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Muudatusettepanek 114
Werner Langen

Õigusloomega seotud resolutsiooni projekt
Teine volitus (õiguslik alus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Selgitus

Artikkel 95 on võrreldes artikli 175 lõikega 1 kaalult olulisem õiguslik alus ja seda tuleks 
seetõttu ka esimesena nimetada. Samas tuleb rõhutada, et käesoleva direktiivi puhul on 
asjakohased kaks õiguslikku alust.

Muudatusettepanek 115
Umberto Guidoni

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Taastuvatest energiaallikatest saadud 
energia ulatuslikum kasutamine moodustab 
tähtsa osa meetmepaketist, mis on ette 
nähtud kasvuhoonegaasideheite 
vähendamiseks ning Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni kliimamuutuste 
raamkonventsiooni Kyoto protokolli 
täitmiseks ja pärast 2012. aastat võetavate 
edasiste Euroopa ja rahvusvaheliste 
kohustuste täitmiseks. Sellel on oluline osa 
ka energiavarustuse kindluse tugevdamisel, 
tehnoloogilise arengu edendamisel ning 
tööhõivevõimaluste loomisel ja 
piirkondlikul arengul, eriti 
maapiirkondades.

(1) Taastuvatest energiaallikatest saadud 
energia ulatuslikum kasutamine moodustab 
koos energiasäästuga tähtsa osa 
meetmepaketist, mis on ette nähtud 
kasvuhoonegaasideheite vähendamiseks 
ning Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 
kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto 
protokolli täitmiseks ja pärast 2012. aastat 
võetavate edasiste Euroopa ja 
rahvusvaheliste kohustuste täitmiseks. 
Sellel on oluline osa ka energiavarustuse 
kindluse tugevdamisel, tehnoloogilise 
arengu edendamisel ning 
tööhõivevõimaluste loomisel ja 
piirkondlikul arengul, eriti 
maapiirkondades.
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Or. it

Muudatusettepanek 116
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Taastuvatest energiaallikatest saadud 
energia ulatuslikum kasutamine moodustab 
tähtsa osa meetmepaketist, mis on ette 
nähtud kasvuhoonegaasideheite 
vähendamiseks ning Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni kliimamuutuste 
raamkonventsiooni Kyoto protokolli 
täitmiseks ja pärast 2012. aastat võetavate 
edasiste Euroopa ja rahvusvaheliste 
kohustuste täitmiseks. Sellel on oluline osa 
ka energiavarustuse kindluse tugevdamisel, 
tehnoloogilise arengu edendamisel ning 
tööhõivevõimaluste loomisel ja 
piirkondlikus arengus, eriti 
maapiirkondades.

(1) Taastuvatest energiaallikatest saadud 
energia ulatuslikum säästev kasutamine 
moodustab tähtsa osa meetmepaketist, mis 
on ette nähtud kasvuhoonegaasideheite 
vähendamiseks ning Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni kliimamuutuste 
raamkonventsiooni Kyoto protokolli 
täitmiseks ja pärast 2012. aastat võetavate 
edasiste Euroopa ja rahvusvaheliste 
kohustuste täitmiseks. Sellel on oluline osa 
ka energiavarustuse kindluse tugevdamisel, 
tehnoloogilise arengu edendamisel ning 
tööhõivevõimaluste loomisel ja 
piirkondlikus arengus, eriti 
maapiirkondades.

Or. en

Selgitus

Taastuvatest energiaallikatest saadud energia ei tähenda veel säästvat energiat.

Muudatusettepanek117
Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Taastuvatest energiaallikatest saadud 
energia ulatuslikum kasutamine moodustab 
tähtsa osa meetmepaketist, mis on ette 
nähtud kasvuhoonegaasideheite 

(1) Taastuvatest energiaallikatest saadud 
energia ulatuslikum kasutamine moodustab 
tähtsa osa meetmepaketist, mis on ette 
nähtud kasvuhoonegaasideheite 
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vähendamiseks ning Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni kliimamuutuste 
raamkonventsiooni Kyoto protokolli 
täitmiseks ja pärast 2012. aastat võetavate 
edasiste Euroopa ja rahvusvaheliste 
kohustuste täitmiseks. Sellel on oluline osa 
ka energiavarustuse kindluse tugevdamisel, 
tehnoloogilise arengu edendamisel ning 
tööhõivevõimaluste loomisel ja 
piirkondlikus arengus, eriti 
maapiirkondades.

vähendamiseks ning Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni kliimamuutuste 
raamkonventsiooni Kyoto protokolli 
täitmiseks ja pärast 2012. aastat võetavate 
edasiste Euroopa ja rahvusvaheliste 
kohustuste täitmiseks. Sellel on oluline osa 
ka energiavarustuse kindluse tugevdamisel, 
tehnoloogilise arengu ja uuendustegevuse 
edendamisel ning tööhõivevõimaluste 
loomisel ja piirkondlikus arengus, eriti 
teistest eraldatud ja maapiirkondades.

Or. en

Selgitus

Peame arvesse võtma ka eraldatud piirkondade (mägialad ja saared) potentsiaali

Muudatusettepanek 118
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Nagu märgitakse komisjoni 
töödokumendis (SEK(2008)0057), tuleks 
toetuskavasid anda osana liikmesriikide 
jõupingutustest pakkuda 
keskkonnakaitset. Kuna energia ja kliima 
küsimused on tihedalt seotud, tuleks 
liikmesriikidele teha soodustusi 
keskkonnasõbraliku energiatootmise 
toetamiseks, mis ei aita kaasa 
kasvuhoonegaaside heite suurendamisele. 
Selle eesmärgi raames ja liikmesriikide 
üldiste eesmärkide saavutamise 
tagamiseks peaksid liikmesriigid püüdma 
kindlustada, et energiaallikaid, mis ei aita 
kaasa süsinikdioksiidi heite 
suurendamisele, ei kohelda 
maksustamisel ebasoodsamalt.

Or. sv
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Selgitus

Majanduslikud stiimulid on oluline vahend kliimapoliitikale küsimustele lahenduste otsimisel. 
Liikmesriike tuleks ergutada toetama keskkonnasõbralikku energiatootmist, mis ei aita kaasa 
kasvuhoonegaaside heite suurendamisele. Kliima seisukohast on otseselt ebasoodne, kui riigi 
toetuskavad seavad halvemasse olukorda energiaallikad, mis ei aita kaasa 
kasvuhoonegaaside heite edasisele suurendamisele. Riigiabi moonutatud vormid võivad 
takistada tulevaste säästlike süsteemide arengut, kui diskrimineeritakse lahendusi, mis on 
tulemuslikud eelkõige süsinikdioksiidi vähendamise aspektist.

Muudatusettepanek 119
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Pidades silmas Euroopa Parlamendi 
24. oktoobri 2007. aasta resolutsiooni 
traditsiooniliste energiaallikate ja 
energiatehnoloogia kohta, peaks 
tuumaenergia kasutamist puudutavad 
lühiajalised ja keskpika perspektiiviga 
otsused mõjutama kliimaga seotud 
eesmärke ja aitama kaasa ELi eesmärkide 
realistlikule täitmisele, analüüsimisele ja 
arvesse võtmisele. Sellega seoses tuleks 
arvestada ka valitsustevahelise 
kliimamuutuste rühma neljandat 
hindamisaruannet (2007), milles 
märgitakse, et tuumaenergia on praegu 
põhiline tehnoloogia, mis on 
kaubanduslikult kättesaadav ja võib 
pakkuda tuntavat süsinikdioksiidi 
heitkoguste vähendamist.

Or. de

Selgitus

Kliimamuutusega seotud ELi ambitsioonikate eesmärkide täitmiseks tuleb arvesse võtta kõiki 
madala süsinikdioksiidi tasemega energiaallikaid, sh tuumaenergiat.



AM\728452ET.doc 7/102 PE407.890v01-00

ET

Muudatusettepanek 120
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Maailma kliima päästmiseks tuleb välja töötada ja realiseerida tõeline transpordipoliitika 
kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks ning alternatiivsed transpordiliigid, enne kui 
toruotsatehnoloogia, näiteks biomassi kasutamine transpordikütuse tootmiseks annab lootust 
saavutada vajalikku heite vähendamist.

Muudatusettepanek 121
Mechtild Rothe

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(2) Eelkõige on ulatuslikumad 
tehnoloogilised täiustused, stiimulid 
ühistranspordi laiendamiseks ja 
kasutamiseks, energiatõhusate 
tehnoloogiate ning taastuvatest 
energiaallikatest saadud energia 
kasutamine transpordis ühed mõjusamad 
vahendid, mille abil ühenduse
transpordisektoris saab vähendada 
sõltuvust imporditud naftast, mille puhul 
on varustuskindluse probleemid kõige 
teravamad, ja mõjutada transpordisektori 
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kütuseturgu.

Or. en

Selgitus

Transpordi arvele langeb 30% kogu ELi energiatarbimisest ning sõltuvus naftast on siin ligi 
98%. Seetõttu ei ole üllatav, et see on ELi suuruselt teine kasvuhoonegaaside heite tootja. 
Seepärast tuleks ELis keskenduda taastuvatest energiaallikatest saadava energia 
kasutamisele, tehnoloogia täiustamisele ning transpordi piiramisele erasõidukitelt 
ühistranspordile ülemineku teel.

Muudatusettepanek 122
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 123
Umberto Guidoni

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Eelkõige on biokütuste ulatuslikum 
kasutamine transpordisektoris üks 
mõjusaimaid vahendeid, mille abil 

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

vähendada oma sõltuvust imporditud 
naftast, mille puhul on varustuskindluse 
probleemid kõige teravamad, ja mõjutada 
transpordisektori kütuseturgu.

Or. it

Muudatusettepanek 124
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Taastuvenergia transpordis on enamat, kui vaid biokütused. Siia tuleks lisada elektrisõidukid, 
biogaas ja taastuvatest allikatest saadav vesinik.

Muudatusettepanek 125
Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Komisjoni 7. novembri 2007. aasta 
teatises alternatiivkütuste kohta 
maanteevedudel ja biokütuste kasutamist 
edendava meetmetekompleksi kohta seati 
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ELile eesmärk asendada 2020. aastaks 
alternatiivkütustega 20% maanteevedudel 
kasutatavast bensiinist ja diiselkütusest.
Käesoleva direktiivi tõhusaks 
täiendamiseks peaks komisjon kaaluma 
esinemist eraldi algatusega, et edendada 
taastuvenergia kõrval selliste puhaste 
alternatiivsete sõidukikütuste läbimurret 
nagu näiteks maagaasist toodetavad 
sünteetilised kütused.

Or. en

Selgitus

Käesolevas ettepanekus keskendutakse üksnes taastuvenergiale ja biokütustele, kuigi ka muud 
alternatiivsed sõidukikütused võivad anda kriitilise tähtsusega panuse säästevarengu, 
tarnekindluse ja konkurentsivõime eesmärkide saavutamisse. Et taastuvenergia kasutamist 
transpordis loetakse nüüd käesoleva direktiivi osaks, on nüüd vaja muude alternatiivkütuste 
osas seatavad eesmärgid omaette algatuses ümber sõnastada.

Muudatusettepanek 126
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Tuumaenergia võib aidata kaasa 
varustuskindluse suurendamisele ja 
süsinikdioksiidi koguste kindlale 
vähenemisele. Aastaks 2020 võib 60% ELi 
elektrist pärineda süsinikuvabadest 
(tuumaenergia ja taastuvatest) allikatest.

Or. de

Selgitus

Samuti nagu taastuvatest allikatest toodetud energia abil, on ka tuumaenergia abil võimalik 
vähendada süsinikuheitmeid ELis. Samaaegselt annab tuumaenergia suurema sõltumatuse 
nafta- ja maagaasitarnetest, mis on majanduslikult tugeva Euroopa jaoks olulise tähtsusega.
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Muudatusettepanek 127
Erna Hennicot-Schoepges

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(4) Taastuvenergia tegevuskava on 
näidanud, et eesmärk suurendada 
taastuvenergia osakaalu üldises 
energiatarbimises 20%-ni on asjakohane 
ning et kohustuslikke eesmärke sisaldava 
raamistikuga tuleks äriringkondadele 
tagada pikas perspektiivis stabiilsus, mida 
nad vajavad mõistlike investeerimisotsuste 
tegemiseks taastuvenergiasektoris. Samas 
kui argumendid taastuvatest allikatest 
saadava energia üldise osakaalu 20% 
eesmärgi kasuks on oluliselt tugevnenud, 
seatakse eesmärki saavutada 
transpordisektoris taastuvenergia 10% 
osakaal üha enam kahtluse alla.

Or. en

Muudatusettepanek 128
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 129
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(4) Taastuvenergia tegevuskava on 
näidanud, et eesmärk suurendada 
taastuvenergia osakaalu üldises 
energiatarbimises 20%-ni ja 
transpordisektoris 10%-ni on asjakohane ja 
saavutatav ning et kohustuslikke eesmärke 
sisaldava raamistikuga tuleks 
äriringkondadele tagada pikas perspektiivis
stabiilsus, mida nad vajavad selliste 
säästvate investeeringute tegemiseks 
taastuvenergiasektoris, mis suudavad 
vähendada sõltuvust imporditavatest 
fossiilkütustest ning ergutada uute 
energiatehnoloogiate kasutamist.

Or. de

Selgitus

Euroopa Liit on suuteline arendama taastuvenergia valdkonnas ulatuslikke uuendusi, mille 
tulemusel on võimalik saavutada suurem sõltumatus ja keskkonnasäästlikkus.
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Muudatusettepanek 130
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Selgitus

Euroopa Ülemkogu, Rahvusvaheline Energiaagentuur ja valitsustevaheline kliimamuutuste 
rühm on kõik seisukohal, et ei piisa investeeringutest ainuüksi taastuvenergiasse. Peab olema 
ka alus investeeringuteks madala süsinikdioksiidi tasemega energiaallikatesse, isegi kui 
nende otsuste tegemine on subsidiaarsuse küsimus.

Muudatusettepanek 131
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Taastuvenergia tegevuskava on 
näidanud, et eesmärk suurendada 
taastuvenergia osakaalu üldises 
energiatarbimises 20%-ni ja 
transpordisektoris 10%-ni on asjakohane ja 
saavutatav ning et kohustuslikke eesmärke 

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

sisaldava raamistikuga tuleks 
äriringkondadele tagada pikas perspektiivis 
stabiilsus, mida nad vajavad mõistlike 
investeerimisotsuste tegemiseks 
taastuvenergiasektoris. Nimetatud 
eesmärgid on olemas seoses 
energiatõhususe tõstmisega 20% võrra 
2020. aastaks, nagu see on kehtestatud 
komisjoni 19. oktoobri 2006. aasta teatises 
„Energiatõhususe tegevuskava:
potentsiaali realiseerimine”, mille kiitis 
heaks Euroopa Ülemkogu 2007. aasta 
märtsis Brüsselis ning Euroopa 
Parlament oma 31. jaanuari 2008. aasta 
„Resolutsioonis energiatõhususe 
tegevuskava kohta: potentsiaali 
realiseerimine”1.
________________________
1 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2008)0033.

Or. en

Selgitus

Kuna taastuvenergiaga seotud eesmärk on väljendatud protsendimäärana, on väga oluline 
kaaluda samal ajal ka kogu energianõudluse vähendamise meetmeid.

Muudatusettepanek 132
Umberto Guidoni

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(4) Taastuvenergia tegevuskava on 
näidanud, et eesmärk suurendada 
taastuvenergia osakaalu üldises 
energiatarbimises 20%-ni ja 
transpordisektoris 5%-ni on asjakohane ja 
saavutatav ning et kohustuslikke eesmärke 
sisaldava raamistikuga tuleks 
äriringkondadele tagada pikas perspektiivis 
stabiilsus, mida nad vajavad mõistlike 
investeerimisotsuste tegemiseks 
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taastuvenergiasektoris. taastuvenergiasektoris.

Or. it

Muudatusettepanek 133
Nikolaos Vakalis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Brüsselis 2007. aasta märtsis 
kokkutulnud Euroopa Ülemkogu kinnitas 
ühenduse pühendumust taastuvenergia 
arendamisele kogu ühenduses ka pärast 
2010. aastat. Ülemkogu kinnitas 
kohustusliku eesmärgi suurendada 
taastuvenergia osakaalu ühendusesiseses 
energia kogutarbimises 2020. aastaks 20%-
ni ja kohustusliku miinimumeesmärgi 10%, 
mille kõik liikmesriigid peavad saavutama 
aastaks 2020 seoses biokütuste osakaaluga 
transpordis kasutatava bensiini ja 
diislikütuse tarbimisest, tehes seda 
kulutõhusal viisil. Ülemkogu märkis, et 
biokütusealase eesmärgi siduv olemus on 
asjakohane eeldusel, et tootmine on 
säästlik, müügile jõuavad teise põlvkonna 
biokütused ning tehakse muudatused 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13.
oktoobri 1998. aasta direktiivis 98/70/EÜ 
bensiini ja diislikütuse kvaliteedi ning 
nõukogu direktiivi 93/12/EMÜ muutmise 
kohta, et lubada kütusesegude sobivaid 
tasemeid.

