku kontrolli 

taastuvenergiakogukondade üle. 

Liikmesriigid jälgivad iseäranis oma 

riiklike reguleerivate asutuste abil 

taastuvenergiakogukondadele kehtivate 

kriteeriumide täitmist ja 

taastuvenergiakogukondade kohtlemist 

taastuvenergia toetuskavade 

väljatöötamisel, et tagada läbipaistvus, 

mittediskrimineerimine ja tarbijakaitse 

ning vältida väärkohtlemist või 

konkurentsi kahjustamist. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1028 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 22 – lõige 2 c (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 c. Liikmesriigid tagavad, et 

kohalikud ja piirkondlikud ametiasutused 

ning füüsilised ja juriidilised isikud, kellel 

on otsene huvi taastuvenergiajaamade ja 

nende mõju vastu, saaksid võimaluse 

osaleda taastuvenergiakogukonna kaudu 

kõikide uute taastuvenergiajaamade ja 

olemasolevate taastuvenergiajaamade 

ajakohastamise projektides. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1029 

Werner Langen 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 23 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

[...] välja jäetud 

Or. de 

Selgitus 

Eine mengenmäßige Vorgabe zur Erhöhung des Anteils Erneuerbarer Energien im Wärme- 

und Kältesektor ist nicht geeignet, marktbasierte und kostenoptimale Strukturen zur 

Steigerung dieses Anteils herbeizuführen. Besonders im Bereich der Wärme- und 

Kälteversorgung spielen die klimatischen Bedingungen, die Struktur der Märkte für die 

Energieträger und die langjährig gewachsene Gebäudestruktur eine wichtige Rolle für die 

Wahl der Instrumente zur Zielerreichung. Hier dürfen auf europäischer Ebene keine 

einschränkenden oder marktverzerrenden Regeln die Flexibilität auf nationaler Ebene 

einschränken. Um Komplexität und Widersprüche zu vermeiden, sollte der Anteil der 

Erneuerbaren Energien im Wärme- und Kältesektor in der Richtlinie über die 

Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden geregelt werden. 

 

Muudatusettepanek  1030 

Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 23 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 23 välja jäetud 

Taastuvenergia lõimimine kütte- ja 

jahutussüsteemidesse 

 

1. Selleks et lihtsustada 

taastuvenergia laialdasemat kasutust 

kütte- ja jahutussektoris, püüavad 

liikmesriigid suurendada taastuvenergia 

osakaalu kõnealuses sektoris vähemalt 1 

protsendipunkti võrra aastas, 

väljendatuna osakaaluna liikmesriigi 

energia lõpptarbimises ja arvutatuna 

vastavalt artiklis 7 sätestatud metoodikale. 

 

2. Liikmesriigid võivad objektiivsete 

ja mittediskrimineerivate kriteeriumide 

alusel määrata ja avaldada selliste 

meetmete loetelu ja sellised 

rakendusüksused (nt kütusetarnijad), mis 
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peavad aitama saavutada taastuvenergia 

osakaalu lõikega 1 ette nähtud 

suurendamise. 

3. Taastuvenergia osakaalu 

suurendamiseks vastavalt lõikele 1 võib 

kasutada ühte või mitut järgmist 

võimalust: 

 

a) taastuvenergia füüsiline lõimimine 

energiasse ja energia saamiseks 

kasutatavasse kütusesse, mis kütte- ja 

jahutussektorisse tarnitakse; 

 

b) otsesed leevendusmeetmed, nagu 

taastuvenergial põhinevate suure 

tõhususega kütte- ja jahutussüsteemide 

paigaldamine hoonetesse või 

taastuvenergia kasutamine tööstuslikes 

kütte- ja jahutussprotsessides; 

 

c) kaudsed leevendusmeetmed, mille 

puhul kasutatakse kaubeldavaid 

sertifikaate, mis tõendavad, et kohustus 

on täidetud muu ettevõtja, nagu sõltumatu 

taastuvenergiatehnoloogia paigaldaja või 

taastuvenergiatehnoloogia 

paigaldamisega tegeleva energiateenuste 

ettevõtja poolt võetavate kaudsete 

leevendusmeetmete toetamise kaudu. 

 

4. Liikmesriigid võivad lõikes 2 

osutatud meetmete rakendamiseks ja 

jälgimiseks kasutada direktiivi 

2012/27/EL artiklis 7 sätestatud riikliku 

energiatõhususkohustuste süsteemi 

raames loodud struktuure. 

 

5. Lõike 2 kohaselt määratud 

üksused tagavad, et nende panus on 

mõõdetav ja tõendatav, ning esitavad igal 

aastal alates 30. juunist 2021 liikmesriigi 

määratud ametiasutusele järgmise teabe: 

 

a) kütte- ja jahutussektorisse tarnitud 

energia koguhulk; 

 

b) kütte- ja jahutussektorisse tarnitud 

taastuvenergia koguhulk; 

 

c) taastuvenergia osakaal kütte- ja 

jahutussektorisse tarnitud energia 

koguhulgas; ja 
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d) taastuvenergiaallika liik.  

6. Liikmesriigid tagavad, et pädev 

määratud asutus kontrollib lõike 5 

kohaselt esitatud teavet. 

 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1031 

Claude Turmes 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 23 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Selleks et lihtsustada taastuvenergia 

laialdasemat kasutust kütte- ja 

jahutussektoris, püüavad liikmesriigid 

suurendada taastuvenergia osakaalu 

kõnealuses sektoris vähemalt 1 

protsendipunkti võrra aastas, väljendatuna 

osakaaluna liikmesriigi energia 

lõpptarbimises ja arvutatuna vastavalt 

artiklis 7 sätestatud metoodikale. 

1. Selleks et lihtsustada taastuvenergia 

laialdasemat kasutust kütte- ja 

jahutussektoris, nõuavad liikmesriigid 

kütte- ja jahutussektori kütusetarnijatelt 

lisaks energiatõhususe esikohale seadmise 

põhimõtte järgimise ja energiasäästu 

meetmete võtmise taastuvenergia osakaalu 

suurendamist kütte- ja 

jahutustehnoloogia puhul vähemalt 

2 protsendipunkti võrra aastas. Selle 

2 protsendipunkti arvutamiseks 

kasutatakse eelneva kolme aasta keskmist 

väärtust. Töötades välja 

poliitikameetmeid, mis aitavad 

kütusetarnijatel oma kohustusi täita, 

seavad liikmesriigid esikohale parima 

võimaliku tehnoloogia, näiteks päikese 

soojusenergial ja geotermilisel energial 

põhineva tehnoloogia, ülitõhusad 

soojuspumbad või taastuvatest 

energiaallikatest saadava elektrienergia. 

Liikmesriigid ergutavad biomassi 

kasutamist sellistes protsessides, kus teiste 

taastuvenergial põhinevate 

tehnoloogiatega on raske tagada 

võrdväärset tulemust, eriti kütte 

valdkonnas. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  1032 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 23 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Selleks et lihtsustada taastuvenergia 

laialdasemat kasutust kütte- ja 

jahutussektoris, püüavad liikmesriigid 

suurendada taastuvenergia osakaalu 

kõnealuses sektoris vähemalt 1 

protsendipunkti võrra aastas, 

väljendatuna osakaaluna liikmesriigi 

energia lõpptarbimises ja arvutatuna 

vastavalt artiklis 7 sätestatud metoodikale. 

1. Selleks et lihtsustada taastuvenergia 

laialdasemat kasutust kütte- ja 

jahutussektoris, peaksid liikmesriigid 

suurendama taastuvenergia osakaalu 

kõnealuses sektoris. 

Or. en 

Selgitus 

Kütte ja jahutuse eesmärgil tarnitava taastuvenergia osakaalu suurendamine on samm õiges 

suunas, kuid iga liikmesriik peaks siiski ise otsustama oma energiaallikate jaotuse üle (mitte 

ainult seoses taastuvenergia tehnoloogiaga, vaid pidades silmas ka seda, kuidas 

valdkonnapõhised eesmärgid kütte, elektri ja transpordi vallas jaotuvad). 

 

Muudatusettepanek  1033 

Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 23 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Selleks et lihtsustada taastuvenergia 

laialdasemat kasutust kütte- ja 

jahutussektoris, püüavad liikmesriigid 

suurendada taastuvenergia osakaalu 

kõnealuses sektoris vähemalt 1 

protsendipunkti võrra aastas, väljendatuna 

osakaaluna liikmesriigi energia 

lõpptarbimises ja arvutatuna vastavalt 

artiklis 7 sätestatud metoodikale. 

1. Selleks et lihtsustada taastuvenergia 

laialdasemat kasutust kütte- ja 

jahutussektoris, püüavad liikmesriigid 

suurendada taastuvenergia osakaalu 

kõnealuses sektoris, väljendatuna 

osakaaluna liikmesriigi energia 

lõpptarbimises ja arvutatuna vastavalt 

artiklis 7 sätestatud metoodikale. 

Liikmesriigid nimetavad oodatud 

osakaalu suurendamise määra seoses 
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oma 2030. aasta üldeesmärgi 

saavutamisega kooskõlas käesoleva 

direktiivi artikliga 3. 

Or. en 

Selgitus 

There is a great difference between the present share of renewable energy supplied for 

heating and cooling between Member States. For Member States where the shares are 

already high, the most cost effective measures have already been made. Additional measures 

would thus be harder to implement and associated with a higher cost. Focus should be on 

those Member States with low shares where measures are easily accessible and cost-effective. 

Therefore defining that Member States should endeavour to increase rate of renewables in for 

heating and energy cooling does not make sense since it is neither proportionate nor a cost-

effective approach. 

 

Muudatusettepanek  1034 

Jaromír Kohlíček 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 23 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Selleks et lihtsustada taastuvenergia 

laialdasemat kasutust kütte- ja 

jahutussektoris, püüavad liikmesriigid 

suurendada taastuvenergia osakaalu 

kõnealuses sektoris vähemalt 1 

protsendipunkti võrra aastas, väljendatuna 

osakaaluna liikmesriigi energia 

lõpptarbimises ja arvutatuna vastavalt 

artiklis 7 sätestatud metoodikale. 

1. Selleks et lihtsustada taastuvenergia 

laialdasemat kasutust kütte- ja 

jahutussektoris, püüavad liikmesriigid 

suurendada taastuvenergia osakaalu 

kõnealuses sektoris, väljendatuna 

osakaaluna liikmesriigi energia 

lõpptarbimises ja arvutatuna vastavalt 

artiklis 7 sätestatud metoodikale. 

Liikmesriigid nimetavad oodatud 

osakaalu suurendamise määra seoses 

oma 2030. aasta üldeesmärgi 

saavutamisega kooskõlas käesoleva 

direktiivi artikliga 3. 

Or. en 

Selgitus 

Kütteks ja jahutuseks tarnitud taastuvenergia osakaal on praegu liikmesriigiti väga erinev, 

kuna tingimused, näiteks lähtekohad ja potentsiaal, on väga erinevad. Säte, mis näeb ette, et 
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kõik liikmesriigid peavad püüdma suurendada osakaalu täpselt sama palju, ei ole ei 

proportsionaalne ega kulutõhus. Iga liikmesriik peaks sobiva osakaalu suurendamise määra 

kindlaks määrama osana 2030. aasta eesmärgi saavutamise strateegiast. 

 

Muudatusettepanek  1035 

Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 23 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Selleks et lihtsustada taastuvenergia 

laialdasemat kasutust kütte- ja 

jahutussektoris, püüavad liikmesriigid 

suurendada taastuvenergia osakaalu 

kõnealuses sektoris vähemalt 1 

protsendipunkti võrra aastas, väljendatuna 

osakaaluna liikmesriigi energia 

lõpptarbimises ja arvutatuna vastavalt 

artiklis 7 sätestatud metoodikale. 

1. Selleks et lihtsustada taastuvenergia 

laialdasemat kasutust kütte- ja 

jahutussektoris, püüavad liikmesriigid 

suurendada taastuvenergia, sealhulgas 

heitsoojuse ja -jahutuse osakaalu 

kõnealuses sektoris vähemalt 1 

protsendipunkti võrra aastas, kuni 

taastuvenergia osakaal koos heitsoojuse 

ja -jahutusega on 100 %, väljendatuna 

osakaaluna liikmesriigi energia 

lõpptarbimises ja arvutatuna vastavalt 

artiklis 7 sätestatud metoodikale. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1036 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 23 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Selleks et lihtsustada taastuvenergia 

laialdasemat kasutust kütte- ja 

jahutussektoris, püüavad liikmesriigid 

suurendada taastuvenergia osakaalu 

kõnealuses sektoris vähemalt 1 

protsendipunkti võrra aastas, väljendatuna 

osakaaluna liikmesriigi energia 

lõpptarbimises ja arvutatuna vastavalt 

1. Selleks et lihtsustada taastuvenergia 

ja/või heitsoojuse ja -jahutuse 
laialdasemat kasutust kütte- ja 

jahutussektoris, püüavad liikmesriigid 

suurendada taastuvenergia ja/või 

heitsoojuse ja -jahutuse osakaalu 

kõnealuses sektoris vähemalt 1 

protsendipunkti võrra aastas, väljendatuna 



 

AM\1130434ET.docx 93/151 PE607.899v02-00 

 ET 

artiklis 7 sätestatud metoodikale. osakaaluna liikmesriigi energia 

lõpptarbimises ja arvutatuna vastavalt 

artiklis 7 sätestatud metoodikale. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1037 

Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 23 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Selleks et lihtsustada taastuvenergia 

laialdasemat kasutust kütte- ja 

jahutussektoris, püüavad liikmesriigid 

suurendada taastuvenergia osakaalu 

kõnealuses sektoris vähemalt 1 

protsendipunkti võrra aastas, väljendatuna 

osakaaluna liikmesriigi energia 

lõpptarbimises ja arvutatuna vastavalt 

artiklis 7 sätestatud metoodikale. 