(5) Brüsselis 2007. aasta märtsis kokku 
tulnud Euroopa Ülemkogu kinnitas 
ühenduse pühendumust taastuvenergia 
arendamisele kogu ühenduses ka pärast 
2010. aastat. Ülemkogu kinnitas 
kohustusliku eesmärgi suurendada 
taastuvenergia osakaalu ühendusesiseses 
energia kogutarbimises 2020. aastaks 20%-
ni ja kohustusliku miinimumeesmärgi 10%, 
mille kõik liikmesriigid peavad saavutama 
aastaks 2020 seoses biokütuste osakaaluga 
transpordis kasutatava bensiini ja 
diislikütuse tarbimisest, tehes seda 
kulutõhusal viisil. Ülemkogu märkis, et 
biokütusealase eesmärgi siduv olemus on 
asjakohane üksnes eeldusel, et tootmine on 
säästlik, müügile jõuavad teise põlvkonna 
biokütused ning tehakse muudatused 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13.
oktoobri 1998. aasta direktiivis 98/70/EÜ 
bensiini ja diislikütuse kvaliteedi ning 
nõukogu direktiivi 93/12/EMÜ muutmise 
kohta, et lubada kütusesegude sobivaid 
tasemeid. Arvestades kõige värskemaid 
tõendeid seostest ühelt poolt biokütuste 
senisest suurema tarbimise ja teiselt poolt 
kogu maailmas ökoloogiliste ja 
keskkonnaohtude suurenemise ning 
toiduainetega kindlustatuse ohtusattumise 
vahel, näib olevat asjakohane, et 
liikmesriigid seaksid esialgu kuni 2015.
aastani transpordis biokütuste kasutamise 
osakaalu kohustuslikuks eesmärgiks 
vähem kui 10%. Tulemuste hindamise 



PE407.890v01-00 16/102 AM\728452ET.doc

ET

põhjal tuleks liikmesriikidel otsustada, kas 
nad suurendavad aastatel 2015–2020 
algselt seatud määra.

Or. en

Selgitus

Suureneb mure biokütuste väga järsu ja mittesäästva arendamise negatiivse keskkonnamõju 
pärast, samuti sellise arengu sotsiaalsete tagajärgede pärast Euroopas ja kogu maailmas. 
Ettevaatusprintsiipi arvestades tuleks kohustuslike eesmärkide seadmisel olla ettevaatlikum. 
Ka 2007. aasta märtsi Euroopa Ülemkogu palus seada sihiks 10% vaid eeldusel, et on 
tagatud säästlik tootmine, milles praegu kahtlevad nii teadlased kui ka poliitikud.

Muudatusettepanek 134
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Brüsselis 2007. aasta märtsis 
kokkutulnud Euroopa Ülemkogu kinnitas 
ühenduse pühendumust taastuvenergia 
arendamisele kogu ühenduses ka pärast 
2010. aastat. Ülemkogu kinnitas 
kohustusliku eesmärgi suurendada 
taastuvenergia osakaalu ühendusesiseses 
energia kogutarbimises 2020. aastaks 20%-
ni ja kohustusliku miinimumeesmärgi 10%, 
mille kõik liikmesriigid peavad saavutama 
aastaks 2020 seoses biokütuste 
osakaaluga transpordis kasutatava 
bensiini ja diislikütuse tarbimisest, tehes 
seda kulutõhusal viisil. Ülemkogu märkis, 
et biokütusealase eesmärgi siduv olemus 
on asjakohane eeldusel, et tootmine on 
säästlik, müügile jõuavad teise põlvkonna 
biokütused ning tehakse muudatused 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13.
oktoobri 1998. aasta direktiivis 98/70/EÜ 
bensiini ja diislikütuse kvaliteedi ning 
nõukogu direktiivi 93/12/EMÜ muutmise 
kohta, et lubada kütusesegude sobivaid 

(5) Brüsselis 2007. aasta märtsis 
kokkutulnud Euroopa Ülemkogu kinnitas 
ühenduse pühendumust taastuvenergia 
arendamisele kogu ühenduses ka pärast 
2010. aastat. Ülemkogu kinnitas 
kohustusliku eesmärgi suurendada 
taastuvenergia osakaalu ühendusesiseses 
energia kogutarbimises 2020. aastaks 20%-
ni ja seadis transpordis kasutatava
taastuvenergia osakaalu kõigile 
liikmesriikidele kohustuslikuks 
miinimumeesmärgiks 10% aastaks 2020, 
mis tuleb saavutada kulutõhusal viisil.
Ülemkogu märkis, et biokütusealase 
eesmärgi siduv olemus on asjakohane
eeldusel, et tootmine on säästlik, müügile 
jõuavad teise põlvkonna biokütused ning 
tehakse muudatused Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 13. oktoobri 1998. aasta 
direktiivis 98/70/EÜ bensiini ja diislikütuse 
kvaliteedi ning nõukogu direktiivi 
93/12/EMÜ muutmise kohta, et lubada 
kütusesegude sobivaid tasemeid.
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tasemeid.

Or. en

Muudatusettepanek 135
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Vahepeal on biokütuste tootmise 
säästlikkuse senisest põhjalikum 
hindamine näidanud, et eesmärk 10% 
2020. aastaks võib olla liiga kõrge.
Seepärast tundub teadmiste ja kogemuste 
põhjal olevat sobivam 7%.

Or. en

Selgitus

Biokütuste 10% osakaalu eesmärgil võib olla negatiivne mõju toitumisele ja teistele olulistele 
valdkondadele, seetõttu on eesmärk 7% realistlikum ja vastab rohkem säästlikkuse 
kriteeriumidele.

Muudatusettepanek 136
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Siduvate eesmärkide peamine eesmärk 
on tagada investoritele kindlustunne.
Seega ei ole asjakohane lükata siduvat 
otsust edasi kuni teatava tulevikus 
toimuva sündmuseni. Seepärast märkis 
komisjon nõukogu 15. veebruari 2007. 
aasta protokolli kantud avalduses, et ta ei 
kaalunud asjaolu, et eesmärgi 
kohustuslikku olemust tuleks edasi lükata, 

välja jäetud
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kuni müügile jõuavad teise põlvkonna 
biokütused.

Or. en

Selgitus

Komisjon oma tõlgendusega ei tohi sekkuda Euroopa Ülemkogu otsusesse. Lisaks on pärast 
2007. aasta kevadel toimunud Ülemkogu kohtumist ilmnenud tõendeid selle kohta, et teise 
põlvkonna biokütused ei jõua 2020. aastaks turule ning võivad koguni mitte vastata sellesama 
Ülemkogu kohtumise järeldustes nõutud säästlikkuse kriteeriumidele.

Muudatusettepanek 137
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Siduvate eesmärkide peamine eesmärk 
on tagada investoritele kindlustunne. Seega 
ei ole asjakohane lükata siduvat otsust 
edasi kuni teatava tulevikus toimuva 
sündmuseni. Seepärast märkis komisjon 
nõukogu 15. veebruari 2007. aasta 
protokolli kantud avalduses, et ta ei 
kaalunud asjaolu, et eesmärgi 
kohustuslikku olemust tuleks edasi lükata, 
kuni müügile jõuavad teise põlvkonna 
biokütused.

(6) Siduvate eesmärkide peamine eesmärk 
on tagada investoritele kindlustunne. Siiski 
nõuavad paljud taastuvate energiaallikate 
ja biokütuste tootmisega seotud 
tundmatud tegurid praegu senisest 
ettevaatlikumat lähenemist. Siduvad 
eesmärgid 20% ja 10% tuleks seepärast 
uuesti läbi vaadata.

Or. en

Selgitus

Tugineb keskkonnakomisjoni raportööri muudatusettepanekule 4. Taastuvatest allikatest 
saadud energia üldise osakaalu suurendamine on hädavajalik, kuid me ei tohi seada 
kiirustades siduvaid eesmärke, mida antud ajaraamistikus ei saa säästlikult täita.
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Muudatusettepanek 138
Erna Hennicot-Schoepges

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Siduvate eesmärkide peamine eesmärk 
on tagada investoritele kindlustunne. Seega 
ei ole asjakohane lükata siduvat otsust 
edasi kuni teatava tulevikus toimuva 
sündmuseni. Seepärast märkis komisjon 
nõukogu 15. veebruari 2007. aasta 
protokolli kantud avalduses, et ta ei 
kaalunud asjaolu, et eesmärgi 
kohustuslikku olemust tuleks edasi lükata, 
kuni müügile jõuavad teise põlvkonna 
biokütused.

(6) Siduvate eesmärkide peamine eesmärk 
on tagada investoritele kindlustunne. Siiski 
nõuavad paljud biokütuste tootmisega 
seotud tundmatud tegurid praegu senisest 
ettevaatlikumat lähenemist. Seepärast 
tuleks siduv eesmärk 10% uuesti läbi 
vaadata.

Or. en

Muudatusettepanek 139
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Siduvate eesmärkide peamine eesmärk 
on tagada investoritele kindlustunne. Seega 
ei ole asjakohane lükata siduvat otsust 
edasi kuni teatava tulevikus toimuva 
sündmuseni. Seepärast märkis komisjon 
nõukogu 15. veebruari 2007. aasta 
protokolli kantud avalduses, et ta ei 
kaalunud asjaolu, et eesmärgi 
kohustuslikku olemust tuleks edasi lükata, 
kuni müügile jõuavad teise põlvkonna 
biokütused.

(6) Siduvate eesmärkide peamine eesmärk 
on tagada investoritele kindlustunne. Seega 
ei ole põhimõtteliselt asjakohane lükata 
siduvat otsust edasi kuni teatava tulevikus 
toimuva sündmuseni. Kui eesmärki ei saa 
säästval moel täita, saab selle 
kohustuslikuks muutmise edasi lükata.

Or. en
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Selgitus

Kui taastuvenergia eesmärki ei saa täita säästval moel ehk üksnes säästvate taastuvate 
energiaallikate arvel, on parem lükata eesmärgi täitmist edasi kui hakata mittesäästvaid 
taastuvaid energiaallikaid kasutama. 

Muudatusettepanek 140
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Siduvate eesmärkide peamine eesmärk 
on tagada investoritele kindlustunne. Seega 
ei ole asjakohane lükata siduvat otsust 
edasi kuni teatava tulevikus toimuva 
sündmuseni. Seepärast märkis komisjon 
nõukogu 15. veebruari 2007. aasta 
protokolli kantud avalduses, et ta ei 
kaalunud asjaolu, et eesmärgi 
kohustuslikku olemust tuleks edasi lükata, 
kuni müügile jõuavad teise põlvkonna 
biokütused.

(6) Siduvate eesmärkide peamine eesmärk 
on tagada investoritele kindlustunne ja 
julgustada neid jätkuvalt arendama 
tehnoloogiaid, mis toodavad energiat igat 
liiki taastuvatest energiaallikatest. Seega 
ei ole asjakohane lükata siduvat otsust 
edasi kuni teatava tulevikus toimuva 
sündmuseni. Seepärast märkis komisjon 
nõukogu 15. veebruari 2007. aasta 
protokolli kantud avalduses, et ta ei 
kaalunud asjaolu, et eesmärgi 
kohustuslikku olemust tuleks edasi lükata, 
kuni müügile jõuavad teise põlvkonna 
biokütused.

Or. en

Muudatusettepanek 141
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Siduvate eesmärkide peamine eesmärk 
on tagada investoritele kindlustunne. Seega 
ei ole asjakohane lükata siduvat otsust 
edasi kuni teatava tulevikus toimuva 
sündmuseni. Seepärast märkis komisjon 
nõukogu 15. veebruari 2007. aasta 

(6) Siduvate eesmärkide peamine eesmärk 
on tagada investoritele kindlustunne. Seega 
ei ole asjakohane lükata siduvat otsust 
edasi kuni teatava tulevikus toimuva 
sündmuseni. Seepärast märkis komisjon 
nõukogu 15. veebruari 2007. aasta 
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protokolli kantud avalduses, et ta ei 
kaalunud asjaolu, et eesmärgi 
kohustuslikku olemust tuleks edasi lükata, 
kuni müügile jõuavad teise põlvkonna 
biokütused.

protokolli kantud avalduses, et ta ei 
kaalunud asjaolu, et eesmärgi 
kohustuslikku olemust tuleks edasi lükata, 
kuni müügile jõuavad teise põlvkonna 
biokütused. Seoses sellega tuleks enam 
toetada teise põlvkonna biokütuste (nagu 
biomassist vedelkütus) arendamist, mis 
aitavad kasvuhoonegaaside heitkoguseid 
ulatuslikumalt vähendada ja pakuvad 
eeliseid muude keskkonnamõjude osas.

Or. de

Selgitus

Teise põlvkonna biokütuseid tuleks rohkem toetada, et suurendada järgnevatel aastatel nende 
tõhusust.

Muudatusettepanek 142
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Siduvate eesmärkide peamine eesmärk 
on tagada investoritele kindlustunne. Seega 
ei ole asjakohane lükata siduvat otsust 
edasi kuni teatava tulevikus toimuva 
sündmuseni. Seepärast märkis komisjon 
nõukogu 15. veebruari 2007. aasta 
protokolli kantud avalduses, et ta ei 
kaalunud asjaolu, et eesmärgi 
kohustuslikku olemust tuleks edasi lükata, 
kuni müügile jõuavad teise põlvkonna 
biokütused.

(6) Siduvate eesmärkide peamine eesmärk 
on tagada investoritele kindlustunne. Seega 
ei ole asjakohane lükata siduvat otsust 
edasi kuni teatava tulevikus toimuva 
sündmuseni. Seepärast märkis komisjon 
nõukogu 15. veebruari 2007. aasta 
protokolli kantud avalduses, et ta ei 
kaalunud asjaolu, et eesmärgi 
kohustuslikku olemust tuleks edasi lükata, 
kuni müügile jõuavad teise põlvkonna 
biokütused, kuid seejuures tuleks siiski 
rohkem toetada nende biokütuste 
arendamist, mis annavad vähem 
kasvuhoonegaaside heidet.

Or. en
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Muudatusettepanek 143
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Siduvate eesmärkide peamine eesmärk 
on tagada investoritele kindlustunne. Seega 
ei ole asjakohane lükata siduvat otsust 
edasi kuni teatava tulevikus toimuva 
sündmuseni. Seepärast märkis komisjon 
nõukogu 15. veebruari 2007. aasta 
protokolli kantud avalduses, et ta ei 
kaalunud asjaolu, et eesmärgi 
kohustuslikku olemust tuleks edasi lükata, 
kuni müügile jõuavad teise põlvkonna 
biokütused.

(6) Siduvate eesmärkide peamine eesmärk 
on tagada investoritele kindlustunne. Seega 
ei ole asjakohane lükata siduvat otsust 
edasi kuni teatava tulevikus toimuva 
sündmuseni. Seepärast märkis komisjon 
nõukogu 15. veebruari 2007. aasta 
protokolli kantud avalduses, et ta ei 
kaalunud asjaolu, et eesmärgi 
kohustuslikku olemust tuleks edasi lükata, 
kuni müügile jõuavad teise põlvkonna 
biokütused. Siiski soovitatakse praeguses 
arutelus, mis käsitleb põllukultuuride 
kasutamist biokütuse ja toidu tootmiseks, 
biokütuste eesmärkide siduvuse 
korrapärast läbivaatamist. Seetõttu peaks 
ulatuslikud ja ranged säästlikkuse nõuded
ja teise põlvkonna biokütuste kiire 
kasutuselevõtmine olema Euroopa 
poliitika keskne osa.

Or. de

Selgitus

Nii teadusringkondades kui ka ajakirjanduses on praegu käimas äge arutelu konkurentsi 
teemal, mida biokütused toiduainetega kindlustatusele pakuvad. Selle arutelu tulemused ei ole 
veel teada. Seetõttu tuleks eesmärkide sidususe küsimus jätta lahtiseks, kuni on olemas 
usaldusväärsed tulemused või teise põlvkonna biokütused või biomass on turuletoomiseks 
valmis.
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Muudatusettepanek 144
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Liikmesriikide ülesanne on oluliselt 
parandada kõigi sektorite 
energiatõhusust, et kergemini täita oma 
taastuvenergia eesmärgid, mida 
väljendatakse nende osakaaluna energia 
lõpptarbimises. Transpordisektori 
energiatõhusus on hädavajalik, kuna 
transpordis vajatava energia nõudluse 
kasvu jätkudes muutub kohustusliku 
taastuvenergia osakaalu saavutamine 
säästval moel tõenäoliselt üha raskemaks.
Sellepärast tuleks kõigile liikmesriikidele 
kohustuslik miinimumeesmärk 10%
i) väljendada mitte üksnes biokütustest, 
vaid kõigist taastuvatest energiaallikatest 
saadud energia osakaaluna energia 
lõpptarbimisest transpordisektoris;
ii) kehtestada koos kohustusliku nõudega 
tõsta 2020. aastaks transpordisektori 
energiatõhusust 20% võrra.

Or. en

Selgitus

Transpordisektori energia kogutarbimise jätkuva kasvu korral muutub 10% eesmärgi 
saavutamine säästval moel väga raskeks. Transpordisektori energiatõhususe tõstmise 
soovitusliku eesmärgi (20% aastaks 2020) kohustuslikuks muutmisega saavutatakse sektoris 
energianõudluse vähenemine ning seega väheneb ka 10% eesmärgi absoluutmaht.
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Muudatusettepanek 145
Nikolaos Vakalis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Käesoleva direktiivi raames on 
ülitähtis, et iga liikmesriik kasutaks 
taastuvenergia eesmärkide täitmise 
hõlbustamiseks kõige tõhusamaid ja 
tulemuslikumaid toetusskeeme, võttes 
arvesse vastava liikmesriigi elektrituru 
erijooni.