1. Selleks et lihtsustada taastuvenergia 

ja/või heitsoojuse või -jahutuse 
laialdasemat kasutust kütte- ja 

jahutussektoris, püüavad liikmesriigid 

suurendada taastuvenergia ja/või 

heitsoojuse või -jahutuse osakaalu 

kõnealuses sektoris vähemalt 1 

protsendipunkti võrra aastas, väljendatuna 

osakaaluna liikmesriigi energia 

lõpptarbimises ja arvutatuna vastavalt 

artiklis 7 sätestatud metoodikale. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1038 

Pavel Telička, Angelika Mlinar 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 23 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Selleks et lihtsustada taastuvenergia 

laialdasemat kasutust kütte- ja 

jahutussektoris, püüavad liikmesriigid 

suurendada taastuvenergia osakaalu 

kõnealuses sektoris vähemalt 1 

protsendipunkti võrra aastas, väljendatuna 

osakaaluna liikmesriigi energia 

lõpptarbimises ja arvutatuna vastavalt 

artiklis 7 sätestatud metoodikale. 

1. Selleks et lihtsustada taastuvenergia 

ja/või heitsoojuse või -jahutuse 
laialdasemat kasutust kütte- ja 

jahutussektoris, püüavad liikmesriigid 

suurendada taastuvenergia ja/või 

heitsoojuse või -jahutuse osakaalu 

kõnealuses sektoris vähemalt 1 

protsendipunkti võrra aastas, väljendatuna 

osakaaluna liikmesriigi energia 
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lõpptarbimises ja arvutatuna vastavalt 

artiklis 7 sätestatud metoodikale. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1039 

Miroslav Poche 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 23 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Selleks et lihtsustada taastuvenergia 

laialdasemat kasutust kütte- ja 

jahutussektoris, püüavad liikmesriigid 

suurendada taastuvenergia osakaalu 

kõnealuses sektoris vähemalt 1 

protsendipunkti võrra aastas, väljendatuna 

osakaaluna liikmesriigi energia 

lõpptarbimises ja arvutatuna vastavalt 

artiklis 7 sätestatud metoodikale. 

1. Selleks et lihtsustada taastuvenergia 

ja/või heitsoojuse või -jahutuse 
laialdasemat kasutust kütte- ja 

jahutussektoris, püüavad liikmesriigid 

suurendada taastuvenergia ja/või 

heitsoojuse või -jahutuse osakaalu 

kõnealuses sektoris vähemalt 2 

protsendipunkti võrra aastas, väljendatuna 

osakaaluna liikmesriigi energia 

lõpptarbimises ja arvutatuna vastavalt 

artiklis 7 sätestatud metoodikale. 

Or. en 

Selgitus 

Taastuvate energiaallikate osakaalu suurendamisel kütte- ja jahutussektoris tuleb arvesse 

võtta eri liikmesriikide täiesti erinevat olukorda seoses geograafiliste tingimuste, kliimaolude 

või muude riigi iseärasustega ning samuti liikmesriikide õigust otsustada selle üle, millist liiki 

taastuvaid energiaallikaid kasutatakse ja milline on riigi energiaallikate jaotus. Heitsoojust 

tuleks käsitada sarnaselt taastuvenergiaga ning liikmesriikidele tuleks anda võimalus 

saavutada oma taastuvate energiaallikate osakaalu eesmärk küttesektoris heitsoojuse 

ulatuslikuma kaasamise teel küttesüsteemidesse. 

 

Muudatusettepanek  1040 

Barbara Kappel 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 23 – lõige 1 



 

AM\1130434ET.docx 95/151 PE607.899v02-00 

 ET 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Selleks et lihtsustada taastuvenergia 

laialdasemat kasutust kütte- ja 

jahutussektoris, püüavad liikmesriigid 

suurendada taastuvenergia osakaalu 

kõnealuses sektoris vähemalt 1 

protsendipunkti võrra aastas, 

väljendatuna osakaaluna liikmesriigi 

energia lõpptarbimises ja arvutatuna 

vastavalt artiklis 7 sätestatud metoodikale. 

1. Selleks et lihtsustada taastuvenergia 

laialdasemat kasutust kütte- ja 

jahutussektoris, peaksid liikmesriigid 

looma stiimulid taastuvenergia, sealhulgas 

heitsoojuse või -jahutuse osakaalu 

suurendamiseks, võttes arvesse nii 

tehnilist ja majanduslikku teostatavust kui 

ka teadus- ja arendustegevuse meetmeid. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1041 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 23 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Selleks et lihtsustada taastuvenergia 

laialdasemat kasutust kütte- ja 

jahutussektoris, püüavad liikmesriigid 

suurendada taastuvenergia osakaalu 

kõnealuses sektoris vähemalt 1 

protsendipunkti võrra aastas, väljendatuna 

osakaaluna liikmesriigi energia 

lõpptarbimises ja arvutatuna vastavalt 

artiklis 7 sätestatud metoodikale. 

1. Selleks et lihtsustada taastuvenergia 

laialdasemat kasutust kütte- ja 

jahutussektoris, püüavad liikmesriigid 

suurendada taastuvenergia osakaalu 

kõnealuses sektoris vähemalt 

2 protsendipunkti võrra aastas, 

väljendatuna osakaaluna liikmesriigi 

energia lõpptarbimises ja arvutatuna 

vastavalt artiklis 7 sätestatud metoodikale. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1042 

Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 23 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Selleks et lihtsustada taastuvenergia 

laialdasemat kasutust kütte- ja 

1. Selleks et lihtsustada kütmiseks või 

jahutamiseks kasutatava taastuvenergia 
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jahutussektoris, püüavad liikmesriigid 

suurendada taastuvenergia osakaalu 

kõnealuses sektoris vähemalt 1 

protsendipunkti võrra aastas, väljendatuna 

osakaaluna liikmesriigi energia 

lõpptarbimises ja arvutatuna vastavalt 

artiklis 7 sätestatud metoodikale. 

laialdasemat kasutust tööstussektoris, 

püüavad liikmesriigid suurendada 

taastuvenergia osakaalu kõnealuses 

sektoris vähemalt 1 protsendipunkti võrra 

aastas, väljendatuna osakaaluna 

liikmesriigi energia lõpptarbimises ja 

arvutatuna vastavalt artiklis 7 sätestatud 

metoodikale. 

Or. es 

Selgitus 

Tarvis on rõhutada taastuvenergia kasutamist tööstussektoris, kus taastuvenergia kõrge 

potentsiaal peab konkureerima muude kütustega, mis soodustavad olulisel määral 

kliimamuutusi, nagu maagaas või vedelgaas, mida toetatakse sageli liiga palju, kuigi need 

peaksid täitma üleminekukütuste funktsiooni. 

 

Muudatusettepanek  1043 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, András 

Gyürk, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, Pilar del Castillo Vera, Vladimir 

Urutchev 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 23 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Selleks et lihtsustada taastuvenergia 

laialdasemat kasutust kütte- ja 

jahutussektoris, püüavad liikmesriigid 

suurendada taastuvenergia osakaalu 

kõnealuses sektoris vähemalt 1 

protsendipunkti võrra aastas, väljendatuna 

osakaaluna liikmesriigi energia 

lõpptarbimises ja arvutatuna vastavalt 

artiklis 7 sätestatud metoodikale. 

1. Selleks et lihtsustada taastuvenergia 

laialdasemat kasutust kütte- ja 

jahutussektoris, töötavad liikmesriigid 

välja stiimuleid pakkuva raamistiku, mille 

eesmärk on suurendada taastuvenergia 

osakaalu kõnealuses sektoris, väljendatuna 

osakaaluna liikmesriigi energia 

lõpptarbimises ja arvutatuna vastavalt 

artiklis 7 sätestatud metoodikale. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1044 

Paul Rübig 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 23 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Selleks et lihtsustada taastuvenergia 

laialdasemat kasutust kütte- ja 

jahutussektoris, püüavad liikmesriigid 

suurendada taastuvenergia osakaalu 

kõnealuses sektoris vähemalt 1 

protsendipunkti võrra aastas, 

väljendatuna osakaaluna liikmesriigi 

energia lõpptarbimises ja arvutatuna 

vastavalt artiklis 7 sätestatud metoodikale. 

1. Selleks et lihtsustada taastuvenergia 

laialdasemat kasutust kütte- ja 

jahutussektoris, püüavad liikmesriigid 

suurendada taastuvenergia osakaalu 

kõnealuses sektoris, kasutades stiimuleid, 

milles võetakse arvesse nii tehnilist ja 

majanduslikku teostatavust kui ka 

liikmesriikides juba kasutatavate 

taastuvate energiaallikate eri 

kasutusmäära. 

Or. en 

Selgitus 

Erinevalt elektrist ja gaasist ei saa soojust riikide vahel eri piirkondadest tarnida. Sellepärast 

sõltub taastuvate energiaallikate osakaal väga suurel määral tehnilisest ja majanduslikust 

potentsiaalist. 

 

Muudatusettepanek  1045 

Fredrick Federley, Carolina Punset 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 23 – lõige 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Kui kütteks ja jahutuseks tarnitud 

taastuvenergia osakaal koos heitsoojuse- 

ja jahutusega jääb alla 60 %, suurendab 

liikmesriik osakaalu vähemalt 

1 protsendipunkti võrra aastas. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1046 

Claude Turmes 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 23 – lõige 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Kütteks ja jahutuseks tarnitud 

taastuvenergia osakaalu arvutamisel 

lõikes 1 nimetatud eesmärgil korrutavad 

liikmesriigid heitsoojuse ja -jahutuse 

hulga 0,5ga. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1047 

Claude Turmes 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 23 – lõige 1 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 b. Need liikmesriigid, kelle taastuvate 

energiaallikate osakaal kütte- ja 

jahutussektoris on üle 50 %, võivad 

mööndusena lõikest 1 vähendada seda 

kohustust soojuse ja jahutuse tarnijatele 

1 %ni. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1048 

Paul Rübig 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 23 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Liikmesriigid võivad objektiivsete 

ja mittediskrimineerivate kriteeriumide 

alusel määrata ja avaldada selliste 

meetmete loetelu ja sellised 

rakendusüksused (nt kütusetarnijad), mis 

peavad aitama saavutada taastuvenergia 

2. Liikmesriigid võivad objektiivsete 

ja mittediskrimineerivate kriteeriumide 

alusel määrata ja avaldada selliste 

meetmete loetelu, mis peavad aitama 

saavutada taastuvenergia osakaalu 

suurendamise. 
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osakaalu lõikega 1 ette nähtud 

suurendamise. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1049 

Barbara Kappel 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 23 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Liikmesriigid võivad objektiivsete 

ja mittediskrimineerivate kriteeriumide 

alusel määrata ja avaldada selliste 

meetmete loetelu ja sellised 

rakendusüksused (nt kütusetarnijad), mis 

peavad aitama saavutada taastuvenergia 

osakaalu lõikega 1 ette nähtud 

suurendamise. 

2. Liikmesriigid võivad objektiivsete 

ja mittediskrimineerivate kriteeriumide 

alusel määrata ja avaldada selliste 

meetmete loetelu (nt kütusetarnijad), mis 

peavad aitama saavutada taastuvenergia 

osakaalu lõikega 1 ette nähtud 

suurendamise. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1050 

Claude Turmes 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 23 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Liikmesriigid võivad objektiivsete 

ja mittediskrimineerivate kriteeriumide 

alusel määrata ja avaldada selliste 

meetmete loetelu ja sellised 

rakendusüksused (nt kütusetarnijad), mis 

peavad aitama saavutada taastuvenergia 

osakaalu lõikega 1 ette nähtud 

suurendamise. 

2. Liikmesriigid määravad ja 

avaldavad objektiivsete ja 

mittediskrimineerivate kriteeriumide alusel 

selliste meetmete loetelu ja sellised 

rakendusüksused, mis peavad suurendama 

taastuvenergia osakaalu vastavalt lõikele 1. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  1051 

Barbara Kappel 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 23 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Taastuvenergia osakaalu 

suurendamiseks vastavalt lõikele 1 võib 

kasutada ühte või mitut järgmist 

võimalust: 

välja jäetud 

a) taastuvenergia füüsiline lõimimine 

energiasse ja energia saamiseks 

kasutatavasse kütusesse, mis kütte- ja 

jahutussektorisse tarnitakse; 

 

b) otsesed leevendusmeetmed, nagu 

taastuvenergial põhinevate suure 

tõhususega kütte- ja jahutussüsteemide 

paigaldamine hoonetesse või 

taastuvenergia kasutamine tööstuslikes 

kütte- ja jahutussprotsessides; 

 

c) kaudsed leevendusmeetmed, mille 

puhul kasutatakse kaubeldavaid 

sertifikaate, mis tõendavad, et kohustus 

on täidetud muu ettevõtja, nagu sõltumatu 

taastuvenergiatehnoloogia paigaldaja või 

taastuvenergiatehnoloogia 

paigaldamisega tegeleva energiateenuste 

ettevõtja poolt võetavate kaudsete 

leevendusmeetmete toetamise kaudu. 

 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1052 

Paul Rübig 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 23 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Taastuvenergia osakaalu 

suurendamiseks vastavalt lõikele 1 võib 

kasutada ühte või mitut järgmist 

välja jäetud 
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võimalust: 

a) taastuvenergia füüsiline lõimimine 

energiasse ja energia saamiseks 

kasutatavasse kütusesse, mis kütte- ja 

jahutussektorisse tarnitakse; 

 

b) otsesed leevendusmeetmed, nagu 

taastuvenergial põhinevate suure 

tõhususega kütte- ja jahutussüsteemide 

paigaldamine hoonetesse või 

taastuvenergia kasutamine tööstuslikes 

kütte- ja jahutussprotsessides; 

 

c) kaudsed leevendusmeetmed, mille 

puhul kasutatakse kaubeldavaid 

sertifikaate, mis tõendavad, et kohustus 

on täidetud muu ettevõtja, nagu sõltumatu 

taastuvenergiatehnoloogia paigaldaja või 

taastuvenergiatehnoloogia 

paigaldamisega tegeleva energiateenuste 

ettevõtja poolt võetavate kaudsete 

leevendusmeetmete toetamise kaudu. 