Or. en

Muudatusettepanek 146
Mechtild Rothe, Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(7) Euroopa Parlament kutsus oma 25.
septembri 2007. aasta resolutsioonis
Euroopa taastuvenergia tegevuskava kohta1

komisjoni üles esitama 2007. aasta lõpuks 
ettepaneku taastuvenergia õigusliku 
raamistiku kohta, osutades sellele, kui 
oluline on seada siduvad eesmärgid 
taastuvatest energiaallikatest saadud 
elektri-, transpordi- ning soojus- ja 
jahutusenergia osakaalu jaoks, samuti 
siduvad eesmärgid ühenduse ja 
liikmesriikide tasandil.
__________________________
1 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0406.

Or. en
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Selgitus

Parlamendiliikme Britta Thomseni algatusraportis Euroopa taastuvenergia tegevuskava 
kohta (Euroopa Parlamendi 25. septembri 2007. aasta resolutsioon P6-TA(2007)0406) 
nõudis parlament tungivalt ka kolmele erinevale sektorile selgete ja siduvate eesmärkide 
seadmist.

Muudatusettepanek 147
Nikolaos Vakalis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Komisjoni, nõukogu ja Euroopa 
Parlamendi võetud seiskohti silmas pidades 
on asjakohane seada kohustuslikud 
eesmärgid suurendada taastuvenergia 
osakaalu energia kogutarbimises 20%-ni ja 
transpordisektoris 10%-ni Euroopa Liidu 
energiatarbimises 2020. aastal.

(8) Komisjoni, nõukogu ja Euroopa 
Parlamendi võetud seiskohti silmas pidades 
on asjakohane seada kohustuslikud 
eesmärgid suurendada taastuvenergia 
osakaalu energia kogutarbimises 20%-ni 
Euroopa Liidu energiatarbimisest 2020. 
aastal.

Or. en

Selgitus

Lisaks tõsisele murele biokütuste mittesäästva arendamise kahjulike mõjude pärast on 
oluline, et iga liikmesriik täidaks oma riikliku eesmärgi ja et ELi kui terviku 
energiatarbimises tõuseks taastuvenergia osakaal 20%-ni. See, kui suur on selles 20%-s 
transpordisektori osakaal, on teisejärguline küsimus.

Muudatusettepanek 148
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Komisjoni, nõukogu ja Euroopa 
Parlamendi võetud seiskohti silmas pidades 
on asjakohane seada kohustuslikud
eesmärgid suurendada taastuvenergia 

(8) Komisjoni, nõukogu ja Euroopa 
Parlamendi võetud seiskohti silmas pidades 
on asjakohane seada soovituslikud
eesmärgid suurendada taastuvenergia 
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osakaalu energia kogutarbimises 20%-ni ja 
transpordisektoris 10%-ni Euroopa Liidu 
energiatarbimises 2020. aastal.

osakaalu energia kogutarbimises 20%-ni ja 
transpordisektoris 10%-ni Euroopa Liidu 
energiatarbimisest 2020. aastal.

Or. en

Selgitus

Taastuvatest allikatest saadud energia üldise osakaalu suurendamine on hädavajalik, kuid me 
ei tohi seada kiirustades siduvaid eesmärke, mida antud ajaraamistikus ei saa säästlikult 
täita.

Muudatusettepanek 149
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Komisjoni, nõukogu ja Euroopa 
Parlamendi võetud seiskohti silmas pidades 
on asjakohane seada kohustuslikud 
eesmärgid suurendada taastuvenergia 
osakaalu energia kogutarbimises 20%-ni ja 
transpordisektoris 10%-ni Euroopa Liidu 
energiatarbimises 2020. aastal.

(8) Komisjoni, nõukogu ja Euroopa 
Parlamendi võetud seisukohti ning hiljutisi 
samateemalisi tõsiseid arutelusid silmas 
pidades on asjakohane seada kohustuslikud 
eesmärgid suurendada taastuvenergia 
osakaalu energia kogutarbimises 20%-ni ja 
transpordisektoris 7%-ni Euroopa Liidu 
energiatarbimisest 2020. aastal.

Or. en

Selgitus

10 % suurusel biokütuste osakaalu eesmärgil võiks olla negatiivne mõju toitumisele ja teistele 
olulistele valdkondadele, seetõttu on 7% realistlikum eesmärk, mis vastab rohkem 
säästlikkuse kriteeriumidele.
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Muudatusettepanek 150
Erna Hennicot-Schoepges

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Komisjoni, nõukogu ja Euroopa 
Parlamendi võetud seiskohti silmas pidades 
on asjakohane seada kohustuslikud 
eesmärgid suurendada taastuvenergia 
osakaalu energia kogutarbimises 20%-ni ja 
transpordisektoris 10%-ni Euroopa Liidu 
energiatarbimises 2020. aastal.

(8) Komisjoni, nõukogu ja Euroopa 
Parlamendi võetud seiskohti silmas pidades 
on asjakohane seada kohustuslikud 
eesmärgid suurendada taastuvenergia 
osakaalu energia kogutarbimises 20%-ni ja 
transpordisektoris 8%-ni Euroopa Liidu 
energiatarbimisest 2020. aastal. Need 
eesmärgid, samuti üldine 
poliitikaraamistik ning kindlasti ka 
kasvuhoonegaaside vähenemise 
arvutamise metoodika, tuleks 
korrapäraselt läbi vaadata.

Or. en

Muudatusettepanek 151
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Komisjoni, nõukogu ja Euroopa 
Parlamendi võetud seiskohti silmas pidades 
on asjakohane seada kohustuslikud 
eesmärgid suurendada taastuvenergia 
osakaalu energia kogutarbimises 20%-ni ja 
transpordisektoris 10%-ni Euroopa Liidu 
energiatarbimises 2020. aastal.

(8) Komisjoni, nõukogu ja Euroopa 
Parlamendi võetud seisukohti silmas 
pidades on asjakohane seada kohustuslikud 
eesmärgid suurendada taastuvenergia 
osakaalu energia kogutarbimises 20%-ni ja 
transpordisektoris 10%-ni Euroopa Liidu 
energiatarbimisest 2020. aastal, koos 
kohustusega tõsta transpordisektori 
energiatõhusust 2020. aastaks 20% võrra.

Or. en
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Selgitus

Kuna taastuvenergiaga seotud eesmärk on väljendatud protsendimäärana, on väga oluline 
kaaluda samal ajal ka kogu energianõudluse vähendamise meetmeid.

Muudatusettepanek 152
Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Komisjoni, nõukogu ja Euroopa 
Parlamendi võetud seiskohti silmas pidades 
on asjakohane seada kohustuslikud 
eesmärgid suurendada taastuvenergia 
osakaalu energia kogutarbimises 20%-ni ja 
transpordisektoris 10%-ni Euroopa Liidu 
energiatarbimises 2020. aastal.

8) Komisjoni, nõukogu ja Euroopa 
Parlamendi võetud seiskohti silmas pidades 
on asjakohane seada kohustuslikud 
eesmärgid suurendada taastuvenergia 
osakaalu energia kogutarbimises 20%-ni ja 
transpordisektoris 10%-ni Euroopa Liidu 
energiatarbimisest 2020. aastal. Samas on 
Euroopa Keskkonnaagentuur, FAO ning 
teised rahvusvahelised ja 
teadusorganisatsioonid väljendanud 
õigustatud muret 10% eesmärgi negatiivse 
mõju pärast keskkonnale ja 
toiduainehindadele. Neile muredele 
reageerimiseks tuleks vähemalt 30% 
transpordis taastuvenergia kasutamise 
eesmärgist täita elektrit, vesinikku või 
lignotselluloosi biomassist või vetikatest 
saadavat energiat kasutades.

Or. en

Selgitus

Taastuvenergia 10%lise osakaalu eesmärgi transpordisektoris võib saavutada selliste 
energiaallikate kasutamisega nagu biomass, vesinik või elektrienergia. Ideaalsel turul võib 
jätta tehnoloogiate valiku turuosaliste hooleks. Siiski kaldub turg valima alternatiive, mis 
võimaldavad investeeringute kulud kõige kiiremini tasa teha. Selleks et soodustada 
paljutõotavaid valikuid nagu elekter ja vesinik, on vaja seada alaeesmärgid. Lisaks sellele on 
kõnealune eesmärk põhjustanud laialdast muret, näiteks EEA soovitas hiljuti avaldatud 
aruandes hoida niinimetatud esimese põlvkonna biokütuste tarbimine alla 10 protsendi.
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Muudatusettepanek 153
Umberto Guidoni

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Liikmesriikide lähtekohad, 
taastuvenergia võimalused ja energiavalik 
on erinevad. Seepärast on vaja muuta 
üldeesmärk –20%– iga liikmesriigi 
individuaalseks eesmärgiks, pidades 
nõuetekohaselt silmas õiglast ja 
adekvaatset jaotamist ning võttes arvesse 
erinevaid riiklikke lähtekohti ja võimalusi, 
sealhulgas taastuvate energiaallikate ja 
energiakasutuse struktuuri olemasolevat 
taset. Seda on asjakohane teha nii, et 
taastuvenergia kasutamise nõutav 
kogukasv jagatakse liikmesriikide vahel 
ära, võttes aluseks iga liikmesriigi osa 
võrdse suurenemise, mida on kaalutud 
nende sisemajanduse kogutoodanguga 
(SKT) ja kohandatud riiklike lähtekohtade 
kajastamiseks, kasutades arvutamisel 
energia lõpptarbimist.

(9) Liikmesriikide lähtekohad, 
taastuvenergia võimalused ja energiavalik 
on erinevad. Seepärast on vaja muuta 
üldeesmärk –20%– iga liikmesriigi 
individuaalseks eesmärgiks, pidades 
nõuetekohaselt silmas õiglast ja 
adekvaatset jaotamist ning võttes arvesse 
erinevaid riiklikke lähtekohti ja võimalusi, 
sealhulgas taastuvate energiaallikate ja 
energiakasutuse struktuuri olemasolevat 
taset ning saavutatud energiatõhususe 
taset. Seda on asjakohane teha nii, et 
taastuvenergia kasutamise nõutav 
kogukasv jagatakse liikmesriikide vahel 
ära, võttes aluseks iga liikmesriigi osa 
võrdse suurenemise, mida on kaalutud 
nende sisemajanduse kogutoodanguga 
(SKT) ja kohandatud riiklike lähtekohtade 
kajastamiseks, kasutades arvutamisel 
energia lõpptarbimist.

Or. it

Muudatusettepanek 154
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Liikmesriikide lähtekohad, 
taastuvenergia võimalused ja energiavalik 
on erinevad. Seepärast on vaja muuta 
üldeesmärk –20%– iga liikmesriigi 
individuaalseks eesmärgiks, pidades 
nõuetekohaselt silmas õiglast ja 
adekvaatset jaotamist ning võttes arvesse 

(9) Liikmesriikide lähtekohad, 
taastuvenergia võimalused ja energiavalik 
on erinevad. Seepärast on vaja muuta 
üldeesmärk –20%– iga liikmesriigi 
individuaalseks eesmärgiks, pidades 
nõuetekohaselt silmas õiglast ja 
adekvaatset jaotamist ning võttes arvesse 
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erinevaid riiklikke lähtekohti ja võimalusi, 
sealhulgas taastuvate energiaallikate ja 
energiakasutuse struktuuri olemasolevat 
taset. Seda on asjakohane teha nii, et 
taastuvenergia kasutamise nõutav 
kogukasv jagatakse liikmesriikide vahel 
ära, võttes aluseks iga liikmesriigi osa 
võrdse suurenemise, mida on kaalutud 
nende sisemajanduse kogutoodanguga 
(SKT) ja kohandatud riiklike lähtekohtade 
kajastamiseks, kasutades arvutamisel 
energia lõpptarbimist.

erinevaid riiklikke lähtekohti ja võimalusi, 
sealhulgas taastuvate energiaallikate ja 
energiakasutuse struktuuri olemasolevat 
taset. Seda on asjakohane teha nii, et 
taastuvenergia kasutamise nõutav 
kogukasv jagatakse liikmesriikide vahel 
ära, võttes aluseks iga liikmesriigi osa 
võrdse suurenemise, mida on kaalutud 
nende sisemajanduse kogutoodanguga 
(SKT) ja kohandatud riiklike lähtekohtade 
kajastamiseks, kasutades arvutamisel 
primaarenergia tarbimist. Sealjuures 
tuleb arvestada eelnevalt tehtud 
pingutustega.

Or. de

Selgitus

Ainult primaarenergia tarbimist arvestusalusena kasutades on võimalik saavutatud muutuste 
taset asjakohaselt arvesse võtta. Pealegi on mõned liikmesriigid juba teinud olulisi pingutusi, 
mida tuleks arvesse võtta.

Muudatusettepanek 155
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Liikmesriikide lähtekohad, 
taastuvenergia võimalused ja energiavalik 
on erinevad. Seepärast on vaja muuta 
üldeesmärk –20%– iga liikmesriigi 
individuaalseks eesmärgiks, pidades 
nõuetekohaselt silmas õiglast ja 
adekvaatset jaotamist ning võttes arvesse 
erinevaid riiklikke lähtekohti ja võimalusi,
sealhulgas taastuvate energiaallikate ja 
energiakasutuse struktuuri olemasolevat 
taset. Seda on asjakohane teha nii, et 
taastuvenergia kasutamise nõutav 
kogukasv jagatakse liikmesriikide vahel 
ära, võttes aluseks iga liikmesriigi osa 

(9) Liikmesriikide lähtekohad, 
taastuvenergia võimalused ja energiavalik 
on erinevad. Seepärast on vaja muuta 
üldeesmärk –20%– iga liikmesriigi 
individuaalseks eesmärgiks, pidades 
nõuetekohaselt silmas õiglast ja 
adekvaatset jaotamist ning võttes arvesse 
erinevaid riiklikke lähtekohti ja võimalusi, 
sealhulgas taastuvate energiaallikate ja 
energiakasutuse struktuuri olemasolevat 
taset. Seda on asjakohane teha nii, et 
taastuvenergia kasutamise nõutav 
kogukasv jagatakse liikmesriikide vahel 
ära, võttes aluseks iga liikmesriigi osa 
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võrdse suurenemise, mida on kaalutud 
nende sisemajanduse kogutoodanguga 
(SKT) ja kohandatud riiklike lähtekohtade 
kajastamiseks, kasutades arvutamisel 
energia lõpptarbimist.

võrdse suurenemise, mida on kaalutud 
nende rahvamajanduse kogutoodanguga 
(RKT) ja kohandatud riiklike lähtekohtade 
kajastamiseks, kasutades arvutamisel 
energia lõpptarbimist.

Or. fr

Selgitus

Sisemajanduse kogutoodang mõõdab iga-aastast kogulisandväärtust, kuid arvesse ei võeta 
lõppkasusaajaid. Samuti ei võeta arvesse iga riigi rikkust. Kui komisjon tahab, et 
liikmesriikide jõupingutused põhineksid solidaarsuse põhimõttel, oleks objektiivsem võtta 
aluseks RKT elaniku kohta. Rahvamajanduse kogutoodang, mida muuseas kasutatakse ka 
liidu omavahendite arvutamisel, saadakse järgmiselt: SKT miinus riigis asuvate 
välisettevõtete toodetud lisandväärtus pluss välisriigis tegutsevate kodumaiste ettevõtete 
lisandväärtus.

Muudatusettepanek 156
Nikolaos Vakalis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Samas on asjakohane, et eesmärk 
suurendada taastuvenergia osakaalu 
transpordisektoris 10%-ni tuleks seada 
kõikide liikmesriikide puhul samale 
tasemele, et tagada transpordikütuste 
spetsifikaatide vastavus ja kättesaadavus.
Kuna transpordikütustega kauplemine on 
lihtne, saavad liikmesriigid, kelle 
käsutuses on piiratud määral ressursse, 
taastuvaid transpordikütuseid mujalt.
Kuigi tehniliselt oleks ühendusel võimalik 
saavutada biokütusealane eesmärk üksnes 
ühendusesisese tootmise abil, on siiski 
tõenäoline ja soovitatav, et eesmärk 
saavutatakse tegelikult ühendusesisese 
tootmise ja impordi ühendamisel. Selleks 
peaks komisjon jälgima biokütuste 
tarnimist ühenduse turule ja vajaduse 
korral tegema asjakohaste meetmete 

välja jäetud
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ettepanekuid, et saavutada 
tasakaalustatud lähenemisviis 
ühendusesisese tootmise ja impordi vahel, 
võttes arvesse mitme- ja kahepoolseid 
kaubandusläbirääkimisi ning keskkonna, 
kulude ja energiavarustuse kindlusega 
seotud ning muid kaalutlusi.

Or. en

Selgitus

Lisaks tõsisele murele biokütuste mittesäästva arendamise kahjulike mõjude pärast on 
oluline, et iga liikmesriik täidaks oma riikliku eesmärgi ja et ELi kui terviku 
energiatarbimises tõuseks taastuvenergia osakaal 20%-ni. See, kui suur on selles 20%-s 
transpordisektori osakaal, on teisejärguline küsimus.

Muudatusettepanek 157
Umberto Guidoni

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Samas on asjakohane, et eesmärk 
suurendada taastuvenergia osakaalu 
transpordisektoris 10%-ni tuleks seada 
kõikide liikmesriikide puhul samale 
tasemele, et tagada transpordikütuste 
spetsifikaatide vastavus ja kättesaadavus. 
Kuna transpordikütustega kauplemine on 
lihtne, saavad liikmesriigid, kelle käsutuses 
on piiratud määral ressursse, taastuvaid 
transpordikütuseid mujalt. Kuigi tehniliselt 
oleks ühendusel võimalik saavutada 
biokütusealane eesmärk üksnes 
ühendusesisese tootmise abil, on siiski 
tõenäoline ja soovitatav, et eesmärk 
saavutatakse tegelikult ühendusesisese 
tootmise ja impordi ühendamisel. Selleks 
peaks komisjon jälgima biokütuste 
tarnimist ühenduse turule ja vajaduse 
korral tegema asjakohaste meetmete 
ettepanekuid, et saavutada tasakaalustatud 

(10) Samas on asjakohane, et eesmärk 
suurendada taastuvenergia osakaalu 
transpordisektoris 5%-ni tuleks seada 
kõikide liikmesriikide puhul samale 
tasemele, et tagada transpordikütuste 
spetsifikaatide vastavus ja kättesaadavus. 
Kuna transpordikütustega kauplemine on 
lihtne, saavad liikmesriigid, kelle käsutuses 
on piiratud määral ressursse, taastuvaid 
transpordikütuseid mujalt. Kuigi tehniliselt 
oleks ühendusel võimalik saavutada 
biokütusealane eesmärk üksnes 
ühendusesisese tootmise abil, on siiski 
tõenäoline ja soovitatav, et eesmärk 
saavutatakse tegelikult ühendusesisese 
tootmise ja impordi ühendamisel. Selleks 
peaks komisjon jälgima biokütuste 
tarnimist ühenduse turule ja vajaduse 
korral tegema asjakohaste meetmete 
ettepanekuid, et saavutada tasakaalustatud 



AM\728452ET.doc 33/102 PE407.890v01-00

ET

lähenemisviis ühendusesisese tootmise ja 
impordi vahel, võttes arvesse mitme- ja 
kahepoolseid kaubandusläbirääkimisi ning 
keskkonna, kulude ja energiavarustuse 
kindlusega seotud ning muid kaalutlusi. 

lähenemisviis ühendusesisese tootmise ja 
impordi vahel, võttes arvesse mitme- ja 
kahepoolseid kaubandusläbirääkimisi ning 
keskkonna, kulude ja energiavarustuse 
kindlusega seotud ning muid kaalutlusi. 

Or. it

Muudatusettepanek 158
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Samas on asjakohane, et eesmärk 
suurendada taastuvenergia osakaalu 
transpordisektoris 10%-ni tuleks seada 
kõikide liikmesriikide puhul samale 
tasemele, et tagada transpordikütuste 
spetsifikaatide vastavus ja kättesaadavus.
Kuna transpordikütustega kauplemine on 
lihtne, saavad liikmesriigid, kelle käsutuses 
on piiratud määral ressursse, taastuvaid 
transpordikütuseid mujalt. Kuigi tehniliselt 
oleks ühendusel võimalik saavutada 
biokütusealane eesmärk üksnes 
ühendusesisese tootmise abil, on siiski 
tõenäoline ja soovitatav, et eesmärk 
saavutatakse tegelikult ühendusesisese 
tootmise ja impordi ühendamisel. Selleks 
peaks komisjon jälgima biokütuste 
tarnimist ühenduse turule ja vajaduse 
korral tegema asjakohaste meetmete 
ettepanekuid, et saavutada tasakaalustatud 
lähenemisviis ühendusesisese tootmise ja 
impordi vahel, võttes arvesse mitme- ja 
kahepoolseid kaubandusläbirääkimisi ning 
keskkonna, kulude ja energiavarustuse 
kindlusega seotud ning muid kaalutlusi.

(10) Samas on asjakohane, et eesmärk 
suurendada taastuvenergia osakaalu 
transpordisektoris 7%-ni tuleks seada 
kõikide liikmesriikide puhul samale 
tasemele, et tagada transpordikütuste 
spetsifikaatide vastavus ja kättesaadavus.
Kuna transpordikütustega kauplemine on 
lihtne, saavad liikmesriigid, kelle käsutuses 
on piiratud määral ressursse, taastuvaid 
transpordikütuseid mujalt. Kuigi tehniliselt 
oleks ühendusel võimalik saavutada 
biokütusealane eesmärk üksnes 
ühendusesisese tootmise abil, on siiski 
tõenäoline ja soovitatav, et eesmärk 
saavutatakse tegelikult ühendusesisese 
tootmise ja impordi ühendamisel. Selleks 
peaks komisjon jälgima biokütuste 
tarnimist ühenduse turule ja vajaduse 
korral tegema asjakohaste meetmete 
ettepanekuid, et saavutada tasakaalustatud 
lähenemisviis ühendusesisese tootmise ja 
impordi vahel, võttes arvesse mitme- ja 
kahepoolseid kaubandusläbirääkimisi ning 
keskkonna, kulude ja energiavarustuse 
kindlusega seotud ning muid kaalutlusi.

Or. en
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Selgitus

10 % suurusel biokütuste osakaalu eesmärgil võib olla negatiivne mõju toitumisele ja teistele 
olulistele valdkondadele, seetõttu on 7% realistlikum eesmärk, mis vastab rohkem 
säästlikkuse kriteeriumidele.

Muudatusettepanek 159
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Samas on asjakohane, et eesmärk 
suurendada taastuvenergia osakaalu 
transpordisektoris 10%-ni tuleks seada 
kõikide liikmesriikide puhul samale 
tasemele, et tagada transpordikütuste 
spetsifikaatide vastavus ja kättesaadavus. 
Kuna transpordikütustega kauplemine on 
lihtne, saavad liikmesriigid, kelle käsutuses 
on piiratud määral ressursse, taastuvaid 
transpordikütuseid mujalt. Kuigi tehniliselt 
oleks ühendusel võimalik saavutada 
biokütusealane eesmärk üksnes 
ühendusesisese tootmise abil, on siiski 
tõenäoline ja soovitatav, et eesmärk 
saavutatakse tegelikult ühendusesisese 
tootmise ja impordi ühendamisel. Selleks 
peaks komisjon jälgima biokütuste 
tarnimist ühenduse turule ja vajaduse 
korral tegema asjakohaste meetmete 
ettepanekuid, et saavutada tasakaalustatud 
lähenemisviis ühendusesisese tootmise ja 
impordi vahel, võttes arvesse mitme- ja 
kahepoolseid kaubandusläbirääkimisi ning 
keskkonna, kulude ja energiavarustuse 
kindlusega seotud ning muid kaalutlusi. 

(10) Samas on asjakohane, et eesmärk 
suurendada taastuvenergia osakaalu 
transpordisektoris 10%-ni tuleks seada 
kõikide liikmesriikide puhul samale 
tasemele, et tagada transpordikütuste 
spetsifikaatide vastavus ja kättesaadavus. 
Kuna transpordikütustega kauplemine on 
lihtne, saavad liikmesriigid, kelle käsutuses 
on piiratud määral ressursse, taastuvaid 
transpordikütuseid mujalt. Kuigi tehniliselt 
oleks ühendusel võimalik saavutada 
biokütusealane eesmärk üksnes 
ühendusesisese tootmise abil, on siiski 
tõenäoline ja soovitatav, et eesmärk 
saavutatakse tegelikult ühendusesisese 
tootmise ja impordi ühendamisel. Selleks 
peaks komisjon jälgima biokütuste 
tarnimist ühenduse turule ja vajaduse 
korral tegema asjakohaste meetmete 
ettepanekuid, et saavutada tasakaalustatud 
lähenemisviis ühendusesisese tootmise ja 
impordi vahel, võttes arvesse mitme- ja 
kahepoolseid kaubandusläbirääkimisi ning 
keskkonna, sotsiaalsete aspektide, kulude 
ja energiavarustuse kindlusega seotud ning 
muid kaalutlusi. 

Or. fr

Selgitus

Alati tuleb arvestada ka keskkonnakaitsemeetmete sotsiaalse mõjuga.
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Muudatusettepanek 160
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Samas on asjakohane, et eesmärk 
suurendada taastuvenergia osakaalu 
transpordisektoris 10%-ni tuleks seada 
kõikide liikmesriikide puhul samale 
tasemele, et tagada transpordikütuste 
spetsifikaatide vastavus ja kättesaadavus.
Kuna transpordikütustega kauplemine on 
lihtne, saavad liikmesriigid, kelle käsutuses 
on piiratud määral ressursse, taastuvaid 
transpordikütuseid mujalt. Kuigi tehniliselt 
oleks ühendusel võimalik saavutada 
biokütusealane eesmärk üksnes 
ühendusesisese tootmise abil, on siiski 
tõenäoline ja soovitatav, et eesmärk 
saavutatakse tegelikult ühendusesisese 
tootmise ja impordi ühendamisel. Selleks 
peaks komisjon jälgima biokütuste 
tarnimist ühenduse turule ja vajaduse 
korral tegema asjakohaste meetmete 
ettepanekuid, et saavutada tasakaalustatud 
lähenemisviis ühendusesisese tootmise ja 
impordi vahel, võttes arvesse mitme- ja 
kahepoolseid kaubandusläbirääkimisi ning 
keskkonna, kulude ja energiavarustuse 
kindlusega seotud ning muid kaalutlusi.

(10) Samas on asjakohane, et eesmärk 
suurendada taastuvenergia osakaalu 
transpordisektoris 10%-ni koos 
kohustusega tõsta transpordi 
energiatõhusust 20% võrra tuleks seada 
kõikide liikmesriikide puhul samale 
tasemele, et tagada transpordikütuste 
spetsifikaatide vastavus ja kättesaadavus.
Kuna transpordikütustega kauplemine on 
lihtne, saavad liikmesriigid, kelle käsutuses 
on piiratud määral ressursse, taastuvaid 
transpordikütuseid mujalt. Kuigi tehniliselt 
oleks ühendusel võimalik saavutada 
biokütusealane eesmärk üksnes 
ühendusesisese tootmise abil, on siiski 
tõenäoline ja soovitatav, et eesmärk 
saavutatakse tegelikult ühendusesisese 
tootmise ja impordi ühendamisel. Selleks 
peaks komisjon jälgima biokütuste 
tarnimist ühenduse turule ja vajaduse 
korral tegema asjakohaste meetmete 
ettepanekuid, et saavutada tasakaalustatud 
lähenemisviis ühendusesisese tootmise ja 
impordi vahel, võttes arvesse mitme- ja 
kahepoolseid kaubandusläbirääkimisi ning 
keskkonna, kulude ja energiavarustuse 
kindlusega seotud ning muid kaalutlusi.

Or. en

Selgitus

Kuna taastuvenergiaga seotud eesmärk on väljendatud protsendimäärana, on väga oluline 
kaaluda samal ajal ka kogu energianõudluse vähendamise meetmeid.
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Muudatusettepanek 161
Mechtild Rothe, Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Samas on asjakohane, et eesmärk 
suurendada taastuvenergia osakaalu 
transpordisektoris 10%-ni tuleks seada 
kõikide liikmesriikide puhul samale 
tasemele, et tagada transpordikütuste 
spetsifikaatide vastavus ja kättesaadavus.
Kuna transpordikütustega kauplemine on 
lihtne, saavad liikmesriigid, kelle käsutuses 
on piiratud määral ressursse, taastuvaid 
transpordikütuseid mujalt. Kuigi tehniliselt 
oleks ühendusel võimalik saavutada 
biokütusealane eesmärk üksnes 
ühendusesisese tootmise abil, on siiski 
tõenäoline ja soovitatav, et eesmärk 
saavutatakse tegelikult ühendusesisese 
tootmise ja impordi ühendamisel. Selleks 
peaks komisjon jälgima biokütuste 
tarnimist ühenduse turule ja vajaduse
korral tegema asjakohaste meetmete 
ettepanekuid, et saavutada tasakaalustatud 
lähenemisviis ühendusesisese tootmise ja 
impordi vahel, võttes arvesse mitme- ja 
kahepoolseid kaubandusläbirääkimisi ning 
keskkonna, kulude ja energiavarustuse 
kindlusega seotud ning muid kaalutlusi.

(10) Samas on asjakohane, et eesmärk 
suurendada taastuvenergia osakaalu 
transpordisektoris 10%-ni tuleks seada 
kõikide liikmesriikide puhul samale 
tasemele, et tagada transpordikütuste 
spetsifikaatide vastavus ja kättesaadavus.
Kuna transpordikütustega kauplemine on 
lihtne, saavad liikmesriigid, kelle käsutuses 
on piiratud määral ressursse, taastuvaid 
transpordikütuseid mujalt. Kuigi tehniliselt 
oleks ühendusel võimalik saavutada 
transpordis taastuvenergia kasutamise 
alane eesmärk üksnes ühendusesisese 
tootmise abil, on siiski tõenäoline ja 
soovitatav, et eesmärk saavutatakse 
tegelikult ühendusesisese tootmise ja 
impordi ühendamisel. Selleks peaks 
komisjon jälgima biokütuste tarnimist 
ühenduse turule ja vajaduse korral tegema 
asjakohaste meetmete ettepanekuid, et 
saavutada tasakaalustatud lähenemisviis 
ühendusesisese tootmise ja impordi vahel, 
võttes arvesse mitme- ja kahepoolseid 
kaubandusläbirääkimisi ning keskkonna, 
kulude ja energiavarustuse kindluse, 
kasvuhoonegaaside vähendamisega
seotud ning muid kaalutlusi.

Or. en

Selgitus

Direktiiviga seatakse transpordisektorile eesmärk kasutada 2020. aastaks vähemalt 10% 
ulatuses taastuvenergiat. Seega tuleb käesolev põhjendus viia ülejäänud tekstiga kooskõlla. 
Koos biokütuste turu jälgimisega peaks komisjon võtma arvesse ka kasvuhoonegaaside heite 
vähenemist.
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Muudatusettepanek 162
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Liikmesriigid peaksid püüdma 
mitmekesistada taastuvenergia struktuuri 
kõikides transpordisektorites. Komisjon 
peaks 1. juuniks 2015 esitama Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule raporti, milles 
iseloomustatakse kõigi transpordisektorite 
potentsiaali taastuvenergia 
ulatuslikumaks kasutamiseks.

Or. en

Selgitus

Taastuvenergia kasutamise potentsiaali on kõigis transpordisektorites, mitte üksnes 
maanteevedudes, ja seda on vaja arendada.

Muudatusettepanek 163
Britta Thomsen, Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(11) Kohustuslike üldeesmärkide 
saavutamise tagamiseks peaksid 
liikmesriigid püüdma välja töötada 
kohustuslikud minimaalsed vahe-
eesmärgid oma kohustuslike 
lõppeesmärkide saavutamiseks. Nad 
peaksid kehtestama taastuvenergia
tegevuskava, mis sisaldab teavet ühiste 
eesmärke puudutavate kokkulepete, 
võrdlusandmete, kohustuslike riiklike 
lõpp- ja vahe-eesmärkide ning 
valdkondlike eesmärkide kohta. Lisaks 
tuleks ära näidata meetmed nimetatud 
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eesmärkide saavutamiseks, võttes arvesse, 
et biomassi kasutatakse eri otstarbel ja 
seepärast on oluline võtta kasutusele uued 
biomassiressursid. Kava peaks sisaldama 
ka iga taastuvenergia-tehnoloogia 
eeldatavat panust ja strateegilist 
keskkonnamõju hindamist.

Or. en

Muudatusettepanek 164
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(11) Üldeesmärkide saavutamise 
tagamiseks peaksid liikmesriigid oma 
2020. aasta eesmärkide saavutamiseks 
täitma kohustuslikud vahe-eesmärgid, 
samuti peaksid nad kehtestama riikliku 
taastuvenergia tegevuskava, sealhulgas 
valdkondlikud eesmärgid, võttes arvesse, et 
biomassi kasutatakse eri otstarbel ja 
seepärast on oluline võtta kasutusele uued 
biomassiressursid.

Or. en

Selgitus

Selleks et tagada ELi taastuvenergia 20 % osakaalu eesmärgi täitmine 2020. aastaks, on iga 
liikmesriigi individuaalsete üldeesmärkide kõrval vaja vastu võtta ka vahe-eesmärgid. Need 
eesmärgid peaksid olema liikmesriikidele siduvad. Euroopa Komisjon peaks vastutama 
nõuetele vastavuse jälgimise eest ja võtma mittetäitmise korral meetmeid, kaasa arvatud 
otseste trahvide määramine.
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Muudatusettepanek 165
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(11) Üldeesmärkide saavutamise 
tagamiseks peaksid liikmesriigid töötama, 
järgides kohustuslikku suunda oma 
eesmärkide saavutamiseks, samuti peaksid 
nad kehtestama riikliku tegevuskava, 
sealhulgas valdkondlikud eesmärgid koos 
transpordi energiatõhususe kohustusliku 
suurendamisega 20% võrra, võttes 
arvesse, et biomassi kasutatakse eri 
otstarbel ja seepärast on oluline võtta 
kasutusele uued biomassiressursid.

Or. en

Selgitus

Kuna taastuvenergiaga seotud eesmärk on väljendatud protsendimäärana, on väga oluline
kaaluda samal ajal ka kogu energianõudluse vähendamise meetmeid. Kohustuslikud vahe-
eesmärgid on vajalikud, et aegsasti tagada edu taastuvate energiaallikate arendamisel.