 

Or. en 

Selgitus 

Erinevalt elektrist ja gaasist ei saa soojust riikide vahel eri piirkondadest tarnida. Sellepärast 

sõltub taastuvate energiaallikate osakaal väga suurel määral tehnilisest ja majanduslikust 

potentsiaalist. 

 

Muudatusettepanek  1053 

Miroslav Poche 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 23 – lõige 3 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Taastuvenergia osakaalu 

suurendamiseks vastavalt lõikele 1 võib 

kasutada ühte või mitut järgmist võimalust: 

3. Taastuvenergia osakaalu 

suurendamiseks vastavalt lõikele 1 võib 

kasutada muu hulgas ühte või mitut 

järgmist võimalust: 

Or. en 

 



 

PE607.899v02-00 102/151 AM\1130434ET.docx 

ET 

Muudatusettepanek  1054 

Patrizia Toia, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 23 – lõige 3 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) taastuvenergia füüsiline lõimimine 

energiasse ja energia saamiseks 

kasutatavasse kütusesse, mis kütte- ja 

jahutussektorisse tarnitakse; 

a) taastuvenergia füüsiline lõimimine 

energiasse ja energia saamiseks 

kasutatavasse kütusesse, mis kütte- ja 

jahutussektorisse tarnitakse, muu hulgas 

direktiivis 2012/27/EL määratletud 

tõhusate kaugküttesüsteemide kaudu; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1055 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 23 – lõige 3 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) taastuvenergia füüsiline lõimimine 

energiasse ja energia saamiseks 

kasutatavasse kütusesse, mis kütte- ja 

jahutussektorisse tarnitakse; 

a) taastuvenergia ja/või heitsoojuse ja 

-jahutuse füüsiline lõimimine energiasse ja 

energia saamiseks kasutatavasse kütusesse, 

mis kütte- ja jahutussektorisse tarnitakse; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1056 

Pavel Telička, Angelika Mlinar 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 23 – lõige 3 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) taastuvenergia füüsiline lõimimine 

energiasse ja energia saamiseks 

kasutatavasse kütusesse, mis kütte- ja 

a) taastuvenergia ja/või heitsoojuse 

või -jahutuse füüsiline lõimimine 

energiasse ja energia saamiseks 
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jahutussektorisse tarnitakse; kasutatavasse kütusesse, mis kütte- ja 

jahutussektorisse tarnitakse; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1057 

Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 23 – lõige 3 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) taastuvenergia füüsiline lõimimine 

energiasse ja energia saamiseks 

kasutatavasse kütusesse, mis kütte- ja 

jahutussektorisse tarnitakse; 

a) taastuvenergia ja/või heitsoojuse 

või -jahutuse füüsiline lõimimine 

energiasse ja energia saamiseks 

kasutatavasse kütusesse, mis kütte- ja 

jahutussektorisse tarnitakse; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1058 

Marian-Jean Marinescu 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 23 – lõige 3 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) taastuvenergia füüsiline lõimimine 

energiasse ja energia saamiseks 

kasutatavasse kütusesse, mis kütte- ja 

jahutussektorisse tarnitakse; 

a) taastuvenergia ja heitsoojuse ja -

jahutuse füüsiline lõimimine energiasse ja 

energia saamiseks kasutatavasse kütusesse, 

mis kütte- ja jahutussektorisse tarnitakse; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1059 

Claude Turmes 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 23 – lõige 3 – punkt a 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) taastuvenergia füüsiline lõimimine 

energiasse ja energia saamiseks 

kasutatavasse kütusesse, mis kütte- ja 

jahutussektorisse tarnitakse; 

a) taastuvenergia ja heitsoojuse või -

jahutuse füüsiline lõimimine energiasse ja 

energia saamiseks kasutatavasse kütusesse, 

mis kütte- ja jahutussektorisse tarnitakse; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1060 

Miroslav Poche 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 23 – lõige 3 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) taastuvenergia füüsiline lõimimine 

energiasse ja energia saamiseks 

kasutatavasse kütusesse, mis kütte- ja 

jahutussektorisse tarnitakse; 

a) taastuvenergia ja/või heitsoojuse 

või -jahutuse füüsiline lõimimine 

energiasse ja energia saamiseks 

kasutatavasse kütusesse, mis kütte- ja 

jahutussektorisse tarnitakse; 

Or. en 

Selgitus 

Taastuvate energiaallikate osakaalu suurendamisel kütte- ja jahutussektoris tuleb arvesse 

võtta eri liikmesriikide täiesti erinevat olukorda seoses geograafiliste tingimuste, kliimaolude 

või muude riigi iseärasustega ning samuti liikmesriikide õigust otsustada selle üle, millist liiki 

taastuvaid energiaallikaid kasutatakse ja milline on riigi energiaallikate jaotus. Heitsoojust 

tuleks käsitada sarnaselt taastuvenergiaga ning liikmesriikidele tuleks anda võimalus 

saavutada oma taastuvate energiaallikate osakaalu eesmärk küttesektoris heitsoojuse 

ulatuslikuma kaasamise teel küttesüsteemidesse. 

 

Muudatusettepanek  1061 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 23 – lõige 3 – punkt b 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) otsesed leevendusmeetmed, nagu 

taastuvenergial põhinevate suure 

tõhususega kütte- ja jahutussüsteemide 

paigaldamine hoonetesse või 

taastuvenergia kasutamine tööstuslikes 

kütte- ja jahutussprotsessides; 

b) otsesed leevendusmeetmed, nagu 

taastuvenergial põhinevate suure 

tõhususega kütte- ja jahutussüsteemide 

paigaldamine hoonetesse või 

taastuvenergia ja/või heitsoojuse ja -

jahutuse kasutamine tööstuslikes kütte- ja 

jahutussprotsessides; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1062 

Pavel Telička, Angelika Mlinar 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 23 – lõige 3 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) otsesed leevendusmeetmed, nagu 

taastuvenergial põhinevate suure 

tõhususega kütte- ja jahutussüsteemide 

paigaldamine hoonetesse või 

taastuvenergia kasutamine tööstuslikes 

kütte- ja jahutussprotsessides; 

b) otsesed leevendusmeetmed, nagu 

taastuvenergial põhinevate suure 

tõhususega kütte- ja jahutussüsteemide 

paigaldamine hoonetesse või 

taastuvenergia ja/või heitsoojuse või -

jahutuse kasutamine tööstuslikes kütte- ja 

jahutussprotsessides; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1063 

Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 23 – lõige 3 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) otsesed leevendusmeetmed, nagu 

taastuvenergial põhinevate suure 

tõhususega kütte- ja jahutussüsteemide 

paigaldamine hoonetesse või 

taastuvenergia kasutamine tööstuslikes 

kütte- ja jahutussprotsessides; 

b) otsesed leevendusmeetmed, nagu 

taastuvenergial põhinevate suure 

tõhususega kütte- ja jahutussüsteemide 

paigaldamine hoonetesse või 

taastuvenergia ja/või heitsoojuse või -

jahutuse kasutamine tööstuslikes kütte- ja 
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jahutussprotsessides; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1064 

Claude Turmes 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 23 – lõige 3 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) otsesed leevendusmeetmed, nagu 

taastuvenergial põhinevate suure 

tõhususega kütte- ja jahutussüsteemide 

paigaldamine hoonetesse või 

taastuvenergia kasutamine tööstuslikes 

kütte- ja jahutussprotsessides; 

b) otsesed leevendusmeetmed, nagu 

taastuvenergial põhinevate suure 

tõhususega kütte- ja jahutussüsteemide 

paigaldamine hoonetesse või 

taastuvenergia ja heitsoojuse või -jahutuse 

kasutamine tööstuslikes kütte- ja 

jahutussprotsessides; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1065 

Miroslav Poche 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 23 – lõige 3 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) otsesed leevendusmeetmed, nagu 

taastuvenergial põhinevate suure 

tõhususega kütte- ja jahutussüsteemide 

paigaldamine hoonetesse või 

taastuvenergia kasutamine tööstuslikes 

kütte- ja jahutussprotsessides; 

b) otsesed leevendusmeetmed, nagu 

taastuvenergial põhinevate suure 

tõhususega kütte- ja jahutussüsteemide 

paigaldamine hoonetesse või 

taastuvenergia ja/või heitsoojuse või -

jahutuse kasutamine tööstuslikes kütte- ja 

jahutussprotsessides; 

Or. en 

Selgitus 

Taastuvate energiaallikate osakaalu suurendamisel kütte- ja jahutussektoris tuleb arvesse 
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võtta eri liikmesriikide täiesti erinevat olukorda seoses geograafiliste tingimuste, kliimaolude 

või muude riigi iseärasustega ning samuti liikmesriikide õigust otsustada selle üle, millist liiki 

taastuvaid energiaallikaid kasutatakse ja milline on riigi energiaallikate jaotus. Heitsoojust 

tuleks käsitada sarnaselt taastuvenergiaga ning liikmesriikidele tuleks anda võimalus 

saavutada oma taastuvate energiaallikate osakaalu eesmärk küttesektoris heitsoojuse 

ulatuslikuma kaasamise teel küttesüsteemidesse. 

 

Muudatusettepanek  1066 

Jeppe Kofod 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 23 – lõige 3 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

c) kaudsed leevendusmeetmed, mille 

puhul kasutatakse kaubeldavaid 

sertifikaate, mis tõendavad, et kohustus 

on täidetud muu ettevõtja, nagu sõltumatu 

taastuvenergiatehnoloogia paigaldaja või 

taastuvenergiatehnoloogia 

paigaldamisega tegeleva energiateenuste 

ettevõtja poolt võetavate kaudsete 

leevendusmeetmete toetamise kaudu. 

välja jäetud 

Or. en 

Selgitus 

Päritolutagatistel ei ole praegusel turul praktiliselt mingit väärtust, vaid on hoopis oht, et 

neid kasutatakse ära võimalusena kütte- ja jahutussektoris taastuvatele energiaallikatele 

mitte üle minna. 

 

Muudatusettepanek  1067 

Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 23 – lõige 3 – punkt c a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 c a) rahastamiskavad ja -vahendid või 

majanduslikud või rahalised stiimulid, 

mis aitavad kaasa taastuvenergiat 

kasutavate kütte- ja jahutusseadmete 
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paigaldamisele ning niisuguste 

energiavõrkude arendamisele, mis 

tarnivad taastuvenergiat hoonetes ja 

tööstuses kasutatavaks kütteks ja 

jahutuseks. 

Or. es 

Selgitus 

Arvesse tuleb võtta ka majanduslikku, mitte üksnes rahalist abi. 

 

Muudatusettepanek  1068 

Pavel Telička 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 23 – lõige 3 – punkt c a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 c a) muud sarnase mõjuga 

poliitikameetmed, näiteks riiklikud 

fiskaalmeetmed, rahalised stiimulid, 

linnaplaneerimine või vabatahtlikud 

kokkulepped tööstuse või kohalike 

asutustega. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1069 

Claude Turmes 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 23 – lõige 3 – punkt c a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 c a) muud sarnase mõjuga 

poliitikameetmed, mis aitavad saavutada 

lõikes 1 sätestatud taastuvenergia 

osakaalu suurenemist, näiteks riiklikud 

fiskaalmeetmed või muud rahalised 

stiimulid. 
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Or. en 

 

Muudatusettepanek  1070 

Seán Kelly, Nadine Morano, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna Virkkunen, Luděk 

Niedermayer, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 23 – lõige 3 – punkt c a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 c a) muud sarnase mõjuga 

poliitikameetmed, mis aitavad saavutada 

lõikes 1 sätestatud taastuvenergia 

osakaalu suurenemist. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1071 

Barbara Kappel 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 23 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Liikmesriigid võivad lõikes 2 

osutatud meetmete rakendamiseks ja 

jälgimiseks kasutada direktiivi 

2012/27/EL artiklis 7 sätestatud riikliku 

energiatõhususkohustuste süsteemi 

raames loodud struktuure. 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1072 

Claude Turmes 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 23 – lõige 4 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Liikmesriigid võivad lõikes 2 

osutatud meetmete rakendamiseks ja 

jälgimiseks kasutada direktiivi 

2012/27/EL artiklis 7 sätestatud riikliku 

energiatõhususkohustuste süsteemi 

raames loodud struktuure. 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1073 

Paul Rübig 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 23 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Liikmesriigid võivad lõikes 2 

osutatud meetmete rakendamiseks ja 

jälgimiseks kasutada direktiivi 

2012/27/EL artiklis 7 sätestatud riikliku 

energiatõhususkohustuste süsteemi 

raames loodud struktuure. 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1074 

Barbara Kappel 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 23 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Lõike 2 kohaselt määratud 

üksused tagavad, et nende panus on 

mõõdetav ja tõendatav, ning esitavad igal 

aastal alates 30. juunist 2021 liikmesriigi 

määratud ametiasutusele järgmise teabe: 

välja jäetud 

a) kütte- ja jahutussektorisse tarnitud 

energia koguhulk; 
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b) kütte- ja jahutussektorisse tarnitud 

taastuvenergia koguhulk; 

 

c) taastuvenergia osakaal kütte- ja 

jahutussektorisse tarnitud energia 

koguhulgas; ja 

 

d) taastuvenergiaallika liik.  

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1075 

Paul Rübig 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 23 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Lõike 2 kohaselt määratud 

üksused tagavad, et nende panus on 

mõõdetav ja tõendatav, ning esitavad igal 

aastal alates 30. juunist 2021 liikmesriigi 

määratud ametiasutusele järgmise teabe: 

välja jäetud 

a) kütte- ja jahutussektorisse tarnitud 

energia koguhulk; 

 

b) kütte- ja jahutussektorisse tarnitud 

taastuvenergia koguhulk; 

 

c) taastuvenergia osakaal kütte- ja 

jahutussektorisse tarnitud energia 

koguhulgas; ja 

 

d) taastuvenergiaallika liik.  

Or. en 

Selgitus 

Erinevalt elektrist ja gaasist ei saa soojust riikide vahel eri piirkondadest tarnida. Sellepärast 

sõltub taastuvate energiaallikate osakaal väga suurel määral tehnilisest ja majanduslikust 

potentsiaalist. 