Muudatusettepanek 166
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(11) Üldeesmärkide saavutamise 
tagamiseks peaksid liikmesriigid püüdma 
välja töötada soovitusliku suuna oma 
eesmärkide saavutamiseks, samuti peaksid 
nad kehtestama riikliku tegevuskava, 
sealhulgas valdkondlikud eesmärgid, võttes 
arvesse, et biomassi kasutatakse eri 
otstarbel ja seepärast on oluline võtta 
kasutusele uued ja säästlikud 
biomassiressursid. Liikmesriigid peaksid 
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arvestama soojus- ja jahutusenergia 
sektoris olemasolevate energiatõhusate 
traditsiooniliste energiaseadmetega ning 
kaaluma nende ühitamist taastuvate 
energiaallikate, nagu päikeseenergia ja 
vedelad biokütused, järkjärgulise 
kasutuselevõtmisega.

Or. de

Selgitus

Uute biomassiressursside kasutuselevõtmisest üksi ei piisa, sest uuendustegevuse ja 
kavandamise piisava kindluse tagamiseks peavad ressursid olema ka säästlikud. ELi poliitika 
peaks samuti arvestama olemasolevate ja väga energiatõhusate soojus- ja jahutussüsteemide 
potentsiaaliga, et võimaldada soojus- ja jahutussüsteemides taastuvenergia järkjärgulist ja 
kulutasuvat kasutuselevõttu.

Muudatusettepanek 167
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(11) Üldeesmärkide saavutamise 
tagamiseks peaksid liikmesriigid püüdma 
välja töötada soovitusliku suuna oma 
eesmärkide saavutamiseks, samuti peaksid 
nad kehtestama riikliku tegevuskava, 
sealhulgas valdkondlikud eesmärgid, võttes 
arvesse, et taastuvenergiat kasutatakse eri 
otstarbel ja seepärast on oluline võtta 
kasutusele uued taastuvenergiaressursid.
Väga tähtis on tagada, et klientide ja 
ühiskonna kulude minimeerimiseks 
võtaksid liikmesriigid kasutusele 
kulutasuvad meetmed ja poliitikad.

Or. en

Selgitus

Direktiiv käsitleb biomassi kõrval ka teisi taastuvaid energiaallikaid nagu näiteks tuule-, 
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päikese- ja hüdroenergia. Kliendid ei peaks maksma rohelise energia eest palju rohkem 
võrreldes traditsioonilistest allikatest saadava energiaga.

Muudatusettepanek 168
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(11) Üldeesmärkide saavutamise 
tagamiseks peaksid liikmesriigid püüdma 
välja töötada soovitusliku suuna oma 
eesmärkide saavutamiseks, samuti peaksid 
nad kehtestama riikliku tegevuskava, 
sealhulgas valdkondlikud eesmärgid. Kuna 
keskkonna ja kliima küsimused on 
tihedalt seotud, tuleks liikmesriikidele 
teha soodustusi keskkonnasõbraliku 
energiatootmise toetamiseks, mis ei aita 
kaasa kasvuhoonegaaside heite 
suurendamisele. Kliimaprobleemidele 
lahenduse otsimise juures on oluline 
rõhutada, et kliimat mitte mõjutavaid 
energiaallikaid ei tuleks maksustamisel 
asetada ebasoodsamasse olukorda, 
võrreldes teiste energiaallikatega.

Or. sv

Muudatusettepanek 169
Mia De Vits, Philippe Busquin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

arvesse, et biomassi kasutatakse eri 
otstarbel ja seepärast on oluline võtta 
kasutusele uued biomassiressursid.
Liikmesriigid peaksid kaaluma soojus- ja 
jahutusenergia sektoris olemasolevate 
energiatõhusate traditsiooniliste 
energiaseadmete kasutamist koos selliste 
taastuvenergia allikate nagu 
päikeseenergia ja vedelate biokütuste 
järkjärgulise kasutuselevõtmisega.

Or. en

Selgitus

ELi poliitikas tuleks arvesse võtta olemasolevate väga tõhusate küttesüsteemide potentsiaali, 
mis võimaldab taastuvenergia kütteks kasutamise järkjärgulist ja kulutasuvat juurutamist.

Muudatusettepanek 170
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Rõhutab, et taastuvate 
energiaallikate ulatuslikumat kasutamist 
tuleks stimuleerida riiklike toetuste 
asemel süsihappegaasi maksustamisega.
Lähtepunktiks tuleb võtta taastuvatele 
energiaallikatele võrdsete 
konkurentsitingimuste loomine, et neid 
arendataks võimalikult pingelise 
konkurentsi oludes. Komisjoni kohustus 
on tagada riigiabi eeskirjade täitmine.

Or. en
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Muudatusettepanek 171
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Väga tähtis on tagada, et 
energiatarbijate ja ühiskonna kulude 
minimeerimiseks võtaksid liikmesriigid 
kasutusele kulusäästlikud meetmed ja 
poliitikad.

Or. fr

Selgitus

Taastuvenergia poliitika peab olema kulusäästlik.

Muudatusettepanek 172
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Selleks et saada kasu tehnoloogia 
arengust ja mastaabisäästust, tuleks 
soovitusliku suuna puhul arvesse võtta 
võimalust, et hilisematel aastatel kasvab 
taastuvenergia kasutamine kiiresti. Nii saab 
eritähelepanu pöörata valdkondadele, kus 
puudub tehnoloogiline areng ja 
mastaabisääst ning mida seetõttu piisavalt 
ei arendata, kuid mis tulevikus annaksid 
märkimisväärse panuse 2020. aastaks 
seatud eesmärkide saavutamisse.

(12) Selleks et saada kasu tehnoloogia 
arengust ja mastaabisäästust, tuleks 
kohustuslike vahe-eesmärkide puhul 
arvesse võtta võimalust, et hilisematel 
aastatel kasvab taastuvenergia kasutamine 
kiiresti. Nii saab eritähelepanu pöörata 
valdkondadele, kus puudub tehnoloogiline 
areng ja mastaabisääst ning mida seetõttu 
piisavalt ei arendata, kuid mis tulevikus 
annaksid märkimisväärse panuse 2020.
aastaks seatud eesmärkide saavutamisse.

Or. en

Selgitus

Selleks et tagada ELi taastuvenergia 20 % osakaalu eesmärgi täitmine 2020. aastaks, on iga 
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liikmesriigi individuaalsete üldeesmärkide kõrval vaja vastu võtta ka vahe-eesmärgid. Need 
eesmärgid peaksid olema liikmesriikidele siduvad. Komisjon peaks vastutama nõuetele 
vastavuse jälgimise eest ja võtma mittetäitmise korral meetmeid, kaasa arvatud otsese trahvi 
määramine.

Muudatusettepanek 173
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Selleks et saada kasu tehnoloogia 
arengust ja mastaabisäästust, tuleks 
soovitusliku suuna puhul arvesse võtta 
võimalust, et hilisematel aastatel kasvab 
taastuvenergia kasutamine kiiresti. Nii saab 
eritähelepanu pöörata valdkondadele, kus 
puudub tehnoloogiline areng ja 
mastaabisääst ning mida seetõttu piisavalt 
ei arendata, kuid mis tulevikus annaksid 
märkimisväärse panuse 2020. aastaks 
seatud eesmärkide saavutamisse.

(12) Selleks et saada kasu tehnoloogia 
arengust ja mastaabisäästust, tuleks 
kohustuslike arengusuundade puhul 
arvesse võtta võimalust, et hilisematel 
aastatel kasvab taastuvenergia kasutamine 
kiiresti. Nii saab eritähelepanu pöörata 
valdkondadele, kus puudub tehnoloogiline 
areng ja mastaabisääst ning mida seetõttu 
piisavalt ei arendata, kuid mis tulevikus 
annaksid märkimisväärse panuse 2020.
aastaks seatud eesmärkide saavutamisse.

Or. en

Selgitus

Kohustuslikud vahe-eesmärgid on vajalikud, et aegsasti tagada edu taastuvate energiaallikate 
arendamisel.

Muudatusettepanek 174
Mechtild Rothe, Britta Thomsen, Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Selleks et saada kasu tehnoloogia 
arengust ja mastaabisäästust, tuleks 
soovitusliku suuna puhul arvesse võtta 
võimalust, et hilisematel aastatel kasvab 

(12) Selleks et saada kasu tehnoloogia 
arengust ja mastaabisäästust, tuleks 
kohustuslike minimaalsete vahe-
eesmärkide puhul arvesse võtta võimalust, 
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taastuvenergia kasutamine kiiresti. Nii saab 
eritähelepanu pöörata valdkondadele, kus 
puudub tehnoloogiline areng ja 
mastaabisääst ning mida seetõttu piisavalt 
ei arendata, kuid mis tulevikus annaksid 
märkimisväärse panuse 2020. aastaks 
seatud eesmärkide saavutamisse.

et hilisematel aastatel kasvab 
taastuvenergia kasutamine kiiresti. Nii saab 
eritähelepanu pöörata valdkondadele, kus 
puudub tehnoloogiline areng ja 
mastaabisääst ning mida seetõttu piisavalt 
ei arendata, kuid mis tulevikus annaksid 
märkimisväärse panuse 2020. aastaks 
seatud eesmärkide saavutamisse.

Or. en

Selgitus

Tagamaks liikmesriikide sisulist edasiminekut ja vältimaks otsuste edasilükkamist 2020. 
aastani peab arengusuund olema kohustuslik ning vastama vähemalt miinimumeesmärkidele.

Muudatusettepanek 175
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Tagamaks, et liikmesriigid täidavad 
käesoleva direktiiviga seatud eesmärgid 
ning eelkõige kohustuslikud vahe- ja 
lõppeesmärgid, samuti ELi üldeesmärgi 
20% aastaks 2020, ja et motiveerida 
liikmesriike seadma endale veel 
kõrgemaid eesmärke, tuleks käesoleva 
direktiiviga kehtestada otsene 
karistusmehhanism. Komisjon peaks 
trahvima liikmesriike, kes ei täida oma 
eesmärke. Trahvidest saadud tulu 
(sihtotstarbeline tulu) tuleks suunata 
erifondi kooskõlas nõukogu 25. juuni 
2002. aasta määrusega (EÜ, Euratom) nr 
1605/2002, mis käsitleb Euroopa 
ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat 
finantsmäärust1.
_____________________________
1EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.

Or. en
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Selgitus

Euroopa Ühendus on pikka aega reguleerinud ühisturgu ning kehtestanud sel eesmärgil 
liikmesriikidele üsna koormavad tootmiskvoodid ja maksud. Kuna kvoodid on muutumas 
keskkonnapoliitika töövahendiks, tuleks siinkohal kasutusele võtta rahatrahvid, et innustada 
liikmesriike taastuvenergiasse investeerima, samal ajal kui trahvitulu võiks tulevikus kasutada 
taastuvenergia arengu soodustamiseks Euroopa Liidus.

Muudatusettepanek 176
Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Taastuvenergia kasutamise 
edasiseks suurendamiseks tuleb luua 
toimiv energiaturg ning asjakohaselt 
omistada erinevatele energiaallikatele 
energia tootmise ja tarbimise väliskulud.
Kui kõik sotsiaalsed, keskkonna- ja 
tervishoiukulud asjakohaselt arvesse 
võtta, on enamikust taastuvatest 
energiaallikatest praegu saadav energia 
kulude poolest juba täiesti konkurentsi-
võimeline ning tihtipeale odavam kui 
tavapärastest allikatest toodetav energia.
Seega on taastuvenergia toetusskeemid 
poliitiline abinõu, millega hüvitatakse 
väliskulude arvestamata jätmine ja 
taastuvenergia halvem konkurentsi-
olukord moonutatud energiaturgudel.

Or. en

Selgitus

Tähtis on viidata traditsiooniliste energialiikide väliskuludele võrreldes taastuvenergiaga.
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Muudatusettepanek 177
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Ühendus ja liikmesriigid peaksid 
eraldama arvestataval hulgal rahalisi 
vahendeid, sealhulgas osa heitkogustega 
kauplemise süsteemi tuludest 
taastuvenergia tehnoloogiate uurimiseks 
ja arendamiseks. Euroopa 
Tehnoloogiainstituut peaks edaspidi 
pidama taastuvenergia tehnoloogiate 
uurimist ja arendamist esmatähtsaks.

Or. en

Muudatusettepanek 178
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 b) Seoses trahvimehhanismi 
loomisega tuleks komisjoni volitada võtma 
vastu vajalikud rakendusmeetmed.
Meetmed tuleks vastu võtta hiljemalt 
2010. aasta lõpuks. Neis tuleks täpsustada 
trahvide arvutamise ja kogumise 
meetodid, kehtestada üksikasjalikud 
normid nende halduskäitlemiseks ning 
sätestada fondi moodustamine, kuhu 
asjaomased tulud suunatakse, samuti 
fondi juhtimine ja kasutamine 
taastuvenergia projektide toetamiseks 
liikmesriikides, kes on oma eesmärgid 
ületanud, ning Euroopa Liidus 
taastuvenergia ja suurema 
energiatõhususe uurimise, tootmise ja 
kasutamise üldiseks toetamiseks ja 
tugevdamiseks.  Kuna need on 
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üldiseloomuga meetmed. mille eesmärk 
on muuta käesoleva määruse 
vähemolulisi sätteid, täiendades seda uute 
vähemoluliste sätetega, tuleb need vastu 
võtta vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. 
aasta otsuse 1999/468/EÜ (millega 
sätestatakse komisjonile antud 
rakendusvolituste kasutamise menetlus) 
artiklis 5a sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele. Komisjonile tuleks 
anda ka volitus muuta käesoleva direktiivi 
kohaldamise kogemuste põhjal kontrolli-
ja aruandlusnõudeid.
1 EÜT L 184 , 17.7.1999, lk 23.

Or. en

Selgitus

Komisjon peaks kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt vastu võtma vajalikud 
rakendusmeetmed, et määrata, kuidas toimub otsese trahvimehhanismi põhjal kogutavate 
summade käitlemine ja kasutamine, ning edendada investeeringuid taastuvenergiasse, luues 
selleks liikmesriikidele asjakohased stiimulid.

Muudatusettepanek 179
Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 b) Avaliku sektori toetus taastuvatest 
energiaallikatest toodetavale elektrile 
põhineb eeldusel, et pikemas perspektiivis 
suudab see võistelda tavapäraselt toodetud 
elektrienergiaga. Toetus on vajalik, et 
täita ühenduse eesmärke nimetatud 
elektrienergia kasutamise laiendamiseks, 
eriti seni, kui siseturu elektrienergia 
hinnad ei kajasta täielikult kasutatud 
energiaallikate sotsiaal- ja keskkonna-
kulusid ning -tulusid. Ühenduse suunistes 
keskkonnakaitsele antava riigiabi kohta ja 
vastavas poliitikas tuleks täiel määral 
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arvestada vajadusega võtta arvesse kõik 
elektrienergia väliskulud seni, kuni tekib 
õiglane konkurents.

Or. en

Selgitus

Elektrituru osas peab komisjon ühenduse keskkonnakaitsele antava riigiabi suuniste 
läbivaatamisel olema huvitatud õiglase konkurentsi tekitamisest kõigi energiaallikate jaoks. 
Fossiil- ja tuumakütustest toodetavat elektrienergiat müüakse siiani hindadega, mis ei kajasta 
tegelikke kulusid.

Muudatusettepanek 180
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12c) Trahv tuleks arvestada vastavalt 
sellele, mitu MWh taastuvenergiat 
liikmesriigil tema kohustuslikust vahe-
eesmärgist puudu jääb, ja see tuleks 
määrata asjakohase tasemel, et tugevalt 
motiveerida liikmesriike taastuvenergiasse 
investeerima, pidades silmas riiklike 
eesmärkide järgimist ja isegi ületamist.

Or. en

Selgitus

Hindamismeetod ja trahvi suurus peaksid olema sellised, et loovad liikmesriikidele tõelise ja 
tugeva stiimuli taastuvenergiasse investeerimiseks, et oma eesmärke täita või koguni ületada, 
selle asemel et leida trahvi tasumises odava võimaluse oma kohustused täitmata jätta. 
Nimetatud eesmärke silmas pidades ja momendi majanduslikke kaalutlusi arvestades peaks 
sobiv alus trahvi arvutamiseks olema 90 eurot ühe puudu jäänud MWh taastuvenergia kohta.
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Muudatusettepanek 181
Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 c) Taastuvate energiaallikate turu 
arengut soodustades tuleb arvesse võtta 
selle positiivset mõju piirkondliku ja 
kohaliku arengu võimalustele, 
ekspordiväljavaadetele ning tööhõive- ja 
sotsiaalse ühtsuse saavutamise 
võimalustele eelkõige väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate ja sõltumatute 
energiatootjate jaoks.

Or. en

Muudatusettepanek 182
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) 2005. aasta tuleks võtta 
lähtepunktiks, kuna see on hiliseim aasta, 
mille kohta on olemas usaldusväärsed 
andmed riikide taastuvenergia osakaalu 
kohta.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Kehtib 20% eesmärk. Kuidas ja millal liikmesriigid nimetatud eesmärgi saavutavad, peab 
jääma nende otsustada. 2005. aasta lähtepunktiks võtmisel jäävad arvesse võtmata mitmed 
pingutused, mida liikmesriigid aastatel 1990–2005 tegid.
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Muudatusettepanek 183
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) 2005. aasta tuleks võtta lähtepunktiks, 
kuna see on hiliseim aasta, mille kohta on 
olemas usaldusväärsed andmed riikide 
taastuvenergia osakaalu kohta.

(13) 2005. aasta tuleks võtta lähtepunktiks, 
kuna see on hiliseim aasta, mille kohta on 
olemas usaldusväärsed andmed riikide 
taastuvenergia osakaalu kohta, ning selle 
alusel arvutada energiatõhususe eesmärk 
„20% aastaks 2020”.

Or. en

Selgitus

Kuna taastuvenergiaga seotud eesmärk on väljendatud protsendimäärana, on väga oluline 
kaaluda samal ajal ka kogu energianõudluse vähendamise meetmeid.

Muudatusettepanek 184
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Taastuvate energiaallikate mõisted 
tuleb üheselt määratleda. Käesolevas 
direktiivis tuleks käsitleda ainult neid 
energiaallikaid, mis kuuluvad Eurostati ja 
IPCC järgi täpselt mingi taastuvenergia 
kategooria alla.

Or. en

Selgitus

Direktiiv peaks käsitlema üksnes ehtsat taastuvenergiat.



PE407.890v01-00 52/102 AM\728452ET.doc

ET

Muudatusettepanek 185
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Liikmesriigid võivad julgustada 
kohalikke ja piirkondlikke asutusi seadma 
riiklikest eesmärkidest rangemaid 
eesmärke ning kaasata kohalikke ja 
piirkondlikke asutusi riiklike 
tegevuskavade koostamisse ja teadlikkuse 
tõstmisse taastuvenergia kasulikkusest.

Or. en

Selgitus

Taastuvenergia direktiivi rakendamine hõlmab arvukalt kohaliku ja piirkondliku tasandi 
meetmeid, seega tuleb kohalikud ja piirkondlikud asutused võimalikult ulatuslikult kaasata 
riiklike kavade koostamisse ja täitmisse.

Muudatusettepanek 186
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 b) Turvast ei tohiks lugeda 
taastuvenergiaks.

Or. en

Selgitus

IPCC liigitab turba omaette kategooria alla. IPCC kohaselt ei ole turvas taastuvenergia ning 
osapoolte aruannetes tuleb turbast tekkiv kasvuhoonegaaside heide lugeda fossiilkütuste heite 
osaks.
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Muudatusettepanek 187
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 188
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Niisamuti nagu hüdroenergia, sõltub ka tuuleenergia ilmastikutingimustest. Ka tuule puhul 
tuleks kasutada normaliseerimisvalemit.

Muudatusettepanek 189
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

osatähtsuse arvutamisel tuleks 
ilmastikutingimuste mõju 
tasakaalustamiseks kasutada 
normaliseerimisvalemit.

Or. en

Selgitus

Samuti nagu hüdroenergiale, avaldavad ilmastikutingimused mõju ka tuuleenergiale.

Muudatusettepanek 190
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Tuuleenergia tootmine on ilmastikutingimuste mõjul väga kõikuv ja seetõttu tuleks ka selle 
puhul kasutada normaliseerimisvalemit.

Muudatusettepanek 191
Nikolaos Vakalis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Soojuspumbad, mis kasutavad maast 
või veest saadavaid geotermilisi ressursse, 
ja soojuspumbad, mis kasutavad 

(16) Soojuspumbad, mis kasutavad maast 
või põhjaveest saadavaid geotermilisi 
ressursse, ja soojuspumbad, mis kasutavad 
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õhusoojust, et viia soojusenergia kasuliku 
temperatuurini, vajavad toimimiseks 
elektrit. Soojuspumpade puhul, mis 
kasutavad õhusoojust, tuleb sageli 
kasutada märkimisväärset kogust 
tavapärast energiat. Seepärast tuleks 
käesolevas direktiivis sätestatud 
eesmärkide järgimise hindamisel arvesse 
võtta üksnes kasulikku soojusenergiat, 
mis saadakse õhusoojust kasutavate 
soojuspumpade abil, mis vastavad 
komisjoni otsuses 2007/742/EÜ 
kehtestatud kasutusteguri 
miinimumnõuetele kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 17. juuli 2000. 
aasta määrusega (EÜ) nr 1980/2000 
ühenduse muudetud ökomärgise andmise 
süsteemi kohta.

pinnaveekogude või õhusoojust, et viia 
soojusenergia kasuliku temperatuurini, 
vajavad toimimiseks mõningal määral 
lisaenergiat (tavaliselt elektrit). Maast või 
veest saadavat geotermilist energiat 
kasutavate kütte- või jahutussüsteemide 
abil toodetud soojusenergiat tuleks võtta 
arvesse pärast seda, kui on maha arvatud 
mittetaastuvatest energiaallikatest saadud 
energia lõplik sisend, mida vajatakse 
süsteemide käitamiseks.

Or. en

Selgitus

Segaduste vältimiseks tuleks geotermilise energia valdkonnas kasutada Euroopa Geotermilise 
Energia Nõukogu poolt pakutud järjekindlat terminoloogiat.

Soojuspumbad, mis kasutavad maast või põhjaveest saadavaid geotermilisi ressursse, vajavad 
toimimiseks mõningal määral lisaenergiat (tavaliselt elektri kujul), nagu ka kõik teised 
energiasüsteemid. Selleks et saada kätte toodetud taastuva ja kasuliku soojusenergia 
koguhulk, tuleb energia lõplik sisend maha arvata pinnalähedase geotermilise soojus- ja 
jahutusenergia toodangust.

Muudatusettepanek 192
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Soojuspumbad, mis kasutavad maast 
või veest saadavaid geotermilisi ressursse, 
ja soojuspumbad, mis kasutavad 
õhusoojust, et viia soojusenergia kasuliku 
temperatuurini, vajavad toimimiseks 
elektrit. Soojuspumpade puhul, mis 

(16) Käesolevas direktiivis sätestatud 
eesmärkide järgimise hindamisel tuleks
arvesse võtta soojuspumpasid, mis 
kasutavad soojusallikana õhust, maast või 
veest saadavat soojusenergiat.
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kasutavad õhusoojust, tuleb sageli 
kasutada märkimisväärset kogust 
tavapärast energiat. Seepärast tuleks
käesolevas direktiivis sätestatud 
eesmärkide järgimise hindamisel arvesse 
võtta üksnes kasulikku soojusenergiat, mis 
saadakse õhusoojust kasutavate 
soojuspumpade abil, mis vastavad 
komisjoni otsuses 2007/742/EÜ 
kehtestatud kasutusteguri 
miinimumnõuetele kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 17. juuli 2000. 
aasta määrusega (EÜ) nr 1980/2000 
ühenduse muudetud ökomärgise andmise 
süsteemi kohta. 

Or. en

Selgitus

Soojuspumbad võimaldavad kütta või jahutada, kasutades õhust, veest või maast saadavat 
taastuvat soojusenergiat. Soojuspumbad vajavad toimimiseks täiendavat energiat. Elekter 
pole soojuspumpade käitamiseks ainuke energiaallikas. Selleks võib kasutada ka teisi 
energiaallikaid, näiteks gaasi. Kõiki tehnoloogiaid tuleks kohelda samaväärselt. Seetõttu 
tuleks tingimustes vältida tehnoloogia kirjeldusi. Lisaks toimub taastuva osa väljaarvutamine 
artikli 5 alusel.

Muudatusettepanek 193
Jan Březina

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Soojuspumbad, mis kasutavad maast 
või veest saadavaid geotermilisi ressursse, 
ja soojuspumbad, mis kasutavad 
õhusoojust, et viia soojusenergia kasuliku 
temperatuurini, vajavad toimimiseks 
elektrit. Soojuspumpade puhul, mis 
kasutavad õhusoojust, tuleb sageli 
kasutada märkimisväärset kogust 
tavapärast energiat. Seepärast tuleks
käesolevas direktiivis sätestatud 

(16) Käesolevas direktiivis sätestatud 
eesmärkide järgimise hindamisel tuleks
arvesse võtta soojuspumpasid, mis 
kasutavad soojusallikana õhust, maast või 
veest saadavat soojusenergiat.
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eesmärkide järgimise hindamisel arvesse 
võtta üksnes kasulikku soojusenergiat, mis 
saadakse õhusoojust kasutavate 
soojuspumpade abil, mis vastavad 
komisjoni otsuses 2007/742/EÜ 
kehtestatud kasutusteguri 
miinimumnõuetele kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 17. juuli 2000. 
aasta määrusega (EÜ) nr 1980/2000 
ühenduse muudetud ökomärgise andmise 
süsteemi kohta.

Or. en

Selgitus

Soojuspumbad võimaldavad kütta või jahutada, kasutades õhust, veest või maast saadavat 
taastuvat soojusenergiat. Soojuspumbad vajavad toimimiseks täiendavat energiat. Elekter 
pole soojuspumpade käitamiseks ainuke energiaallikas. Selleks võib kasutada ka teisi 
energiaallikaid, näiteks gaasi. Kõiki tehnoloogiaid tuleks kohelda samaväärselt. Seetõttu 
tuleks tingimustes vältida tehnoloogia kirjeldusi. Lisaks toimub taastuva osa väljaarvutamine 
artikli 5 alusel.

Muudatusettepanek 194
Philippe Busquin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Soojuspumbad, mis kasutavad maast 
või veest saadavaid geotermilisi ressursse, 
ja soojuspumbad, mis kasutavad 
õhusoojust, et viia soojusenergia kasuliku 
temperatuurini, vajavad toimimiseks 
elektrit. Soojuspumpade puhul, mis 
kasutavad õhusoojust, tuleb sageli 
kasutada märkimisväärset kogust 
tavapärast energiat. Seepärast tuleks 
käesolevas direktiivis sätestatud 
eesmärkide järgimise hindamisel arvesse 
võtta üksnes kasulikku soojusenergiat, 
mis saadakse õhusoojust kasutavate 
soojuspumpade abil, mis vastavad 

(16) Soojuspumbad, mis kasutavad maast 
või põhjaveest saadavaid geotermilisi 
ressursse, ja soojuspumbad, mis kasutavad 
pinnaveekogude või õhusoojust, et viia 
soojusenergia kasuliku temperatuurini, 
vajavad mõningal määral lisaenergiat 
(tavaliselt elektri kujul). Maast või veest 
saadavat geotermilist energiat kasutavate 
kütte- või jahutussüsteemide abil toodetud 
soojusenergiat tuleks võtta arvesse pärast 
seda, kui on maha arvatud 
mittetaastuvatest energiaallikatest saadud 
energia lõplik sisend, mida vajatakse 
süsteemide käitamiseks.
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komisjoni otsuses 2007/742/EÜ 
kehtestatud kasutusteguri 
miinimumnõuetele kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 17. juuli 2000. 
aasta määrusega (EÜ) nr 1980/2000 
ühenduse muudetud ökomärgise andmise 
süsteemi kohta.

Or. en

Selgitus

Euroopa Geotermilise Energia Nõukogu ja Euroopa Maapõuesoojuspumpade Komitee on 
kokku leppinud järgmises terminoloogias, mis on kooskõlas nende määratlusega 
geotermilisest energiast:
– Pinnalähedane geotermiline energia on soojusenergia, mis saadakse maapõuest sh 
põhjaveest.
– Ümbritseva keskkonna soojusenergia on soojusenergia, mis saadakse õhust või 
pinnaveekogudest.
– Soojuspump on vahend, mis kasutab madalatemperatuurilist taastuvenergiat ning suudab 
ära kasutada pinnalähedast geotermilist ja ümbritseva keskkonna soojusenergiat.
Pinnalähedased geotermilised süsteemid kujutavad endast energiat, mis on talletunud 
maapinna ülemises 400 meetrises kihis (vees, pinnases, aluskivimis).

Muudatusettepanek 195
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Soojuspumbad, mis kasutavad maast 
või veest saadavaid geotermilisi ressursse, 
ja soojuspumbad, mis kasutavad 
õhusoojust, et viia soojusenergia kasuliku 
temperatuurini, vajavad toimimiseks 
elektrit. Soojuspumpade puhul, mis 
kasutavad õhusoojust, tuleb sageli kasutada 
märkimisväärset kogust tavapärast 
energiat. Seepärast tuleks käesolevas 
direktiivis sätestatud eesmärkide järgimise 
hindamisel arvesse võtta üksnes kasulikku 
soojusenergiat, mis saadakse õhusoojust 
kasutavate soojuspumpade abil, mis 

(16) Soojuspumbad, mis kasutavad maast 
või veest saadavaid geotermilisi ressursse, 
ja soojuspumbad, mis kasutavad 
õhusoojust, et viia soojusenergia kasuliku 
temperatuurini, vajavad toimimiseks 
elektrit. Soojuspumpade puhul, mis 
kasutavad õhusoojust, tuleb sageli kasutada 
märkimisväärset kogust tavapärast 
energiat. Seepärast ei tuleks käesolevas 
direktiivis sätestatud eesmärkide järgimise 
hindamisel arvesse võtta õhusoojust
kasutavaid soojuspumpasid.
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vastavad komisjoni otsuses 2007/742/EÜ 
kehtestatud kasutusteguri 
miinimumnõuetele kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 17. juuli 2000. 
aasta määrusega (EÜ) nr 1980/2000 
ühenduse muudetud ökomärgise andmise 
süsteemi kohta.

Or. en

Selgitus

Kuna soojuspumbad kasutavad olulisel määral elektrienergiat, mida saadakse madala 
tõhususega mittetaastuvatest allikatest, ei saa neid liigitada taastuvenergiaallikateks.

Muudatusettepanek 196
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Soojuspumbad, mis kasutavad maast 
või veest saadavaid geotermilisi ressursse, 
ja soojuspumbad, mis kasutavad 
õhusoojust, et viia soojusenergia kasuliku 
temperatuurini, vajavad toimimiseks 
elektrit. Soojuspumpade puhul, mis 
kasutavad õhusoojust, tuleb sageli 
kasutada märkimisväärset kogust 
tavapärast energiat. Seepärast tuleks 
käesolevas direktiivis sätestatud 
eesmärkide järgimise hindamisel arvesse 
võtta üksnes kasulikku soojusenergiat, 
mis saadakse õhusoojust kasutavate 
soojuspumpade abil, mis vastavad
komisjoni otsuses 2007/742/EÜ 
kehtestatud kasutusteguri 
miinimumnõuetele kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 17. juuli 2000. 
aasta määrusega (EÜ) nr 1980/2000 
ühenduse muudetud ökomärgise andmise 
süsteemi kohta.

(16) Soojuspumbad, mis kasutavad maast 
või veest saadavaid geotermilisi ressursse, 
ja soojuspumbad, mis kasutavad 
õhusoojust, et viia soojusenergia kasuliku 
temperatuurini, vajavad toimimiseks 
elektrit. Vältimaks tavapärase energia 
märkimisväärsete koguste kasutamise 
edendamist, peavad kõik soojuspumbad 
vastama komisjoni otsuses 2007/742/EÜ 
kehtestatud kasutusteguri 
miinimumnõuetele kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 17. juuli 2000. 
aasta määrusega (EÜ) nr 1980/2000 
ühenduse muudetud ökomärgise andmise 
süsteemi kohta, et soojuspumpade abil 
saadud kasulik soojusenergia vastaks 
käesolevas direktiivis hindamise eesmärgil 
kindlaksmääratud eesmärkidele.
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Or. de

Selgitus

Kõige energiatõhusamaid soojuspumpade tüüpe, olenemata soojusallikast (õhk, vesi või 
maapind), tuleks edendada kooskõlas komisjoni uue ökomärgist käsitleva otsusega nr 
2007/742/EÜ.

Muudatusettepanek 197
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Soojuspumbad, mis kasutavad maast 
või veest saadavaid geotermilisi ressursse, 
ja soojuspumbad, mis kasutavad 
õhusoojust, et viia soojusenergia kasuliku 
temperatuurini, vajavad toimimiseks 
elektrit. Soojuspumpade puhul, mis 
kasutavad õhusoojust, tuleb sageli 
kasutada märkimisväärset kogust 
tavapärast energiat. Seepärast tuleks 
käesolevas direktiivis sätestatud 
eesmärkide järgimise hindamisel arvesse 
võtta üksnes kasulikku soojusenergiat, mis 
saadakse õhusoojust kasutavate 
soojuspumpade abil, mis vastavad 
komisjoni otsuses 2007/742/EÜ 
kehtestatud kasutusteguri 
miinimumnõuetele kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 17. juuli 2000. 
aasta määrusega (EÜ) nr 1980/2000 
ühenduse muudetud ökomärgise andmise 
süsteemi kohta.

(16) Soojuspumbad, mis kasutavad maast 
või veest saadavate geotermiliste 
ressursside või ümbritseva õhu 
soojusenergiat, võivad vajada
märkimisväärset kogust tavapärast 
energiat, et viia soojusenergia kasuliku 
temperatuurini. Seepärast tuleks 
käesolevas direktiivis sätestatud 
eesmärkide järgimise hindamisel arvesse 
võtta üksnes soojuspumpasid, mis 
vastavad komisjoni otsuses 2007/742/EÜ 
kehtestatud kasutusteguri 
miinimumnõuetele kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 17. juuli 2000. 
aasta määrusega (EÜ) nr 1980/2000 
ühenduse muudetud ökomärgise andmise 
süsteemi kohta.

Or. en

Selgitus

Kõik soojuspumbad vajavad toimimiseks tavapärast energiat (elektrit, maagaasi jne). 
Erinevate soojuspumbatüüpide eristamine ei ole asjakohane. Pealegi on selline lähenemisviis 
aluseks põhjenduses mainitud ökomärgisele, mille puhul peavad kõik soojuspumbad 
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(olenemata soojus- või jahutusallika liigist) vastama kasutusteguri miinimumnõuetele (kütte-
ja jahutusrežiimi tõhususe osas).