 

Muudatusettepanek  1076 

Claude Turmes 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 23 – lõige 5 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) kütte- ja jahutussektorisse tarnitud 

energia koguhulk; 

a) kütte- ja jahutussektorisse tarnitud 

energia koguhulk taastuvenergia liikide 

kaupa; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1077 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 23 – lõige 5 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) kütte- ja jahutussektorisse tarnitud 

energia koguhulk; 

a) kütte- ja jahutussektorisse tarnitud 

energia koguhulk taastuvenergia liikide 

kaupa; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1078 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 23 – lõige 5 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) kütte- ja jahutussektorisse tarnitud 

taastuvenergia koguhulk; 

b) kütte- ja jahutussektorisse tarnitud 

taastuvenergia koguhulk taastuvenergia 

liikide kaupa; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1079 

Claude Turmes 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 23 – lõige 5 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) kütte- ja jahutussektorisse tarnitud 

taastuvenergia koguhulk; 

b) kütte- ja jahutussektorisse tarnitud 

taastuvenergia koguhulk taastuvenergia 

liikide kaupa; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1080 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 23 – lõige 5 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) kütte- ja jahutussektorisse tarnitud 

taastuvenergia koguhulk; 

b) kütte- ja jahutussektorisse tarnitud 

taastuvenergia ja/või heitsoojuse ja -

jahutuse koguhulk; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1081 

Pavel Telička, Angelika Mlinar 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 23 – lõige 5 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) kütte- ja jahutussektorisse tarnitud 

taastuvenergia koguhulk; 

b) kütte- ja jahutussektorisse tarnitud 

taastuvenergia ja/või heitsoojuse või -

jahutuse koguhulk; 

Or. en 

 



 

PE607.899v02-00 114/151 AM\1130434ET.docx 

ET 

Muudatusettepanek  1082 

Miroslav Poche 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 23 – lõige 5 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) kütte- ja jahutussektorisse tarnitud 

taastuvenergia koguhulk; 

b) kütte- ja jahutussektorisse tarnitud 

taastuvenergia ja/või heitsoojuse või -

jahutuse koguhulk; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1083 

Claude Turmes 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 23 – lõige 5 – punkt b a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 b a) kütte- ja jahutussektorisse tarnitud 

heitsoojuse või -jahutuse koguhulk; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1084 

Pavel Telička, Angelika Mlinar 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 23 – lõige 5 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

c) taastuvenergia osakaal kütte- ja 

jahutussektorisse tarnitud energia 

koguhulgas; ja 

c) taastuvenergia osakaal kütte- ja 

jahutussektorisse tarnitud energia ja/või 

heitsoojuse või -jahutuse koguhulgas, ja 

Or. en 
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Muudatusettepanek  1085 

Miroslav Poche 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 23 – lõige 5 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

c) taastuvenergia osakaal kütte- ja 

jahutussektorisse tarnitud energia 

koguhulgas; ja 

c) taastuvenergia osakaal kütte- ja 

jahutussektorisse tarnitud energia ja/või 

heitsoojuse või -jahutuse koguhulgas, ja 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1086 

Claude Turmes 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 23 – lõige 5 – punkt c a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 c a) heitsoojuse või -jahutuse osakaal 

kütte- ja jahutussektorisse tarnitud 

energia koguhulgas; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1087 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 23 – lõige 5 – punkt d 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

d) taastuvenergiaallika liik. d) taastuvenergiaallika ja/või 

heitsoojuse ja -jahutuse allika liik; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  1088 

Pavel Telička, Angelika Mlinar 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 23 – lõige 5 – punkt d 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

d) taastuvenergiaallika liik. d) taastuvenergiaallika ja/või 

heitsoojuse või -jahutuse allika liik; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1089 

Claude Turmes 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 23 – lõige 5 – punkt d 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

d) taastuvenergiaallika liik. d) taastuvenergiaallika ja heitsoojuse 

või -jahutuse liik; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1090 

Miroslav Poche 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 23 – lõige 5 – punkt d 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

d) taastuvenergiaallika liik. d) taastuvenergiaallika ja/või 

heitsoojuse või -jahutuse allika liik; 

Or. en 

Selgitus 

Taastuvate energiaallikate osakaalu suurendamisel kütte- ja jahutussektoris tuleb arvesse 

võtta eri liikmesriikide täiesti erinevat olukorda seoses geograafiliste tingimuste, kliimaolude 
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või muude riigi iseärasustega ning samuti liikmesriikide õigust otsustada selle üle, millist liiki 

taastuvaid energiaallikaid kasutatakse ja milline on riigi energiaallikate jaotus. Heitsoojust 

tuleks käsitada sarnaselt taastuvenergiaga ning liikmesriikidele tuleks anda võimalus 

saavutada oma taastuvate energiaallikate osakaalu eesmärk küttesektoris heitsoojuse 

ulatuslikuma kaasamise teel küttesüsteemidesse. 

 

Muudatusettepanek  1091 

Dan Nica, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 23 – lõige 5 – punkt d a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 d a) muud sarnase mõjuga 

poliitikameetmed, mis aitavad saavutada 

lõikes 1 sätestatud taastuvenergia 

osakaalu suurenemist. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1092 

Barbara Kappel 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 23 – lõige 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Liikmesriigid tagavad, et pädev 

määratud asutus kontrollib lõike 5 

kohaselt esitatud teavet. 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1093 

Paul Rübig 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 23 – lõige 6 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Liikmesriigid tagavad, et pädev 

määratud asutus kontrollib lõike 5 

kohaselt esitatud teavet. 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1094 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 23 – lõige 6 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 6 a. Liikmesriigid toetavad selliste 

meetmete ja programmide väljatöötamist, 

mis aitavad lahendada kütteostuvõimetuse 

probleemi asjaomases sektoris. Kõikidele 

sellega seonduvatele toetavatele 

meetmetele peab olema tagatud 

liikmesriikide ja ELi fondide piisav 

rahastus, et tagada juurdepääs energiale, 

mis on üks peamisi sotsiaalseid õigusi. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1095 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 23 – lõige 6 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 6 b. Liikmesriigid töötavad kulutõhusal 

viisil välja taastuvenergial põhinevad 

kütte- ja jahutuslahendused nii uute 

üldkasutatavate hoonete kui ka vanade 

renoveeritavate üldkasutatavate hoonete 

jaoks. Eelistatakse haavatavate 
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elanikkonnarühmadega üldkasutatavaid 

hooneid, näiteks koole, haiglaid, 

vanadekodusid jne. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1096 

Claude Turmes 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 24 – lõige -1 (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 -1. Liikmesriigid toetavad ainult 

taastuvate energiaallikate ning 

heitsoojuse või -jahutuse toitega 

olemasolevate tõhusate kaugkütte ja -

jahutuse võrkude uuendamist ning selliste 

uute võrkude arendamist, võttes aluseks 

koostöös asjaomaste kohalike asutustega 

tehtud positiivse tulemusega majanduslike 

ja keskkonnaalaste kulude-tulude 

analüüsi. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1097 

Seán Kelly, Nadine Morano, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise Grossetête, 

Henna Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 24 – lõige -1 (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 -1. Liikmesriigid püüavad suurendada 

taastuvenergia ja/või heitsoojuse ja -

jahutuse osakaalu olemasolevates kütte- 

ja jahutussüsteemides ning tagavad 

võimaluse korral tõhusa soojus- ja 

elektrienergia koostootmise. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  1098 

Pavel Telička 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 24 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Liikmesriigid tagavad, et 

kaugkütte ja -jahutusenergia tarnijad 

annavad lõpptarbijatele teavet oma 

süsteemi energiatõhususe ja 

taastuvenergia osakaalu kohta. Selline 

teave peab olema kooskõlas direktiivi 

2010/31/EL kohaselt kasutatavate 

standarditega. 

välja jäetud 

Or. en 

Selgitus 

See lõige tuleks välja jätta ebavajaliku korduse vältimiseks, kuna energiatõhususe direktiivis 

on juba sätestatud kohustus esitada teave kaugküttesüsteemi energiaallikate jaotuse kohta. 

 

Muudatusettepanek  1099 

Hans-Olaf Henkel 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 24 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Liikmesriigid tagavad, et kaugkütte 

ja -jahutusenergia tarnijad annavad 

lõpptarbijatele teavet oma süsteemi 

energiatõhususe ja taastuvenergia osakaalu 

kohta. Selline teave peab olema kooskõlas 

direktiivi 2010/31/EL kohaselt kasutatavate 

standarditega. 

1. Liikmesriigid tagavad, et kaugkütte 

ja -jahutusenergia tarnijad annavad 

lõpptarbijatele teavet oma süsteemi 

energiatõhususe ja taastuvenergia ning 

heitsoojuse või -jahutuse osakaalu kohta. 

Selline teave tuleb esitada kord aastas 

ning peab olema kooskõlas direktiivi 

2010/31/EL kohaselt kasutatavate 

standarditega. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  1100 

Claude Turmes 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 24 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Liikmesriigid tagavad, et kaugkütte 

ja -jahutusenergia tarnijad annavad 

lõpptarbijatele teavet oma süsteemi 

energiatõhususe ja taastuvenergia osakaalu 

kohta. Selline teave peab olema kooskõlas 

direktiivi 2010/31/EL kohaselt kasutatavate 

standarditega. 

1. Liikmesriigid tagavad, et kaugkütte 

ja -jahutusenergia tarnijad annavad 

lõpptarbijatele teavet oma süsteemi 

energiatõhususe ja taastuvenergia osakaalu 

kohta. Selline teave tuleb esitada kord 

aastas või nõudmise korral kooskõlas 

direktiivi 2010/31/EL kohaselt kasutatavate 

standarditega. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1101 

András Gyürk, György Hölvényi 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 24 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Liikmesriigid tagavad, et kaugkütte 

ja -jahutusenergia tarnijad annavad 

lõpptarbijatele teavet oma süsteemi 

energiatõhususe ja taastuvenergia osakaalu 

kohta. Selline teave peab olema kooskõlas 

direktiivi 2010/31/EL kohaselt kasutatavate 

standarditega. 

1. Liikmesriigid tagavad, et kaugkütte 

ja -jahutusenergia tarnijad annavad 

lõpptarbijatele teavet oma süsteemi 

energiatõhususe ja taastuvenergia osakaalu 

kohta, kasutades näiteks ökomärgist. 

Selline teave peab olema kooskõlas 

direktiivi 2010/31/EL kohaselt kasutatavate 

standarditega. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1102 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar del Castillo Vera, Vladimir 

Urutchev 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 24 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Liikmesriigid tagavad, et kaugkütte 

ja -jahutusenergia tarnijad annavad 

lõpptarbijatele teavet oma süsteemi 

energiatõhususe ja taastuvenergia osakaalu 

kohta. Selline teave peab olema kooskõlas 

direktiivi 2010/31/EL kohaselt kasutatavate 

standarditega. 

1. Liikmesriigid tagavad, et kaugkütte 

ja -jahutusenergia tarnijad annavad 

lõpptarbijatele teavet oma süsteemi 

energiatõhususe ja taastuvenergia osakaalu 

kohta. Selline teave tuleb esitada kord 

aastas kooskõlas direktiivi 2010/31/EL 

kohaselt kasutatavate standarditega. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1103 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 24 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Liikmesriigid tagavad, et kaugkütte 

ja -jahutusenergia tarnijad annavad 

lõpptarbijatele teavet oma süsteemi 

energiatõhususe ja taastuvenergia osakaalu 

kohta. Selline teave peab olema kooskõlas 

direktiivi 2010/31/EL kohaselt kasutatavate 

standarditega. 

1. Liikmesriigid tagavad, et kaugkütte 

ja -jahutusenergia tarnijad annavad 

lõpptarbijatele teavet oma süsteemi 

energiatõhususe ja taastuvenergia ja/või 

heitsoojuse ja -jahutuse osakaalu kohta. 

Selline teave peab olema kooskõlas 

direktiivi 2010/31/EL kohaselt kasutatavate 

standarditega. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1104 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 24 – lõige 1 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Liikmesriigid tagavad, et kaugkütte 

ja -jahutusenergia tarnijad annavad 

lõpptarbijatele teavet oma süsteemi 

energiatõhususe ja taastuvenergia osakaalu 

kohta. Selline teave peab olema kooskõlas 

direktiivi 2010/31/EL kohaselt kasutatavate 

standarditega. 

1. Liikmesriigid tagavad, et kaugkütte 

ja -jahutusenergia tarnijad annavad 

lepingupartneritele teavet oma süsteemi 

energiatõhususe ja taastuvenergia osakaalu 

kohta. Selline teave peab olema kooskõlas 

direktiivi 2010/31/EL kohaselt kasutatavate 

standarditega. 

Or. en 

Selgitus 

Kütte tarnijatelt ei saa nõuda nende klientide teavitamist, kellega tarnijatel ei ole sõlmitud 

lepingut. 

 

Muudatusettepanek  1105 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 24 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Liikmesriigid tagavad, et kaugkütte 

ja -jahutusenergia tarnijad annavad 

lõpptarbijatele teavet oma süsteemi 

energiatõhususe ja taastuvenergia osakaalu 

kohta. Selline teave peab olema kooskõlas 

direktiivi 2010/31/EL kohaselt kasutatavate 

standarditega. 