Muudatusettepanek 198
Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Soojuspumbad, mis kasutavad maast 
või veest saadavaid geotermilisi ressursse, 
ja soojuspumbad, mis kasutavad 
õhusoojust, et viia soojusenergia kasuliku 
temperatuurini, vajavad toimimiseks 
elektrit. Soojuspumpade puhul, mis 
kasutavad õhusoojust, tuleb sageli 
kasutada märkimisväärset kogust 
tavapärast energiat. Seepärast tuleks 
käesolevas direktiivis sätestatud 
eesmärkide järgimise hindamisel arvesse 
võtta üksnes kasulikku soojusenergiat, mis 
saadakse õhusoojust kasutavate 
soojuspumpade abil, mis vastavad 
komisjoni otsuses 2007/742/EÜ 
kehtestatud kasutusteguri 
miinimumnõuetele kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 17. juuli 2000.
aasta määrusega (EÜ) nr 1980/2000 
ühenduse muudetud ökomärgise andmise 
süsteemi kohta.

(16) Soojuspumbad, mis kasutavad maast 
või veest saadavate geotermiliste 
ressursside või ümbritseva õhu 
soojusenergiat, võivad vajada
märkimisväärset kogust tavapärast 
energiat, et viia soojusenergia kasuliku 
temperatuurini. Seepärast tuleks 
käesolevas direktiivis sätestatud 
eesmärkide järgimise hindamisel arvesse 
võtta üksnes soojuspumpasid, mis 
vastavad komisjoni otsuses 2007/742/EÜ 
kehtestatud kasutusteguri 
miinimumnõuetele kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 17. juuli 2000. 
aasta määrusega (EÜ) nr 1980/2000 
ühenduse muudetud ökomärgise andmise 
süsteemi kohta.

Or. en

Selgitus

Kõik soojuspumbad vajavad toimimiseks tavapärast energiat (elektrit, maagaasi jne). 
Erinevate soojuspumbatüüpide eristamine ei ole asjakohane. Pealegi on selline lähenemisviis 
aluseks põhjenduses mainitud ökomärgisele, mille puhul peavad kõik soojuspumbad 
(olenemata soojus- või jahutusallika liigist) vastama kasutusteguri miinimumnõuetele (kütte-
ja jahutusrežiimi tõhususe osas).
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Muudatusettepanek 199
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Soojuspumbad, mis kasutavad maast 
või veest saadavaid geotermilisi ressursse, 
ja soojuspumbad, mis kasutavad 
õhusoojust, et viia soojusenergia kasuliku 
temperatuurini, vajavad toimimiseks 
elektrit. Soojuspumpade puhul, mis 
kasutavad õhusoojust, tuleb sageli kasutada 
märkimisväärset kogust tavapärast 
energiat. Seepärast tuleks käesolevas 
direktiivis sätestatud eesmärkide järgimise 
hindamisel arvesse võtta üksnes kasulikku 
soojusenergiat, mis saadakse õhusoojust
kasutavate soojuspumpade abil, mis 
vastavad komisjoni otsuses 2007/742/EÜ 
kehtestatud kasutusteguri 
miinimumnõuetele kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 17. juuli 2000. 
aasta määrusega (EÜ) nr 1980/2000 
ühenduse muudetud ökomärgise andmise 
süsteemi kohta.

(16) Soojuspumbad, mis kasutavad maast 
või veest saadavaid geotermilisi ressursse, 
ja soojuspumbad, mis kasutavad 
õhusoojust, et viia soojusenergia kasuliku 
temperatuurini, vajavad toimimiseks 
elektrit. Soojuspumpade puhul, mis 
kasutavad õhusoojust, tuleb sageli kasutada 
märkimisväärset kogust tavapärast 
energiat. Seepärast tuleks käesolevas 
direktiivis sätestatud eesmärkide järgimise 
hindamisel arvesse võtta üksnes kasulikku 
soojusenergiat, mis saadakse maast ja 
veest saadavat geotermilist energiat
kasutavate soojuspumpade abil.

Or. en

Selgitus

Õhusoojust kasutavad soojuspumbad on energiasäästu vahendid, mida reguleeritakse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 2006. aasta direktiiviga 2006/32/EÜ, mis käsitleb 
energia lõpptarbimise tõhusust ja energiateenuseid. Topeltarvestuse vältimiseks ei tuleks 
selliselt rakendatud energiat võtta käesoleva direktiivi kohaldamisel arvesse.



AM\728452ET.doc 63/102 PE407.890v01-00

ET

Muudatusettepanek 200
Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) On vaja toetada detsentraliseeritud 
taastuvenergia tehnoloogiate tutvustamis-
ja turustamisetappi. Liikumisel 
detsentraliseeritud energiatootmise 
suunas on mitmeid eeliseid, näiteks 
kohalike energiaallikate kasutamine, 
lühemad transpordivahemaad ning 
vähenenud energia ülekandekaod. Samuti 
tugevdab see piirkondlikku arengut (nt 
kohapeal sissetulekuallikaid ja töökohti 
luues) ja ühtekuuluvust.

Or. en

Muudatusettepanek 201
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Pikas perspektiivis ei tohiks 
taastuvenergia edendamine ja toetamine 
põhjustada konkurentsi moonutamist.

Or. de

Selgitus

Taastuvenergia edendamine ei tohi viia konkurentsi moonutamiseni, sest eesmärk peab 
olema, et taastuvenergia paneb ennast ise turul sõltumatult ja konkurentsivõimeliselt maksma.
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Muudatusettepanek 202
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 b) Biomassi, eriti puidu ringlussevõtt 
peab olema alati tähtsamal kohal kui selle 
kasutamine energia tootmiseks.

Or. de

Selgitus

Biomassi kasutamine energia tootmiseks ei tohiks avaldada negatiivset mõju biomassi 
ringlussevõtule, eriti mis puudutab puitu.

Muudatusettepanek 203
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 c) Biomassi potentsiaali täielikuks 
ärakasutamiseks peaks liikmesriigid ja EL 
tagama olemasoleva puiduvaru suurema 
kasutuselevõtmise ja uute 
metsandussüsteemide väljatöötamise.

Or. de

Selgitus

Tegelikkuses kasutatakse liikmesriikides ja ELis ainult osa biomassi potentsiaalist, eriti puidu 
osas. Taastuvenergia kasutamise osakaalu suurendamiseks selles sektoris tuleb parandada 
vajalikke metsandussüsteemide struktuure.
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Muudatusettepanek 204
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 d) Põllumajanduse kasutamine 
kvaliteetsete toiduainete tootmiseks peab 
olema tähtsamal kohal kui selle 
kasutamine energia toomiseks.

Or. de

Selgitus

Biomassi kasutamine energia toomise eesmärgil ei tohi toimuda toiduainete tootmise arvelt.

Muudatusettepanek 205
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Taastuvatest energiaallikatest 
väljaspool ühendust toodetud imporditud 
elektrit võib arvesse võtta liikmesriikide 
eesmärkide saavutamisel. Selleks et vältida 
kasvuhoonegaasiheite netokasvu 
olemasolevate taastuvate energiaallikate 
varieerimise tõttu või nende täielikku või 
osalist asendamist tavapäraste 
energiaallikatega, tuleks siiski arvesse 
võtta üksnes nendes taastuvenergiat 
tootvates käitistes toodetud elektrit, mis 
käivitatakse pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist. Et tagada sellise impordi 
jälgimine ja arvesse võtmine 
usaldusväärsel viisil, peaks importimine 
toimuma päritolutagatiste süsteemi raames. 
Kaaluda tuleb kolmandate riikidega 
sõlmitavaid lepinguid, milles käsitletakse 
taastuvatest energiaallikatest toodetud 

(18) Taastuvatest energiaallikatest 
väljaspool ühendust toodetud imporditud 
elektrit võib arvesse võtta liikmesriikide 
eesmärkide saavutamisel. Et tagada sellise 
impordi jälgimine ja arvesse võtmine 
usaldusväärsel viisil, peaks importimine 
toimuma päritolutagatiste süsteemi raames. 
Kaaluda tuleb kolmandate riikidega 
sõlmitavaid lepinguid, milles käsitletakse 
taastuvatest energiaallikatest toodetud 
elektriga kauplemise korraldust.
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elektriga kauplemise korraldust.

Or. en

Selgitus

Miks mitte hõlmata juba tegutsevaid käitisi, kui need vastavad nõuetele.

Muudatusettepanek 206
Mechtild Rothe

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Taastuvatest energiaallikatest 
väljaspool ühendust toodetud imporditud 
elektrit võib arvesse võtta liikmesriikide 
eesmärkide saavutamisel. Selleks et vältida 
kasvuhoonegaasiheite netokasvu 
olemasolevate taastuvate energiaallikate 
varieerimise tõttu või nende täielikku või 
osalist asendamist tavapäraste 
energiaallikatega, tuleks siiski arvesse 
võtta üksnes nendes taastuvenergiat 
tootvates käitistes toodetud elektrit, mis 
käivitatakse pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist. Et tagada sellise impordi 
jälgimine ja arvesse võtmine 
usaldusväärsel viisil, peaks importimine 
toimuma päritolutagatiste süsteemi raames. 
Kaaluda tuleb kolmandate riikidega 
sõlmitavaid lepinguid, milles käsitletakse 
taastuvatest energiaallikatest toodetud 
elektriga kauplemise korraldust.

(18) Taastuvatest energiaallikatest 
väljaspool ühendust toodetud imporditud 
elektrit võib arvesse võtta liikmesriikide 
eesmärkide saavutamisel. Selleks et 
suurendada taastuvatest energiaallikatest 
saadava energia kasutamist mitte ainult 
Euroopa Liidus ning vältida 
kasvuhoonegaasiheite netokasvu 
olemasolevate taastuvate energiaallikate 
varieerimise tõttu või nende täielikku või 
osalist asendamist tavapäraste 
energiaallikatega, tuleks siiski arvesse 
võtta üksnes elektrit, mida füüsiliselt 
imporditi ja tarbiti ning mis on toodetud 
nendes maades, millel on suhteliselt 
ambitsioonikad taastuvatest allikatest 
saadava energia osakaalu suurendamise 
kavad, ning nendes taastuvenergiat 
tootvates käitistes, mis käivitatakse pärast 
käesoleva direktiivi jõustumist. Et tagada 
sellise impordi jälgimine ja arvesse 
võtmine usaldusväärsel viisil, peaks 
importimine toimuma avaliku
päritolutagatiste süsteemi raames. Kaaluda 
tuleb kolmandate riikidega sõlmitavaid 
lepinguid, milles käsitletakse taastuvatest 
energiaallikatest toodetud elektriga 
kauplemise korraldust.
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Or. en

Selgitus

Et soodustada taastuvenergiaallikatest saadava energia arengut, on vaja suurendada selle 
kasutamist nii paljudes riikides ja piirkondades kui võimalik. Seetõttu tuleks vältida 
majanduslikult vaesematele riikidele stiimulite loomist taastuvatest allikatest pärineva elektri 
eksportimiseks, selle asemel et seda kasutada eeskätt kohaliku nõudluse rahuldamiseks.

Muudatusettepanek 207
Mechtild Rothe

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) Käesolev direktiiv ei kohusta 
liikmesriike tunnustama päritolutagatise 
ostmist teistelt liikmesriikidelt või vastavat 
elektrienergia ostmist kui panust riikliku 
kvoodikohustuse täitmisse. Kuid 
taastuvatest energiaallikatest toodetud 
elektrienergiaga kauplemise 
edendamiseks ning selleks, et tarbija jaoks 
suurendada selgust valiku tegemisel 
taastumatutest ja taastuvatest 
energiaallikatest toodetud elektrienergia 
vahel, on sellise elektrienergia 
päritolutagatis vajalik. Päritolutagatiste 
kavad ei too automaatselt kaasa õigust eri 
liikmesriikide poolt loodud riiklikest 
toetusmehhanismidest toetuse saamiseks. 
On tähtis, et kõik taastuvenergiaallikatest 
toodetud elektrienergia liigid oleksid 
selliste päritolutagatistega hõlmatud.

Or. en
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Muudatusettepanek 208
Esko Seppänen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) Elektrienergia hinna 
hulgikaubandusliku süsteemi tõttu 
kujutab käesolev direktiiv endast uut 
algust investeeringutele nullheitega 
tuumarajatistesse. Iga uus investeering 
tuumajaama peaks vastavalt suurendama 
ka taastuvatest energiaallikatest toodetud 
energia osakaalu.

Or. en

Selgitus

Investeeringud tuumaenergiasse ei suurenda heitkoguseid, kuid investorid peavad arvestama 
kohustusega suurendada samal ajal taastuvenergia tootmist.

Muudatusettepanek 209
Mechtild Rothe

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 b) On tähtis selgelt eristada 
päritolutagatisi ja vahetatavaid rohelisi 
sertifikaate.

Or. en

Selgitus

Selleks, et tagada läbipaistvus energiaallika osas, millest elektrit toodeti, ja mitte moonutada 
olemasolevat vahetatavate roheliste sertifikaatide vabatahtlikku turgu, tuleb neil selget vahet 
teha.
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Muudatusettepanek 210
Mechtild Rothe

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 c) Liikmesriigid vastutavad oma 
taastuvenergiaallikate osakaaluga seotud 
individuaalsete eesmärkide täitmise eest. 
Selleks kasutavad nad erinevaid riiklikke 
toetuskavasid taastuvenergiaallikatele, sh 
rohelisi sertifikaate, investeeringutoetusi, 
maksuvabastusi või -soodustusi, 
maksutagatisi ja otseseid hinnatoetuse 
süsteeme. Üks tähtis vahend käesolevas 
direktiivis ettenähtud eesmärkide 
saavutamisel on kõnealuste 
mehhanismide nõuetekohase toimimise 
tagamine kuni ühenduse raamprogrammi 
käivitamiseni, et säiliks investorite 
usaldus.

Or. en

Selgitus

Tänu mõnele korralikule hästi kavandatud riiklikule toetuskavale, mis on ühendatud toimiva 
haldusliku küljega, on Euroopa taastuvenergia osas juhtkohal. Seetõttu tuleb tagada, et need 
toetuskavad kindlustaksid ka taastuvenergiaallikate edasise arengu Euroopas.

Muudatusettepanek 211
Mechtild Rothe

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 d) Arvestades, et liikmesriigid 
annavad otsest või kaudset toetust 
mittetaastuvatele energiaallikatele, ilma et 
väliskultusi täielikult arvesse võetaks, on 
energia siseturg moonutatud nimetatud 
energiaallikate kasuks. Seetõttu ei saa 
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asjakohast toetust taastuvatest allikatest 
saadud energiale pidada konkurentsi 
kahjustavaks, vaid seda tuleks vaadelda 
kui võrdsemate tingimuste loojat. Selleks, 
et luua võrdne mänguruum energia 
siseturul, peavad liikmesriigid suutma 
leida stiimuleid, et suurendada 
taastuvatest allikatest saadava energia 
osakaalu energia siseturul.

Or. en

Selgitus

Taastuvad energiaallikad annavad oma panuse keskkonnakaitsesse ja ei põhjusta ökoloogilisi 
kulutusi. Kokkuhoitud kulude arvel antavat asjakohast kompensatsiooni ei saa seetõttu lugeda 
konkurentsi kahjustavaks.

Muudatusettepanek 212
Mechtild Rothe

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Selleks et luua võimalusi käesolevas 
direktiivis sätestatud eesmärkide 
saavutamise kulude vähendamiseks, on 
asjakohane hõlbustada teistes 
liikmesriikides taastuvatest 
energiaallikatest saadud energia tarbimist 
ning võimaldada liikmesriikidel võtta oma 
riiklike eesmärkide puhul arvesse teistes 
liikmesriikides tarbitud elektri-, soojus- ja 
jahutusenergiat. Selleks tuleks vastu võtta 
ühtlustatud sätted kõnealuste sektoritega 
seotud päritolutagatiste kavandamiseks ja 
ülekandmiseks.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid vastutavad oma siduvate riiklike eesmärkide täitmise eest. Taastuvate 
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energiaallikate edukas areng Euroopas võlgneb peamiselt tänu nõuetekohastele hästi 
kavandatud riiklikele toetuskavadele ning toimivale haldusele. Käesolevas direktiivis on 
liikmesriigid vabad valima, millises valdkonnas nad soovivad kõige rohkem korda saata. 
Seetõttu puudub vajadus täiendava paindlikkusmehhanismi järele.

Muudatusettepanek 213
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Selleks et luua võimalusi käesolevas 
direktiivis sätestatud eesmärkide 
saavutamise kulude vähendamiseks, on 
asjakohane hõlbustada teistes 
liikmesriikides taastuvatest 
energiaallikatest saadud energia tarbimist 
ning võimaldada liikmesriikidel võtta oma 
riiklike eesmärkide puhul arvesse teistes 
liikmesriikides tarbitud elektri-, soojus- ja 
jahutusenergiat. Selleks tuleks vastu võtta 
ühtlustatud sätted kõnealuste sektoritega 
seotud päritolutagatiste kavandamiseks ja 
ülekandmiseks.

(19) Selleks et luua võimalusi käesolevas 
direktiivis sätestatud eesmärkide 
saavutamise kulude vähendamiseks, on 
lisaks nõutavale riiklikule jõupingutusele
asjakohane hõlbustada nii teistes 
liikmesriikides taastuvatest 
energiaallikatest saadud energia tarbimist 
kui ka võimaldada liikmesriikidel võtta 
oma riiklike eesmärkide puhul arvesse 
teistes liikmesriikides tarbitud elektri-, 
soojus- ja jahutusenergiat. Selleks tuleks 
vastu võtta ühtlustatud sätted kõnealuste 
sektoritega seotud päritolutagatiste 
kavandamiseks ja ülekandmiseks.