1. Liikmesriigid tagavad, et kaugkütte 

ja -jahutusenergia tarnijad annavad oma 

lõpptarbijatele teavet oma süsteemi 

energiatõhususe ja taastuvenergia osakaalu 

kohta. Selline teave peab olema kooskõlas 

direktiivi 2010/31/EL kohaselt kasutatavate 

standarditega. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1106 

Barbara Kappel 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 24 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Liikmesriigid tagavad, et kaugkütte 1. Liikmesriigid tagavad, et kaugkütte 
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ja -jahutusenergia tarnijad annavad 

lõpptarbijatele teavet oma süsteemi 

energiatõhususe ja taastuvenergia osakaalu 

kohta. Selline teave peab olema kooskõlas 

direktiivi 2010/31/EL kohaselt kasutatavate 

standarditega. 

ja -jahutusenergia tarnijad annavad 

tarbijatele teavet oma süsteemi 

energiatõhususe ja taastuvenergia osakaalu 

kohta. Selline teave peab olema kooskõlas 

direktiivi 2010/31/EL kohaselt kasutatavate 

standarditega. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1107 

András Gyürk, György Hölvényi 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 24 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Liikmesriigid sätestavad vajalikud 

meetmed, et võimaldada sellise kaugkütte- 

ja kaugjahutussüsteemi tarbijatel, mis ei 

ole „tõhus kaugküte ja -jahutus“ direktiivi 

2012/27/EL artikli 2 punkti 41 tähenduses, 

süsteemist lahkuda, et toota taastuvatest 

energiaallikatest soojus- või 

jahutusenergiat ise või liituda muu soojus- 

või jahutusenergia tarnijaga, kellel on 

juurdepääs lõikes 4 osutatud süsteemile. 

2. Liikmesriigid sätestavad vajalikud 

meetmed, et võimaldada sellise kaugkütte- 

ja kaugjahutussüsteemi tarbijatel, mis ei 

ole „tõhus kaugküte ja -jahutus“ direktiivi 

2012/27/EL artikli 2 punkti 41 tähenduses, 

süsteemist lahkuda, et toota taastuvatest 

energiaallikatest soojus- või 

jahutusenergiat ise või liituda muu soojus- 

või jahutusenergia tarnijaga, kellel on 

juurdepääs lõikes 4 osutatud süsteemile. 

Ebatõhusate kaugkütte- ja 

kaugjahutussüsteemide ajakohastamist, 

sealhulgas kaugkütte- ja 

kaugjahutussüsteemide fossiilkütuselt 

taastuvatele või jäätmepõhistele 

energiaallikatele üleminekut tuleks 

jätkuvalt edendada asjakohaste 

meetmetega. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1108 

Françoise Grossetête, Anne Sander 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 24 – lõige 2 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Liikmesriigid sätestavad vajalikud 

meetmed, et võimaldada sellise kaugkütte- 

ja kaugjahutussüsteemi tarbijatel, mis ei 

ole „tõhus kaugküte ja -jahutus“ direktiivi 

2012/27/EL artikli 2 punkti 41 tähenduses, 

süsteemist lahkuda, et toota taastuvatest 

energiaallikatest soojus- või 

jahutusenergiat ise või liituda muu soojus- 

või jahutusenergia tarnijaga, kellel on 

juurdepääs lõikes 4 osutatud süsteemile. 

2. Liikmesriigid sätestavad vajalikud 

meetmed, et võimaldada sellise kaugkütte- 

ja kaugjahutussüsteemi tarbijatel, mis ei 

ole „tõhus kaugküte ja -jahutus“ direktiivi 

2012/27/EL artikli 2 punkti 41 tähenduses, 

süsteemist lahkuda, et toota taastuvatest 

energiaallikatest soojus- või 

jahutusenergiat ise või liituda muu soojus- 

või jahutusenergia tarnijaga, kellel on 

juurdepääs lõikes 4 osutatud süsteemile. 

Süsteemist lahkumisele võib järgneda 

hüvitis, et katta nimetatud kliendi 

ühendamiseks tehtud investeeringute 

amortiseerimata osa ning teised 

lahkumisega seotud amortiseerimata 

investeeringud või kulud. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  1109 

Hans-Olaf Henkel 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 24 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Liikmesriigid sätestavad vajalikud 

meetmed, et võimaldada sellise kaugkütte- 

ja kaugjahutussüsteemi tarbijatel, mis ei 

ole „tõhus kaugküte ja -jahutus“ direktiivi 

2012/27/EL artikli 2 punkti 41 tähenduses, 

süsteemist lahkuda, et toota taastuvatest 

energiaallikatest soojus- või 

jahutusenergiat ise või liituda muu soojus- 

või jahutusenergia tarnijaga, kellel on 

juurdepääs lõikes 4 osutatud süsteemile. 

2. Liikmesriigid sätestavad vajalikud 

meetmed, et võimaldada sellise kaugkütte- 

ja kaugjahutussüsteemi tarbijatel, mis ei 

ole „tõhus kaugküte ja -jahutus“ direktiivi 

2012/27/EL artikli 2 punkti 41 tähenduses, 

viie aasta jooksul pärast direktiivi 

jõustumist kaugkütte- või 

kaugjahutussüsteemi käitajaga sõlmitud 

lepingud lõpetada ja süsteemist lahkuda, et 

toota taastuvatest energiaallikatest soojus- 

või jahutusenergiat ise või liituda muu 

soojus- või jahutusenergia tarnijaga, kellel 

on juurdepääs lõikes 4 osutatud süsteemile. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  1110 

Pavel Telička 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 24 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Liikmesriigid sätestavad vajalikud 

meetmed, et võimaldada sellise kaugkütte- 

ja kaugjahutussüsteemi tarbijatel, mis ei 

ole „tõhus kaugküte ja -jahutus“ direktiivi 

2012/27/EL artikli 2 punkti 41 tähenduses, 

süsteemist lahkuda, et toota taastuvatest 

energiaallikatest soojus- või 

jahutusenergiat ise või liituda muu soojus- 

või jahutusenergia tarnijaga, kellel on 

juurdepääs lõikes 4 osutatud süsteemile. 

2. Liikmesriigid sätestavad vajalikud 

meetmed, et võimaldada sellise kaugkütte- 

ja kaugjahutussüsteemi tarbijatel, mis ei 

ole „tõhus kaugküte ja -jahutus“ direktiivi 

2012/27/EL artikli 2 punkti 41 tähenduses, 

kaugkütte- või kaugjahutussüsteemi 

käitajaga sõlmitud leping lõpetada ja 

võib-olla süsteemist lahkuda, et toota 

taastuvatest energiaallikatest soojus- või 

jahutusenergiat ise või liituda muu soojus- 

või jahutusenergia tarnijaga, kellel on 

juurdepääs lõikes 4 osutatud süsteemile. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1111 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 24 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Liikmesriigid sätestavad vajalikud 

meetmed, et võimaldada sellise kaugkütte- 

ja kaugjahutussüsteemi tarbijatel, mis ei 

ole „tõhus kaugküte ja -jahutus“ direktiivi 

2012/27/EL artikli 2 punkti 41 tähenduses, 

süsteemist lahkuda, et toota taastuvatest 

energiaallikatest soojus- või 

jahutusenergiat ise või liituda muu soojus- 

või jahutusenergia tarnijaga, kellel on 

juurdepääs lõikes 4 osutatud süsteemile. 

2. Liikmesriigid sätestavad vajalikud 

meetmed, et võimaldada sellise kaugkütte- 

ja kaugjahutussüsteemi tarbijatel, mis ei 

ole „tõhus kaugküte ja -jahutus“ direktiivi 

2012/27/EL artikli 2 punkti 41 tähenduses 

ega saa selleks investeerimiskavade 

kohaselt järgneva viie aasta jooksul, 

süsteemist lahkuda, et toota taastuvatest 

energiaallikatest soojus- või 

jahutusenergiat ise või liituda muu soojus- 

või jahutusenergia tarnijaga, kellel on 

juurdepääs lõikes 4 osutatud süsteemile. 

Or. en 
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Selgitus 

Ebatõhusate kaugkütte- ja kaugjahutussüsteemide omanikele, kes on alustanud süsteemi 

tõhususe saavutamiseks pikaajaliste investeeringute tegemist, on äärmiselt tähtis ette näha 

üleminekuperiood. Sõltumatutel asutustel peaks olema volitus kontrollida, kas eespool 

nimetatud investeerimiskavad võimaldavad muuta kaugkütte- ja kaugjahutussüsteemi 

järgnevate aastate jooksul tõhusaks. 

 

Muudatusettepanek  1112 

Flavio Zanonato 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 24 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Liikmesriigid sätestavad vajalikud 

meetmed, et võimaldada sellise kaugkütte- 

ja kaugjahutussüsteemi tarbijatel, mis ei 

ole „tõhus kaugküte ja -jahutus“ direktiivi 

2012/27/EL artikli 2 punkti 41 

tähenduses, süsteemist lahkuda, et toota 

taastuvatest energiaallikatest soojus- või 

jahutusenergiat ise või liituda muu soojus- 

või jahutusenergia tarnijaga, kellel on 

juurdepääs lõikes 4 osutatud süsteemile. 

2. Liikmesriigid sätestavad vajalikud 

meetmed, et võimaldada sellise kaugkütte- 

ja kaugjahutussüsteemi tarbijatel 

süsteemist lahkuda, et toota taastuvatest 

energiaallikatest soojus- või 

jahutusenergiat ise või liituda muu soojus- 

või jahutusenergia tarnijaga, kellel on 

juurdepääs lõikes 4 osutatud süsteemile. 

Or. en 

Selgitus 

Kütte- ja jahutussektori eripärasid silmas pidades peaks olema tagatud 

tehnoloogianeutraalsus. Turuosalistel peaks seetõttu olema võimalus eri tehnoloogiatest 

loobuda või neid vahetada. 

 

Muudatusettepanek  1113 

Patrizia Toia, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 24 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Liikmesriigid sätestavad vajalikud 

meetmed, et võimaldada sellise kaugkütte- 

2. Liikmesriigid sätestavad vajalikud 

meetmed, et võimaldada sellise kaugkütte- 
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ja kaugjahutussüsteemi tarbijatel, mis ei 

ole „tõhus kaugküte ja -jahutus“ direktiivi 

2012/27/EL artikli 2 punkti 41 tähenduses, 

süsteemist lahkuda, et toota taastuvatest 

energiaallikatest soojus- või 

jahutusenergiat ise või liituda muu soojus- 

või jahutusenergia tarnijaga, kellel on 

juurdepääs lõikes 4 osutatud süsteemile. 

ja kaugjahutussüsteemi tarbijatel, mis ei 

ole „tõhus kaugküte ja -jahutus“ direktiivi 

2012/27/EL artikli 2 punkti 41 tähenduses, 

süsteemist lahkuda, et ise tarbida 

taastuvatest energiaallikatest või tõhusate 

kütte- või jahutusseadmete toodetud 
soojus- või jahutusenergiat või liituda muu 

soojus- või jahutusenergia tarnijaga, kellel 

on juurdepääs lõikes 4 osutatud süsteemile. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1114 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 24 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Liikmesriigid sätestavad vajalikud 

meetmed, et võimaldada sellise kaugkütte- 

ja kaugjahutussüsteemi tarbijatel, mis ei 

ole „tõhus kaugküte ja -jahutus“ direktiivi 

2012/27/EL artikli 2 punkti 41 tähenduses, 

süsteemist lahkuda, et toota taastuvatest 

energiaallikatest soojus- või 

jahutusenergiat ise või liituda muu soojus- 

või jahutusenergia tarnijaga, kellel on 

juurdepääs lõikes 4 osutatud süsteemile. 

2. Liikmesriigid sätestavad vajalikud 

meetmed, et võimaldada sellise kaugkütte- 

ja kaugjahutussüsteemi tarbijatel, mis ei 

ole „tõhus kaugküte ja -jahutus“ direktiivi 

2012/27/EL artikli 2 punkti 41 tähenduses, 

süsteemist lahkuda, et toota taastuvatest 

energiaallikatest soojus- või 

jahutusenergiat ise. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1115 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 24 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Liikmesriigid sätestavad vajalikud 

meetmed, et võimaldada sellise kaugkütte- 

ja kaugjahutussüsteemi tarbijatel, mis ei 

2. Liikmesriigid sätestavad vajalikud 

meetmed, et võimaldada sellise kaugkütte- 

ja kaugjahutussüsteemi tarbijatel, mis ei 
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ole „tõhus kaugküte ja -jahutus“ direktiivi 

2012/27/EL artikli 2 punkti 41 tähenduses, 

süsteemist lahkuda, et toota taastuvatest 

energiaallikatest soojus- või 

jahutusenergiat ise või liituda muu soojus- 

või jahutusenergia tarnijaga, kellel on 

juurdepääs lõikes 4 osutatud süsteemile. 

ole „tõhus kaugküte ja -jahutus“ direktiivi 

2012/27/EL artikli 2 punkti 41 tähenduses, 

oma kaugkütte- või kaugjahutussüsteemi 

käitajaga sõlmitud lepingud lõpetada, et 

toota taastuvatest energiaallikatest soojus- 

või jahutusenergiat ise või liituda muu 

soojus- või jahutusenergia tarnijaga, kellel 

on juurdepääs lõikes 4 osutatud süsteemile. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1116 

Claude Turmes 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 24 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Liikmesriigid sätestavad vajalikud 

meetmed, et võimaldada sellise kaugkütte- 

ja kaugjahutussüsteemi tarbijatel, mis ei 

ole „tõhus kaugküte ja -jahutus“ direktiivi 

2012/27/EL artikli 2 punkti 41 tähenduses, 

süsteemist lahkuda, et toota taastuvatest 

energiaallikatest soojus- või 

jahutusenergiat ise või liituda muu soojus- 

või jahutusenergia tarnijaga, kellel on 

juurdepääs lõikes 4 osutatud süsteemile. 

2. Liikmesriigid sätestavad vajalikud 

meetmed, et võimaldada sellise kaugkütte- 

ja kaugjahutussüsteemi tarbijatel, mis ei 

ole „tõhus kaugküte ja -jahutus“ direktiivi 

2012/27/EL artikli 2 punkti 41 tähenduses, 

oma kaugkütte- või kaugjahutussüsteemi 

käitajatega sõlmitud lepingud lõpetada, et 

toota taastuvatest energiaallikatest soojus- 

või jahutusenergiat ise või liituda muu 

soojus- või jahutusenergia tarnijaga, kellel 

on juurdepääs lõikes 4 osutatud süsteemile. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1117 

Flavio Zanonato 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 24 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Liikmesriigid võivad piirata 

süsteemist lahkumise või tarnija 

vahetamise õigust selliste tarbijatega, kes 

välja jäetud 
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suudavad tõendada, et soojus- või 

jahutusenergia alternatiivsest allikast 

tarnimise tulemusena suureneb 

energiatõhusus märgatavalt. Alternatiivse 

tarneallika tõhusust võib hinnata 

direktiivis 2010/31/EL määratletud 

energiatõhususe sertifikaadi alusel. 

Or. en 

Selgitus 

Kooskõlastus artikli 24 lõike 2 muudatusettepanekuga. 

 

Muudatusettepanek  1118 

Carlos Zorrinho 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 24 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Liikmesriigid võivad piirata 

süsteemist lahkumise või tarnija 

vahetamise õigust selliste tarbijatega, kes 

suudavad tõendada, et soojus- või 

jahutusenergia alternatiivsest allikast 

tarnimise tulemusena suureneb 

energiatõhusus märgatavalt. Alternatiivse 

tarneallika tõhusust võib hinnata 

direktiivis 2010/31/EL määratletud 

energiatõhususe sertifikaadi alusel. 

3. Liikmesriigid võivad piirata 

süsteemist lahkumist või tarnija 

vahetamist selliste tarbijatega, kes 

suudavad tõendada, et soojus- või 

jahutusenergia alternatiivsest allikast 

tarnimise tulemusena suureneb 

energiatõhusus või taastuvenergia osakaal 

märgatavalt. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1119 

Pavel Telička 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 24 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Liikmesriigid võivad piirata 3. Liikmesriigid võivad piirata 
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süsteemist lahkumise või tarnija 

vahetamise õigust selliste tarbijatega, kes 

suudavad tõendada, et soojus- või 

jahutusenergia alternatiivsest allikast 

tarnimise tulemusena suureneb 

energiatõhusus märgatavalt. Alternatiivse 

tarneallika tõhusust võib hinnata direktiivis 

2010/31/EL määratletud energiatõhususe 

sertifikaadi alusel. 

kaugkütte- või kaugjahutussüsteemi 

käitajaga sõlmitud lepingu lõpetamise 

ning seejärel süsteemist lahkumise või 

tarnija vahetamise õigust selliste 

tarbijatega, kes suudavad tõendada, et 

soojus- või jahutusenergia alternatiivsest 

allikast tarnimise tulemusena suureneb 

energiatõhusus märgatavalt. Alternatiivse 

tarneallika tõhusust võib hinnata direktiivis 

2010/31/EL määratletud energiatõhususe 

sertifikaadi alusel. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1120 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise Grossetête, Henna 

Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 24 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Liikmesriigid võivad piirata 

süsteemist lahkumise või tarnija 

vahetamise õigust selliste tarbijatega, kes 

suudavad tõendada, et soojus- või 

jahutusenergia alternatiivsest allikast 

tarnimise tulemusena suureneb 

energiatõhusus märgatavalt. Alternatiivse 

tarneallika tõhusust võib hinnata direktiivis 

2010/31/EL määratletud energiatõhususe 

sertifikaadi alusel. 

3. Liikmesriigid võivad piirata 

süsteemist lahkumise õigust selliste 

tarbijatega, kes suudavad tõendada, et 

soojus- või jahutusenergia alternatiivsest 

allikast tarnimise tulemusena suureneb 

energiatõhusus märgatavalt. Alternatiivse 

tarneallika tõhusust võib hinnata direktiivis 

2010/31/EL määratletud energiatõhususe 

sertifikaadi alusel. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1121 

Barbara Kappel 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 24 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Liikmesriigid sätestavad vajalikud välja jäetud 
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meetmed, et tagada taastuvatest 

energiaallikatest toodetud soojus- ja 

jahutusenergia ning heitsoojus- ja 

heitjahutusenergia mittediskrimineeriv 

juurdepääs kaugkütte- ja 

kaugjahutussüsteemidele. 

Mittediskrimineeriv juurdepääs peab 

võimaldama muudel tarnijatel kui 

kaugkütte- ja kaugjahutussüsteemi 

käitajatel vahetult tarnida sellistest 

allikatest pärit soojus- ja jahutusenergia 

kaugkütte- ja kaugjahutussüsteemiga 

ühendatud tarbijatele. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1122 

Pavel Telička 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 24 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Liikmesriigid sätestavad vajalikud 

meetmed, et tagada taastuvatest 

energiaallikatest toodetud soojus- ja 

jahutusenergia ning heitsoojus- ja 

heitjahutusenergia mittediskrimineeriv 

juurdepääs kaugkütte- ja 

kaugjahutussüsteemidele. 

Mittediskrimineeriv juurdepääs peab 

võimaldama muudel tarnijatel kui 

kaugkütte- ja kaugjahutussüsteemi 

käitajatel vahetult tarnida sellistest 

allikatest pärit soojus- ja jahutusenergia 

kaugkütte- ja kaugjahutussüsteemiga 

ühendatud tarbijatele. 

4. Liikmesriigid sätestavad vajalikud 

meetmed, et tagada taastuvatest 

energiaallikatest toodetud soojus- ja 

jahutusenergia ning heitsoojus- ja 

heitjahutusenergia mittediskrimineeriv 

juurdepääs nii kaugkütte- ja 

kaugjahutussüsteemide käitajatele kui ka 

tarbijatele, kui see on tehniliselt võimalik 

ja kulutõhus. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1123 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 24 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Liikmesriigid sätestavad vajalikud 

meetmed, et tagada taastuvatest 

energiaallikatest toodetud soojus- ja 

jahutusenergia ning heitsoojus- ja 

heitjahutusenergia mittediskrimineeriv 

juurdepääs kaugkütte- ja 

kaugjahutussüsteemidele. 

Mittediskrimineeriv juurdepääs peab 

võimaldama muudel tarnijatel kui 

kaugkütte- ja kaugjahutussüsteemi 

käitajatel vahetult tarnida sellistest 

allikatest pärit soojus- ja jahutusenergia 

kaugkütte- ja kaugjahutussüsteemiga 

ühendatud tarbijatele. 

4. Liikmesriigid sätestavad vajalikud 

meetmed, et tagada taastuvatest 

energiaallikatest toodetud soojus- ja 

jahutusenergia ning heitsoojus- ja 

heitjahutusenergia mittediskrimineeriv 

juurdepääs kaugkütte- ja 

kaugjahutussüsteemidele, tuginedes 

liikmesriigi pädeva asutuse kehtestatud 

mittediskrimineerivatele kriteeriumidele. 

See mittediskrimineerivate kriteeriumide 

alusel juurdepääs peab võimaldama 

muudel tarnijatel kui kaugkütte- ja 

kaugjahutussüsteemi käitajatel vahetult 

tarnida sellistest allikatest pärit soojus- ja 

jahutusenergia kaugkütte- ja 

kaugjahutussüsteemiga ühendatud 

tarbijatele. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1124 

Patrizia Toia, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 24 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Liikmesriigid sätestavad vajalikud 

meetmed, et tagada taastuvatest 

energiaallikatest toodetud soojus- ja 

jahutusenergia ning heitsoojus- ja 

heitjahutusenergia mittediskrimineeriv 

juurdepääs kaugkütte- ja 

kaugjahutussüsteemidele. 

Mittediskrimineeriv juurdepääs peab 

võimaldama muudel tarnijatel kui 

kaugkütte- ja kaugjahutussüsteemi 

käitajatel vahetult tarnida sellistest 

allikatest pärit soojus- ja jahutusenergia 

kaugkütte- ja kaugjahutussüsteemiga 

ühendatud tarbijatele. 

4. Liikmesriigid sätestavad vajalikud 

meetmed, et tagada taastuvatest 

energiaallikatest toodetud või 

koostootmisest pärit soojus- ja 

jahutusenergia ning heitsoojus- ja 

heitjahutusenergia mittediskrimineeriv 

juurdepääs kaugkütte- ja 

kaugjahutussüsteemidele vastavalt „tõhusa 

kaugkütte ja -jahutuse“ määratlusele 

(direktiivi 2012/27/EL artikli 2 punkt 41) 

[...]. 
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Muudatusettepanek  1125 

Eugen Freund 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 24 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Liikmesriigid sätestavad vajalikud 

meetmed, et tagada taastuvatest 

energiaallikatest toodetud soojus- ja 

jahutusenergia ning heitsoojus- ja 

heitjahutusenergia mittediskrimineeriv 

juurdepääs kaugkütte- ja 

kaugjahutussüsteemidele. 

Mittediskrimineeriv juurdepääs peab 

võimaldama muudel tarnijatel kui 

kaugkütte- ja kaugjahutussüsteemi 

käitajatel vahetult tarnida sellistest 

allikatest pärit soojus- ja jahutusenergia 

kaugkütte- ja kaugjahutussüsteemiga 

ühendatud tarbijatele. 

4. Liikmesriigid peavad tagama, et 

kaugkütte ja -jahutussüsteemide 

käitajatele ei ole ühtegi regulatiivset 

takistust, et omandada kolmandatelt 

isikutelt taastuvatest energiaallikatest 

toodetud soojus- ja jahutusenergiat ning 

heitsoojus- ja heitjahutusenergia. See 

peab kaugküttesüsteemide käitajate ja 

taastuvenergia ning heitsoojus- ja 

heitjahutusenergia tootjate jaoks olema 

majanduslikult ja tehniliselt teostatav. 

Or. de 

Selgitus 

Kaugküttesüsteem on nõudlusele orienteeritud soojuse tootmisega suletud süsteem. 

Kolmandast isikust teenuseosutaja kaugkütte juhtimine läbi juba olemasoleva võrgu ei ole 

mitmel tehnilisel ja majanduslikul põhjusel võimalik ning kujutab endast igal juhul tehnilistel 

ja majanduslikel alustel väga suurt väljakutset. Kaugküttevõrkude eraldamine ning sellega 

seotud laiaulatuslik reguleerimine põhjustaks suuri süsteemikulusid. 

 

Muudatusettepanek  1126 

Paul Rübig 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 24 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Liikmesriigid sätestavad vajalikud 

meetmed, et tagada taastuvatest 

4. Liikmesriigid sätestavad vajalikud 

meetmed, et tagada taastuvatest 



 

AM\1130434ET.docx 135/151 PE607.899v02-00 

 ET 

energiaallikatest toodetud soojus- ja 

jahutusenergia ning heitsoojus- ja 

heitjahutusenergia mittediskrimineeriv 

juurdepääs kaugkütte- ja 

kaugjahutussüsteemidele. 

Mittediskrimineeriv juurdepääs peab 

võimaldama muudel tarnijatel kui 

kaugkütte- ja kaugjahutussüsteemi 

käitajatel vahetult tarnida sellistest 

allikatest pärit soojus- ja jahutusenergia 

kaugkütte- ja kaugjahutussüsteemiga 

ühendatud tarbijatele. 

energiaallikatest toodetud soojus- ja 

jahutusenergia ning heitsoojus- ja 

heitjahutusenergia mittediskrimineeriv 

juurdepääs kaugkütte- ja 

kaugjahutussüsteemidele. 

Mittediskrimineeriv juurdepääs peab 

võimaldama muudel tarnijatel kui 

kaugkütte- ja kaugjahutussüsteemi 

käitajatel läbirääkimistel kokkulepitud 

tingimustel vahetult juhtida sellistest 

allikatest pärit soojus- ja jahutusenergia 

kaugkütte- ja kaugjahutussüsteemi, kui 

see on tehniliselt või majanduslikult 

teostatav. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1127 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar del Castillo 

Vera, Vladimir Urutchev 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 24 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Liikmesriigid sätestavad vajalikud 

meetmed, et tagada taastuvatest 

energiaallikatest toodetud soojus- ja 

jahutusenergia ning heitsoojus- ja 

heitjahutusenergia mittediskrimineeriv 

juurdepääs kaugkütte- ja 

kaugjahutussüsteemidele. 

Mittediskrimineeriv juurdepääs peab 

võimaldama muudel tarnijatel kui 

kaugkütte- ja kaugjahutussüsteemi 

käitajatel vahetult tarnida sellistest 

allikatest pärit soojus- ja jahutusenergia 

kaugkütte- ja kaugjahutussüsteemiga 

ühendatud tarbijatele. 

4. Liikmesriigid sätestavad vajalikud 

meetmed, mis aitavad tagada, et 

kaugkütte- ja kaugjahutussüsteemide 

käitajad saaksid ilma regulatiivsete 

takistusteta osta taastuvatest 

energiaallikatest toodetud soojus- ja 

jahutusenergiat ning heitsoojus- ja 

heitjahutusenergiat, kui see on kaugkütte- 

ja kaugjahutussüsteemide käitajate ja 

kaugküttesüsteemiga ühendatud tarbijate 

jaoks majanduslikult ja tehniliselt 

teostatav. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  1128 

Hans-Olaf Henkel 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 24 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Liikmesriigid sätestavad vajalikud 

meetmed, et tagada taastuvatest 

energiaallikatest toodetud soojus- ja 

jahutusenergia ning heitsoojus- ja 

heitjahutusenergia mittediskrimineeriv 

juurdepääs kaugkütte- ja 

kaugjahutussüsteemidele. 

Mittediskrimineeriv juurdepääs peab 

võimaldama muudel tarnijatel kui 

kaugkütte- ja kaugjahutussüsteemi 

käitajatel vahetult tarnida sellistest 

allikatest pärit soojus- ja jahutusenergia 

kaugkütte- ja kaugjahutussüsteemiga 

ühendatud tarbijatele. 

4. Liikmesriigid sätestavad vajalikud 

meetmed, et tagada taastuvatest 

energiaallikatest toodetud soojus- ja 

jahutusenergia, heitsoojus- ja 

heitjahutusenergia ning tõhusa 

koostootmise mittediskrimineeriv 

juurdepääs kaugkütte- ja 

kaugjahutussüsteemidele. 

Mittediskrimineeriv juurdepääs peab 

võimaldama muudel tarnijatel kui 

kaugkütte- ja kaugjahutussüsteemi 

käitajatel vahetult tarnida sellistest 

allikatest pärit soojus- ja jahutusenergia 

kaugkütte- ja kaugjahutussüsteemiga 

ühendatud tarbijatele. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1129 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 24 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Liikmesriigid sätestavad vajalikud 

meetmed, et tagada taastuvatest 

energiaallikatest toodetud soojus- ja 

jahutusenergia ning heitsoojus- ja 

heitjahutusenergia mittediskrimineeriv 

juurdepääs kaugkütte- ja 

kaugjahutussüsteemidele. 

Mittediskrimineeriv juurdepääs peab 

võimaldama muudel tarnijatel kui 

kaugkütte- ja kaugjahutussüsteemi 

käitajatel vahetult tarnida sellistest 

allikatest pärit soojus- ja jahutusenergia 

kaugkütte- ja kaugjahutussüsteemiga 

4. Liikmesriigid võivad sätestada 

vajalikud meetmed, et tagada taastuvatest 

energiaallikatest toodetud soojus- ja 

jahutusenergia ning heitsoojus- ja 

heitjahutusenergia mittediskrimineeriv 

juurdepääs kaugkütte- ja 

kaugjahutussüsteemidele. 

Mittediskrimineeriv juurdepääs peab 

võimaldama muudel tarnijatel kui 

kaugkütte- ja kaugjahutussüsteemi 

käitajatel vahetult tarnida sellistest 

allikatest pärit soojus- ja jahutusenergiat 

kaugkütte- ja kaugjahutussüsteemi. 
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ühendatud tarbijatele. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1130 

Eugen Freund 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 24 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Kaugkütte- või 

kaugjahutussüsteemi käitaja võib 

keelduda tarnijatele juurdepääsu 

andmisest, kui süsteemil ei ole vajalikku 

võimsust heitsoojus- või 

heitjahutusenergia, taastuvatest 

energiaallikatest toodetud soojus- või 

jahutusenergia või tõhusa koostootmisega 

toodetud soojus- või jahutussenergia 

muude tarnete tõttu. Liikmesriigid 

tagavad, et sellise keeldumise korral 

esitab kaugkütte- või 

kaugjahutussüsteemi käitaja lõike 9 

kohaselt määratud pädevale asutusele 

asjakohase teabe süsteemi tugevdamiseks 

vajalike meetmete kohta. 

välja jäetud 

Or. de 

Selgitus 

Kaugküttesüsteem on nõudlusele orienteeritud soojuse tootmisega suletud süsteem. 

Kolmandast isikust teenuseosutaja kaugkütte juhtimine läbi juba olemasoleva võrgu ei ole 

mitmel tehnilisel ja majanduslikul põhjusel võimalik ning kujutab endast igal juhul tehnilistel 

ja majanduslikel alustel väga suurt väljakutset. Kaugküttevõrkude eraldamine ning sellega 

seotud laiaulatuslik reguleerimine põhjustaks suuri süsteemikulusid. 

 

Muudatusettepanek  1131 

Barbara Kappel 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 24 – lõige 5 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Kaugkütte- või 

kaugjahutussüsteemi käitaja võib 

keelduda tarnijatele juurdepääsu 

andmisest, kui süsteemil ei ole vajalikku 

võimsust heitsoojus- või 

heitjahutusenergia, taastuvatest 

energiaallikatest toodetud soojus- või 

jahutusenergia või tõhusa koostootmisega 

toodetud soojus- või jahutussenergia 

muude tarnete tõttu. Liikmesriigid 

tagavad, et sellise keeldumise korral 

esitab kaugkütte- või 

kaugjahutussüsteemi käitaja lõike 9 

kohaselt määratud pädevale asutusele 

asjakohase teabe süsteemi tugevdamiseks 

vajalike meetmete kohta. 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1132 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise Grossetête, Henna 

Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 24 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Kaugkütte- või 

kaugjahutussüsteemi käitaja võib 

keelduda tarnijatele juurdepääsu 

andmisest, kui süsteemil ei ole vajalikku 

võimsust heitsoojus- või 

heitjahutusenergia, taastuvatest 

energiaallikatest toodetud soojus- või 

jahutusenergia või tõhusa koostootmisega 

toodetud soojus- või jahutussenergia 

muude tarnete tõttu. Liikmesriigid 

tagavad, et sellise keeldumise korral 

esitab kaugkütte- või 

kaugjahutussüsteemi käitaja lõike 9 

kohaselt määratud pädevale asutusele 

asjakohase teabe süsteemi tugevdamiseks 

vajalike meetmete kohta. 

välja jäetud 
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 ET 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1133 

Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 24 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Kaugkütte- või 

kaugjahutussüsteemi käitaja võib keelduda 

tarnijatele juurdepääsu andmisest, kui 

süsteemil ei ole vajalikku võimsust 

heitsoojus- või heitjahutusenergia, 

taastuvatest energiaallikatest toodetud 

soojus- või jahutusenergia või tõhusa 

koostootmisega toodetud soojus- või 

jahutussenergia muude tarnete tõttu. 

Liikmesriigid tagavad, et sellise 

keeldumise korral esitab kaugkütte- või 

kaugjahutussüsteemi käitaja lõike 9 

kohaselt määratud pädevale asutusele 

asjakohase teabe süsteemi tugevdamiseks 

vajalike meetmete kohta. 

5. Kaugkütte- või 

kaugjahutussüsteemi käitaja võib keelduda 

tarnijatele juurdepääsu andmisest, kui on 

täidetud üks või mitu järgnevalt nimetatud 

tingimust: 

 – süsteemil ei ole vajalikku võimsust 

heitsoojus- või heitjahutusenergia, 

taastuvatest energiaallikatest toodetud 

soojus- või jahutusenergia või tõhusa 

koostootmisega toodetud soojus- või 

jahutussenergia muude tarnete tõttu või ei 

ole kaugküttesüsteemi ohutuse tagamiseks 

täiendavaid tehnilisi juurdepääse vaja; 

 – süsteem on tõhus kaugkütte- ja 

kaugjahutussüsteem direktiivi 2012/27/EL 

artikli 2 punkti 41 tähenduses ning 

juurdepääsu andmine kahjustaks 

süsteemi energiatõhusust; 

 – juurdepääsu andmine tooks kaasa 

soojus- või jahutusenergia liigse 

hinnatõusu või suurendaks lõpptarbijale 

tarnitava kütte või jahutuse tasumäärasid. 

 Liikmesriigid tagavad, et sellise 

keeldumise korral esitab kaugkütte- või 

kaugjahutussüsteemi käitaja lõike 9 
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kohaselt määratud pädevale asutusele 

asjakohase teabe süsteemi tugevdamiseks 

vajalike meetmete kohta. 

Or. en 

Selgitus 

Praegusel kujul sätestatud lõige 5 võib seada ohtu kütte- või jahutussüsteemidesse tarnitava 

soojus- või jahutusenergia tarnekindluse, põhjendamatult suurendada kütte või jahutuse 

tarnekulusid ning tuua kaasa süsteemi tõhususe vähenemise ohu. 

 

Muudatusettepanek  1134 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 24 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Kaugkütte- või 

kaugjahutussüsteemi käitaja võib keelduda 

tarnijatele juurdepääsu andmisest, kui 

süsteemil ei ole vajalikku võimsust 

heitsoojus- või heitjahutusenergia, 

taastuvatest energiaallikatest toodetud 

soojus- või jahutusenergia või tõhusa 

koostootmisega toodetud soojus- või 

jahutussenergia muude tarnete tõttu. 

Liikmesriigid tagavad, et sellise 

keeldumise korral esitab kaugkütte- või 

kaugjahutussüsteemi käitaja lõike 9 

kohaselt määratud pädevale asutusele 

asjakohase teabe süsteemi tugevdamiseks 

vajalike meetmete kohta. 

5. Nendes liikmesriikides, kus 

muudele tarnijatele kui süsteemi 

käitajatele on tagatud mittediskrimineeriv 

juurdepääs kaugkütte- või 

kaugjahutussüsteemidele, võib kaugkütte- 

või kaugjahutussüsteemi käitaja keelduda 

tarnijatele juurdepääsu andmisest, kui 

süsteemil ei ole vajalikku võimsust 

heitsoojus- või heitjahutusenergia, 

taastuvatest energiaallikatest toodetud 

soojus- või jahutusenergia või tõhusa 

koostootmisega toodetud soojus- või 

jahutussenergia muude tarnete tõttu. 

Liikmesriigid tagavad, et sellise 

keeldumise korral esitab kaugkütte- või 

kaugjahutussüsteemi käitaja lõike 9 

kohaselt määratud pädevale asutusele 

asjakohase teabe süsteemi tugevdamiseks 

vajalike meetmete kohta. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1135 

Patrizia Toia, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli 
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 ET 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 24 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Kaugkütte- või 

kaugjahutussüsteemi käitaja võib 

keelduda tarnijatele juurdepääsu andmisest, 

kui süsteemil ei ole vajalikku võimsust 

heitsoojus- või heitjahutusenergia, 

taastuvatest energiaallikatest toodetud 

soojus- või jahutusenergia või tõhusa 

koostootmisega toodetud soojus- või 

jahutussenergia muude tarnete tõttu. 

Liikmesriigid tagavad, et sellise 

keeldumise korral esitab kaugkütte- või 

kaugjahutussüsteemi käitaja lõike 9 

kohaselt määratud pädevale asutusele 

asjakohase teabe süsteemi tugevdamiseks 

vajalike meetmete kohta. 

5. Liikmesriigi poolt lõike 9 sätete 

kohaselt määratud sõltumatu ametiasutus 

võib keelduda tarnijatele juurdepääsu 

andmisest olemasolevale kaugkütte- või 

kaugjahutussüsteemile, kui süsteemil ei 

ole vajalikku võimsust heitsoojus- või 

heitjahutusenergia, taastuvatest 

energiaallikatest toodetud soojus- või 

jahutusenergia või tõhusa koostootmisega 

toodetud soojus- või jahutussenergia 

muude tarnete tõttu. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1136 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel 

Telička 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 24 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Kaugkütte- või 

kaugjahutussüsteemi käitaja võib keelduda 

tarnijatele juurdepääsu andmisest, kui 

süsteemil ei ole vajalikku võimsust 

heitsoojus- või heitjahutusenergia, 

taastuvatest energiaallikatest toodetud 

soojus- või jahutusenergia või tõhusa 

koostootmisega toodetud soojus- või 

jahutussenergia muude tarnete tõttu. 

Liikmesriigid tagavad, et sellise 

keeldumise korral esitab kaugkütte- või 

kaugjahutussüsteemi käitaja lõike 9 

kohaselt määratud pädevale asutusele 

asjakohase teabe süsteemi tugevdamiseks 

5. Kaugkütte- või 

kaugjahutussüsteemi käitaja võib keelduda 

tarnijatele juurdepääsu andmisest, kui 

süsteemil ei ole vajalikku võimsust 

heitsoojus- või heitjahutusenergia, 

taastuvatest energiaallikatest toodetud 

soojus- või jahutusenergia või tõhusa 

koostootmisega toodetud soojus- või 

jahutussenergia muude tarnete tõttu. 

Liikmesriigid tagavad, et sellise 

keeldumise korral esitab kaugkütte- või 

kaugjahutussüsteemi käitaja lõike 9 

kohaselt määratud pädevale asutusele 

asjakohase teabe süsteemi tugevdamiseks 
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vajalike meetmete kohta. vajalike meetmete, sealhulgas nende 

meetmete majandusliku mõju kohta. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1137 

Eugen Freund 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 24 – lõige 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Uued kaugkütte- või 

kaugjahutussüsteemid võib taotluse alusel 

erandkorras vabastada lõike 4 

kohaldamise kohustusest 

kindlaksmääratud ajavahemikuks. Pädev 

asutus teeb otsuse sellise erandi taotluse 

kohta iga juhtumi põhjal eraldi. Erand 

tehakse üksnes juhul, kui uus kaugkütte- 

või kaugjahutussüsteem on „tõhus 

kaugküte ja -jahutus“ direktiivi 

2012/27/EL artikli 2 punkti 41 tähenduses 

ning kui selles kasutatakse ära taastuvate 

energiaallikate ja heitsoojus- või 

heitjahutusenergia kasutamise võimalusi, 

mis on kindlaks tehtud direktiivi 

2012/27/EL artikli 14 kohase põhjaliku 

hindamise tulemusel. 

välja jäetud 

Or. de 

Selgitus 

Kaugküttesüsteem on nõudlusele orienteeritud soojuse tootmisega suletud süsteem. 

Kolmandast isikust teenuseosutaja kaugkütte juhtimine läbi juba olemasoleva võrgu ei ole 

mitmel tehnilisel ja majanduslikul põhjusel võimalik ning kujutab endast igal juhul tehnilistel 

ja majanduslikel alustel väga suurt väljakutset. Kaugküttevõrkude eraldamine ning sellega 

seotud laiaulatuslik reguleerimine põhjustaks suuri süsteemikulusid. 

 

Muudatusettepanek  1138 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 24 – lõige 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Uued kaugkütte- või 

kaugjahutussüsteemid võib taotluse alusel 

erandkorras vabastada lõike 4 

kohaldamise kohustusest 

kindlaksmääratud ajavahemikuks. Pädev 

asutus teeb otsuse sellise erandi taotluse 

kohta iga juhtumi põhjal eraldi. Erand 

tehakse üksnes juhul, kui uus kaugkütte- 

või kaugjahutussüsteem on „tõhus 

kaugküte ja -jahutus“ direktiivi 

2012/27/EL artikli 2 punkti 41 tähenduses 

ning kui selles kasutatakse ära taastuvate 

energiaallikate ja heitsoojus- või 

heitjahutusenergia kasutamise võimalusi, 

mis on kindlaks tehtud direktiivi 

2012/27/EL artikli 14 kohase põhjaliku 

hindamise tulemusel. 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1139 

Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 24 – lõige 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Uued kaugkütte- või 

kaugjahutussüsteemid võib taotluse alusel 

erandkorras vabastada lõike 4 

kohaldamise kohustusest 

kindlaksmääratud ajavahemikuks. Pädev 

asutus teeb otsuse sellise erandi taotluse 

kohta iga juhtumi põhjal eraldi. Erand 

tehakse üksnes juhul, kui uus kaugkütte- 

või kaugjahutussüsteem on „tõhus 

kaugküte ja -jahutus“ direktiivi 

2012/27/EL artikli 2 punkti 41 tähenduses 

ning kui selles kasutatakse ära taastuvate 

energiaallikate ja heitsoojus- või 

heitjahutusenergia kasutamise võimalusi, 

välja jäetud 
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mis on kindlaks tehtud direktiivi 

2012/27/EL artikli 14 kohase põhjaliku 

hindamise tulemusel. 

Or. en 

Selgitus 

Kuna lõike 5 kohta esitatud muudatusettepanek 10 juba hõlmab praeguse lõike 6 sätteid, ei 

ole lõiget 6 enam vaja alles jätta. 

 

Muudatusettepanek  1140 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise Grossetête, Henna 

Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 24 – lõige 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Uued kaugkütte- või 

kaugjahutussüsteemid võib taotluse alusel 

erandkorras vabastada lõike 4 

kohaldamise kohustusest 

kindlaksmääratud ajavahemikuks. Pädev 

asutus teeb otsuse sellise erandi taotluse 

kohta iga juhtumi põhjal eraldi. Erand 

tehakse üksnes juhul, kui uus kaugkütte- 

või kaugjahutussüsteem on „tõhus 

kaugküte ja -jahutus“ direktiivi 

2012/27/EL artikli 2 punkti 41 tähenduses 

ning kui selles kasutatakse ära taastuvate 

energiaallikate ja heitsoojus- või 

heitjahutusenergia kasutamise võimalusi, 

mis on kindlaks tehtud direktiivi 

2012/27/EL artikli 14 kohase põhjaliku 

hindamise tulemusel. 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1141 

Barbara Kappel 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 24 – lõige 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Uued kaugkütte- või 

kaugjahutussüsteemid võib taotluse alusel 

erandkorras vabastada lõike 4 

kohaldamise kohustusest 

kindlaksmääratud ajavahemikuks. Pädev 

asutus teeb otsuse sellise erandi taotluse 

kohta iga juhtumi põhjal eraldi. Erand 

tehakse üksnes juhul, kui uus kaugkütte- 

või kaugjahutussüsteem on „tõhus 

kaugküte ja -jahutus“ direktiivi 

2012/27/EL artikli 2 punkti 41 tähenduses 

ning kui selles kasutatakse ära taastuvate 

energiaallikate ja heitsoojus- või 

heitjahutusenergia kasutamise võimalusi, 

mis on kindlaks tehtud direktiivi 

2012/27/EL artikli 14 kohase põhjaliku 

hindamise tulemusel. 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1142 

Patrizia Toia, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 24 – lõige 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Uued kaugkütte- või 

kaugjahutussüsteemid võib taotluse alusel 

erandkorras vabastada lõike 4 kohaldamise 

kohustusest kindlaksmääratud 

ajavahemikuks. Pädev asutus teeb otsuse 

sellise erandi taotluse kohta iga juhtumi 

põhjal eraldi. Erand tehakse üksnes juhul, 

kui uus kaugkütte- või kaugjahutussüsteem 

on „tõhus kaugküte ja -jahutus“ direktiivi 

2012/27/EL artikli 2 punkti 41 tähenduses 

ning kui selles kasutatakse ära taastuvate 

energiaallikate ja heitsoojus- või 

heitjahutusenergia kasutamise võimalusi, 

mis on kindlaks tehtud direktiivi 

6. Uued kaugkütte- või 

kaugjahutussüsteemid võib taotluse alusel 

erandkorras vabastada lõike 4 kohaldamise 

kohustusest kindlaksmääratud 

ajavahemikuks. Pädev asutus teeb otsuse 

sellise erandi taotluse kohta iga juhtumi 

põhjal eraldi. Erand tehakse üksnes juhul, 

kui uus kaugkütte- või kaugjahutussüsteem 

on „tõhus kaugküte ja -jahutus“ direktiivi 

2012/27/EL artikli 2 punkti 41 tähenduses 

ning kui selles kasutatakse ära taastuvate 

energiaallikate, koostootmise või 

heitsoojus- või heitjahutusenergia 

kasutamise võimalusi, mis on kindlaks 
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2012/27/EL artikli 14 kohase põhjaliku 

hindamise tulemusel. 

tehtud direktiivi 2012/27/EL artikli 14 

kohase põhjaliku hindamise tulemusel. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1143 

Flavio Zanonato 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 24 – lõige 7 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

7. Süsteemist lahkumise või tarnija 

vahetamise õigust võivad kasutada 

individuaalsed tarbijad, tarbijate 

moodustatud ühendused või tarbijate 

nimel tegutsevad isikud. Kortermajade 

puhul saab süsteemist lahkuda üksnes 

kogu maja korraga. 

välja jäetud 

Or. en 

Selgitus 

Kooskõlastus artikli 24 lõike 2 muudatusettepanekuga. 

 

Muudatusettepanek  1144 

Pavel Telička 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 24 – lõige 7 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

7. Süsteemist lahkumise või tarnija 

vahetamise õigust võivad kasutada 

individuaalsed tarbijad, tarbijate 

moodustatud ühendused või tarbijate nimel 

tegutsevad isikud. Kortermajade puhul 

saab süsteemist lahkuda üksnes kogu maja 

korraga. 

7. Lepingu lõpetamise ning 

võimaliku süsteemist lahkumise või tarnija 

vahetamise õigust võivad kasutada 

individuaalsed tarbijad, tarbijate 

moodustatud ühendused või tarbijate nimel 

tegutsevad isikud. Kortermajade puhul 

saab süsteemist lahkuda üksnes kogu maja 

korraga. 
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Or. en 

 

Muudatusettepanek  1145 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise Grossetête, Henna 

Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 24 – lõige 7 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

7. Süsteemist lahkumise või tarnija 

vahetamise õigust võivad kasutada 

individuaalsed tarbijad, tarbijate 

moodustatud ühendused või tarbijate nimel 

tegutsevad isikud. Kortermajade puhul 

saab süsteemist lahkuda üksnes kogu maja 

korraga. 

7. Süsteemist lahkumise õigust võivad 

kasutada individuaalsed tarbijad, tarbijate 

moodustatud ühendused või tarbijate nimel 

tegutsevad isikud. Kortermajade puhul 

saab süsteemist lahkuda üksnes kogu maja 

korraga. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1146 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 24 – lõige 7 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

7. Süsteemist lahkumise või tarnija 

vahetamise õigust võivad kasutada 

individuaalsed tarbijad, tarbijate 

moodustatud ühendused või tarbijate nimel 

tegutsevad isikud. Kortermajade puhul 

saab süsteemist lahkuda üksnes kogu maja 

korraga. 

7. Süsteemist lahkumise õigust võivad 

kasutada individuaalsed tarbijad, tarbijate 

moodustatud ühendused või tarbijate nimel 

tegutsevad isikud. Kortermajade puhul 

saab süsteemist lahkuda üksnes kogu maja 

korraga. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1147 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 24 – lõige 8 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

8. Liikmesriigid nõuavad, et 

elektrijaotusvõrgu ettevõtjad hindaksid 

koostöös oma piirkonna kaugkütte- või 

kaugjahutussüsteemide käitajatega 

vähemalt iga kahe aasta tagant seda, 

millised on kaugkütte- või 

kaugjahutussüsteemide võimalused 

pakkuda tasakaalustamis- ja muid 

süsteemiteenuseid, sealhulgas tarbimiskaja 

ja taastuvatest energiaallikatest toodetud 

elektri ülejäägi salvestamine, ning kas 

kindlakstehtud võimaluste kasutamine 

oleks ressursi- ja kulutõhusam kui 

alternatiivsed lahendused. 

8. Liikmesriigid võivad nõuda, et 

elektrijaotusvõrgu ettevõtjad hindaksid 

koostöös oma piirkonna kaugkütte- või 

kaugjahutussüsteemide käitajatega seda, 

millised on kaugkütte- või 

kaugjahutussüsteemide võimalused 

pakkuda tasakaalustamis- ja muid 

süsteemiteenuseid, sealhulgas tarbimiskaja 

ja taastuvatest energiaallikatest toodetud 

elektri ülejäägi salvestamine, ning kas 

kindlakstehtud võimaluste kasutamine 

oleks ressursi- ja kulutõhusam kui 

alternatiivsed lahendused. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1148 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, 

Vladimir Urutchev 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 24 – lõige 8 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

8. Liikmesriigid nõuavad, et 

elektrijaotusvõrgu ettevõtjad hindaksid 

koostöös oma piirkonna kaugkütte- või 

kaugjahutussüsteemide käitajatega 

vähemalt iga kahe aasta tagant seda, 

millised on kaugkütte- või 

kaugjahutussüsteemide võimalused 

pakkuda tasakaalustamis- ja muid 

süsteemiteenuseid, sealhulgas tarbimiskaja 

ja taastuvatest energiaallikatest toodetud 

elektri ülejäägi salvestamine, ning kas 

kindlakstehtud võimaluste kasutamine 

oleks ressursi- ja kulutõhusam kui 

alternatiivsed lahendused. 

8. Liikmesriigid nõuavad, et 

elektrijaotusvõrgu ettevõtjad hindaksid 

koostöös oma piirkonna kaugkütte- või 

kaugjahutussüsteemide käitajatega seda, 

millised on kaugkütte- või 

kaugjahutussüsteemide võimalused 

pakkuda tasakaalustamis- ja muid 

süsteemiteenuseid, sealhulgas tarbimiskaja 

ja taastuvatest energiaallikatest toodetud 

elektri ülejäägi salvestamine, ning kas 

kindlakstehtud võimaluste kasutamine 

oleks ressursi- ja kulutõhusam kui 

alternatiivsed lahendused. 
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Or. en 

 

Muudatusettepanek  1149 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel 

Telička 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 24 – lõige 9 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

9. Liikmesriigid määravad vähemalt 

ühe sõltumatu ametiasutuse, kes tagab, et 

käesoleva artikli kohased tarbijaõigused ja 

kaugkütte- ja kaugjahutussüsteemide 

käitamise eeskirjad on selgelt määratletud 

ja nende täitmine tagatud. 

9. Liikmesriigid määravad vähemalt 

ühe sõltumatu ametiasutuse, kes tagab, et 

käesoleva artikli kohased tarbijaõigused ja 

kaugkütte- ja kaugjahutussüsteemide 

käitamise eeskirjad on selgelt määratletud 

ja nende täitmine tagatud. Komisjon 

koostab määratud ametiasutuse tehtud 

tööle tuginedes iga nelja aasta tagant 

aruande, milles esitatakse kokkuvõte 

käesoleva artikli sätete rakendamise ja 

eeskätt mittediskrimineerivate 

kriteeriumide kehtestamise kohta. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1150 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, Henna Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 24 – lõige 9 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

9. Liikmesriigid määravad vähemalt 

ühe sõltumatu ametiasutuse, kes tagab, et 

käesoleva artikli kohased tarbijaõigused ja 

kaugkütte- ja kaugjahutussüsteemide 

käitamise eeskirjad on selgelt määratletud 

ja nende täitmine tagatud. 

9. Liikmesriigid määravad vähemalt 

ühe pädeva asutuse, kes tagab, et 

käesoleva artikli kohased tarbijaõigused ja 

kaugkütte- ja kaugjahutussüsteemide 

käitamise eeskirjad on selgelt määratletud 

ja nende täitmine tagatud. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  1151 

Jaromír Kohlíček 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 24 – lõige 9 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

9. Liikmesriigid määravad vähemalt 

ühe sõltumatu ametiasutuse, kes tagab, et 

käesoleva artikli kohased tarbijaõigused ja 

kaugkütte- ja kaugjahutussüsteemide 

käitamise eeskirjad on selgelt määratletud 

ja nende täitmine tagatud. 

9. Liikmesriigid võivad määrata 

vähemalt ühe pädeva asutuse, kes tagab, et 

käesoleva artikli kohased tarbijaõigused ja 

kaugkütte- ja kaugjahutussüsteemide 

käitamise eeskirjad on selgelt määratletud 

ja nende täitmine tagatud. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1152 

Jaromír Kohlíček 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 24 – lõige 9 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

9. Liikmesriigid määravad vähemalt 

ühe sõltumatu ametiasutuse, kes tagab, et 

käesoleva artikli kohased tarbijaõigused ja 

kaugkütte- ja kaugjahutussüsteemide 

käitamise eeskirjad on selgelt määratletud 

ja nende täitmine tagatud. 

9. Liikmesriigid võivad määrata 

vähemalt ühe pädeva asutuse, kes tagab, et 

käesoleva artikli kohased tarbijaõigused ja 

kaugkütte- ja kaugjahutussüsteemide 

käitamise eeskirjad on selgelt määratletud 

ja nende täitmine tagatud. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1153 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 24 – lõige 9 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 9 a. Liikmesriigid ühendavad 

ühiskasutatavad hooned kaugkütte ja -
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jahutusega, pakkudes rahalist toetust seda 

võimaldavate piisavate investeeringute 

arendamiseks ning suurendades avalike 

süsteemide panust kaugküttesse ja -

jahutusse. Liikmesriigid töötavad täielikus 

koostöös asjaomaste sidusrühmadega 

välja strateegia, milles tehakse kindlaks 

kõnealuse valdkonna vajadused ja 

prioriteedid. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  1154 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 24 – lõige 9 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 9 b. Liikmesriigid tagavad, et 

piirkondlikud ja kohalikud ametiasutused 

kaasavad linnaplaneerimise strateegiate 

ja kavade väljatöötamisel oma käsitusse 

säästvad kütte- ja jahutuslahendused. 

Muu hulgas tuleks linnahaljastusse 

puude planeerimise või linna 

jäätmekäitlusega seotud meetmete puhul 

arvestada säästvate kaugkütte ja -jahutuse 

võimalustega. Kõnealused kavad ja 

strateegiad töötatakse välja täielikus 

koostöös asjaomaste sidusrühmadega. 

Or. en 

 