Or. en

Selgitus

Jõupingutusi taastuvenergia edendamiseks tuleb teha kõigepealt kodus.

Muudatusettepanek 214
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Selleks et luua võimalusi käesolevas 
direktiivis sätestatud eesmärkide 

(19) Selleks et luua võimalusi käesolevas 
direktiivis sätestatud eesmärkide 
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saavutamise kulude vähendamiseks, on 
asjakohane hõlbustada teistes 
liikmesriikides taastuvatest 
energiaallikatest saadud energia tarbimist 
ning võimaldada liikmesriikidel võtta oma 
riiklike eesmärkide puhul arvesse teistes 
liikmesriikides tarbitud elektri-, soojus- ja 
jahutusenergiat. Selleks tuleks vastu võtta 
ühtlustatud sätted kõnealuste sektoritega 
seotud päritolutagatiste kavandamiseks ja 
ülekandmiseks.

saavutamise kulude vähendamiseks, on 
asjakohane hõlbustada teistes 
liikmesriikides taastuvatest 
energiaallikatest saadud energia tarbimist 
ning võimaldada liikmesriikidel võtta oma 
riiklike eesmärkide puhul arvesse teistes 
liikmesriikides tarbitud elektri-, soojus- ja 
jahutusenergiat. Selleks tuleks vastu võtta 
ühtlustatud sätted kõnealuste sektoritega 
seotud päritolutagatiste kavandamiseks ja 
ülekandmiseks. Analoogiliselt peaks 
päritolutagatiste süsteemi rakendama ka 
biokütuste ja teiste vedelate biokütuste 
puhul, mis võimaldab suuremat 
paindlikkust ja väiksemaid kulusid 
biokütustealaste eesmärkide täitmisel. 
Seetõttu tuleks vastu võtta ühtlustatud 
sätted eraldiseisva kaubeldava krediidi 
süsteemi jaoks ka biokütustele ja teistele 
vedelatele biokütustele.

Or. en

Selgitus

Päritolutagatiste süsteemi tuleks laiendada, et see hõlmaks eraldiseisvas kaubeldava krediidi 
süsteemis ka biokütuseid, et pakkuda biokütusealaste eesmärkide saavutamisel suuremat 
paindlikkust ja vältida biokütuste mittevajalikku füüsilist transporti. Pakutav süsteem haakub 
olemasolevate liikmesriigisiseste biokütuse regulatiivsete toetusmeetmetega, nt 
biokütusealaste kohustustega, ning võimaldab aluseks võtta peamistes ELi liikmesriikides 
juba olemasolevad biokütuse kaubeldava krediidi süsteemid ning neid harmoniseerida.

Muudatusettepanek 215
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Selleks et luua võimalusi käesolevas 
direktiivis sätestatud eesmärkide 
saavutamise kulude vähendamiseks, on 
asjakohane hõlbustada teistes 
liikmesriikides taastuvatest 

(19) Selleks et luua võimalusi käesolevas 
direktiivis sätestatud eesmärkide 
saavutamise kulude vähendamiseks, on 
asjakohane hõlbustada teistes 
liikmesriikides taastuvatest 
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energiaallikatest saadud energia tarbimist 
ning võimaldada liikmesriikidel võtta oma 
riiklike eesmärkide puhul arvesse teistes 
liikmesriikides tarbitud elektri-, soojus- ja 
jahutusenergiat. Selleks tuleks vastu võtta 
ühtlustatud sätted kõnealuste sektoritega 
seotud päritolutagatiste kavandamiseks ja 
ülekandmiseks.

energiaallikatest saadud energia tarbimist 
ning võimaldada liikmesriikidel võtta oma 
riiklike eesmärkide puhul arvesse teistes 
liikmesriikides tarbitud elektri-, soojus- ja 
jahutusenergiat. Selleks tuleks vastu võtta 
ühtlustatud sätted kõnealuste sektoritega 
seotud päritolutagatiste kavandamiseks ja 
ülekandmiseks. Päritolutagatiste 
ülekandmine peaks olema lubatav nii 
valitsustele kui äriühingutele.

Or. en

Selgitus

Äriühingud on need, kes teevad otsuseid investeerida taastuvenergiasektorisse. Seetõttu on 
tähtis, et äriühingud saaksid ise turul päritolutagatisi omada ja neid üle kanda. Seda 
põhimõtet tuleks direktiivis sõnaselgelt tunnistada.

Muudatusettepanek 216
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Selleks et luua võimalusi käesolevas 
direktiivis sätestatud eesmärkide 
saavutamise kulude vähendamiseks, on 
asjakohane hõlbustada teistes 
liikmesriikides taastuvatest 
energiaallikatest saadud energia tarbimist 
ning võimaldada liikmesriikidel võtta oma 
riiklike eesmärkide puhul arvesse teistes 
liikmesriikides tarbitud elektri-, soojus- ja 
jahutusenergiat. Selleks tuleks vastu võtta 
ühtlustatud sätted kõnealuste sektoritega 
seotud päritolutagatiste kavandamiseks ja 
ülekandmiseks.

(19) Selleks et luua võimalusi käesolevas 
direktiivis sätestatud eesmärkide 
saavutamise kulude vähendamiseks, on 
asjakohane hõlbustada teistes 
liikmesriikides taastuvatest 
energiaallikatest saadud energia tarbimist 
ning võimaldada liikmesriikidel võtta oma 
riiklike eesmärkide puhul arvesse teistes 
liikmesriikides tarbitud elektri-, soojus- ja 
jahutusenergiat. Selleks tuleks vastu võtta 
ühtlustatud sätted kõnealuste sektoritega 
seotud päritolutagatiste kavandamiseks ja 
ülekandmiseks. Päritolutagatiste 
ülekandmine peaks olema lubatav nii 
valitsustele kui äriühingutele.

Or. en
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Muudatusettepanek 217
Mechtild Rothe

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Kohustus anda taotluse korral välja 
päritolutagatised taastuvatest 
energiaallikatest saadud soojus- või 
jahutusenergia kohta peaks piirduma 
ettevõtetega, mille võimsus on vähemalt 5 
MWth, et vältida tarbetult suurt 
halduskoormust, mis tekiks juhul, kui 
kohustus hõlmaks ka väiksemaid, 
sealhulgas majapidamistes olevaid 
käitiseid.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid vastutavad oma siduvate riiklike eesmärkide täitmise eest. Taastuvate 
energiaallikate edukas areng Euroopas võlgneb peamiselt tänu nõuetekohastele hästi 
kavandatud riiklikele toetuskavadele ning toimivale haldusele. Käesolevas direktiivis on 
liikmesriigid vabad valima, millises valdkonnas nad soovivad kõige rohkem korda saata. 
Seetõttu puudub vajadus täiendava paindlikkusmehhanismi järele.

Muudatusettepanek 218
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Kohustus anda taotluse korral välja 
päritolutagatised taastuvatest 
energiaallikatest saadud soojus- või 
jahutusenergia kohta peaks piirduma 
ettevõtetega, mille võimsus on vähemalt 5 
MWth, et vältida tarbetult suurt 
halduskoormust, mis tekiks juhul, kui 

(20) Kohustus anda taotluse korral välja 
päritolutagatised taastuvatest 
energiaallikatest saadud soojus- või 
jahutusenergia kohta peaks piirduma 
ettevõtetega, mille võimsus on vähemalt 1 
MWth, et vältida tarbetult suurt 
halduskoormust, mis tekiks juhul, kui 
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kohustus hõlmaks ka väiksemaid, 
sealhulgas majapidamistes olevaid 
käitiseid.

kohustus hõlmaks ka väiksemaid, 
sealhulgas majapidamistes olevaid 
käitiseid.

Or. de

Selgitus

Et taastuvenergia eesmärgi saavutamisel saaks arvesse võtta väiksemaid jaamu, millel koos 
on suur potentsiaal, tuleks päritolutagatiste väljaandmist laiendada kõikidele jaamadele, 
mille võimsus on vähemalt 1MWth.

Muudatusettepanek 219
Mechtild Rothe

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Liikmesriigid peaksid kehtestama 
päritolutagatiste ülekandmiseks ühelt 
liikmesriigilt teisele eelneva loa süsteemi, 
kui neil on seda vaja kindla ja 
tasakaalustatud energiavarustuse 
tagamiseks, nende toetuskava aluseks 
olevate keskkonnaalaste eesmärkide või 
käesolevas direktiivis sätestatud 
eesmärkide saavutamiseks. Selliste 
süsteemide ulatus peaks piirduma sellega, 
mis on vajalik ja proportsionaalne, ning 
neid ei tohiks kasutada meelevaldse 
diskrimineerimise vahendina.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid vastutavad oma siduvate riiklike eesmärkide täitmise eest. Taastuvate 
energiaallikate edukas areng Euroopas võlgneb peamiselt tänu nõuetekohastele hästi 
kavandatud riiklikele toetuskavadele ning toimivale haldusele. Käesolevas direktiivis on 
liikmesriigid vabad valima, millises valdkonnas nad soovivad kõige rohkem korda saata. 
Seetõttu puudub vajadus täiendava paindlikkusmehhanismi järele.
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Muudatusettepanek 220
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Liikmesriigid peaksid kehtestama 
päritolutagatiste ülekandmiseks ühelt 
liikmesriigilt teisele eelneva loa süsteemi, 
kui neil on seda vaja kindla ja 
tasakaalustatud energiavarustuse 
tagamiseks, nende toetuskava aluseks 
olevate keskkonnaalaste eesmärkide või 
käesolevas direktiivis sätestatud 
eesmärkide saavutamiseks. Selliste 
süsteemide ulatus peaks piirduma sellega, 
mis on vajalik ja proportsionaalne, ning 
neid ei tohiks kasutada meelevaldse 
diskrimineerimise vahendina.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Päritolutagatised ei ole kaubeldavad tooted ja neid ei saa üle kanda.

Muudatusettepanek 221
Dirk Sterckx

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Liikmesriigid peaksid kehtestama 
päritolutagatiste ülekandmiseks ühelt 
liikmesriigilt teisele eelneva loa süsteemi, 
kui neil on seda vaja kindla ja 
tasakaalustatud energiavarustuse 
tagamiseks, nende toetuskava aluseks 
olevate keskkonnaalaste eesmärkide või 
käesolevas direktiivis sätestatud 
eesmärkide saavutamiseks. Selliste 
süsteemide ulatus peaks piirduma sellega, 

välja jäetud
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mis on vajalik ja proportsionaalne, ning 
neid ei tohiks kasutada meelevaldse 
diskrimineerimise vahendina.

Or. nl

Selgitus

Ei ole mõistlik lubada, et liikmesriigid kehtestaksid Euroopa ühtsel gaasiturul piiranguid 
päritolutagatiste ülekandmisele liikmesriikide vahel. Pealegi ei ole sellised piirangud 
kooskõlas kolmanda energiapaketiga, mis püüab just ergutada piiriülest kauplemist 
energiaga.

Muudatusettepanek 222
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Liikmesriigid peaksid kehtestama 
päritolutagatiste ülekandmiseks ühelt 
liikmesriigilt teisele eelneva loa süsteemi, 
kui neil on seda vaja kindla ja 
tasakaalustatud energiavarustuse 
tagamiseks, nende toetuskava aluseks 
olevate keskkonnaalaste eesmärkide või 
käesolevas direktiivis sätestatud 
eesmärkide saavutamiseks. Selliste 
süsteemide ulatus peaks piirduma sellega, 
mis on vajalik ja proportsionaalne, ning 
neid ei tohiks kasutada meelevaldse 
diskrimineerimise vahendina.

(21) Liikmesriigid peaksid kehtestama 
energia ülekandmise arvestuse tunnistuste
ülekandmiseks ühelt liikmesriigilt teisele 
eelneva loa süsteemi, kui neil on seda vaja 
kindla ja tasakaalustatud energiavarustuse 
tagamiseks, nende toetuskava aluseks 
olevate keskkonnaalaste eesmärkide või 
käesolevas direktiivis sätestatud 
eesmärkide saavutamiseks. Selliste 
süsteemide ulatus peaks piirduma sellega, 
mis on vajalik ja proportsionaalne, ning 
neid ei tohiks kasutada meelevaldse 
diskrimineerimise vahendina.

Or. en

Selgitus

Neile liikmesriikidele, kes vabatahtlikult sellist süsteemi kasutada soovivad, on käesolevas 
direktiivis sätestatud uus paindlik viis riiklike taastuvenergia kasutuse eesmärkide 
saavutamiseks. On tähtis selgelt eristada päritolutagatisi, mis on mõeldud ainult päritolu 
avaldamiseks, ja energia ülekandmise arvestuse tunnistusi, mis on mõeldud üksnes 
eesmärkide arvestuse jaoks.
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Muudatusettepanek 223
Mechtild Rothe

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Pärast seda, kui ühtlustatud 
päritolutagatiste süsteemi on katsetatud, 
peaks komisjon kontrollima, kas on vaja 
edasisi muudatusi.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid vastutavad oma siduvate riiklike eesmärkide täitmise eest. Taastuvate 
energiaallikate edukas areng Euroopas võlgneb peamiselt tänu nõuetekohastele hästi 
kavandatud riiklikele toetuskavadele ning toimivale haldusele. Käesolevas direktiivis on 
liikmesriigid vabad valima, millises valdkonnas nad soovivad kõige rohkem korda saata. 
Seetõttu puudub vajadus täiendava paindlikkusmehhanismi järele.

Muudatusettepanek 224
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Pärast seda, kui ühtlustatud 
päritolutagatiste süsteemi on katsetatud, 
peaks komisjon kontrollima, kas on vaja 
edasisi muudatusi.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 225
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Pärast seda, kui ühtlustatud 
päritolutagatiste süsteemi on katsetatud, 
peaks komisjon kontrollima, kas on vaja 
edasisi muudatusi.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Põhjenduse järele puudub vajadus.

Muudatusettepanek 226
Mechtild Rothe

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Selleks et vältida sekkumist 
toetuskavadesse, mis on ette nähtud 
olemasolevate käitiste jaoks, ja 
taastuvenergia tootjate ülemäärast 
hüvitamist, peaks liikmesriikide vahel 
olema võimalik üle kanda üksnes neid 
päritolutagatisi, mis on välja antud 
käitistele, mis käivitati pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist, või mis on seotud 
pärast kõnealust kuupäeva toimunud 
taastuvenergia tootmisvõimsuse 
suurenemisest tingitud tootmisega.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid vastutavad oma siduvate riiklike eesmärkide täitmise eest. Taastuvate 



PE407.890v01-00 80/102 AM\728452ET.doc

ET

energiaallikate edukas areng Euroopas võlgneb peamiselt tänu nõuetekohastele hästi 
kavandatud riiklikele toetuskavadele ning toimivale haldusele. Käesolevas direktiivis on 
liikmesriigid vabad valima, millises valdkonnas nad soovivad kõige rohkem korda saata. 
Seetõttu puudub vajadus täiendava paindlikkusmehhanismi järele.

Muudatusettepanek 227
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Selleks et vältida sekkumist 
toetuskavadesse, mis on ette nähtud 
olemasolevate käitiste jaoks, ja 
taastuvenergia tootjate ülemäärast 
hüvitamist, peaks liikmesriikide vahel 
olema võimalik üle kanda üksnes neid 
päritolutagatisi, mis on välja antud 
käitistele, mis käivitati pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist, või mis on seotud 
pärast kõnealust kuupäeva toimunud 
taastuvenergia tootmisvõimsuse 
suurenemisest tingitud tootmisega.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Päritolutagatised ei ole kaubeldavad tooted ja neid ei saa üle kanda.

Muudatusettepanek 228
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Selleks et vältida sekkumist 
toetuskavadesse, mis on ette nähtud 
olemasolevate käitiste jaoks, ja 
taastuvenergia tootjate ülemäärast 

välja jäetud
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hüvitamist, peaks liikmesriikide vahel 
olema võimalik üle kanda üksnes neid 
päritolutagatisi, mis on välja antud 
käitistele, mis käivitati pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist, või mis on seotud 
pärast kõnealust kuupäeva toimunud 
taastuvenergia tootmisvõimsuse 
suurenemisest tingitud tootmisega.

Or. en

Muudatusettepanek 229
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Selleks et vältida sekkumist 
toetuskavadesse, mis on ette nähtud 
olemasolevate käitiste jaoks, ja 
taastuvenergia tootjate ülemäärast 
hüvitamist, peaks liikmesriikide vahel 
olema võimalik üle kanda üksnes neid 
päritolutagatisi, mis on välja antud 
käitistele, mis käivitati pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist, või mis on seotud
pärast kõnealust kuupäeva toimunud 
taastuvenergia tootmisvõimsuse 
suurenemisest tingitud tootmisega.

(23) Selleks et vältida sekkumist 
toetuskavadesse, mis on ette nähtud 
olemasolevate käitiste jaoks, ja 
taastuvenergia tootjate ülemäärast 
hüvitamist, peaks liikmesriikide vahel 
olema võimalik üle kanda üksnes neid 
energia ülekandmise arvestuse tunnistusi, 
mis on välja antud käitistele, mis käivitati 
pärast käesoleva direktiivi jõustumist, või 
mis on seotud pärast kõnealust kuupäeva 
toimunud taastuvenergia tootmisvõimsuse 
suurenemisest tingitud tootmisega.

Or. en

Selgitus

Neile liikmesriikidele, kes vabatahtlikult sellist süsteemi kasutada soovivad, on käesolevas 
direktiivis sätestatud uus paindlik viis riiklike taastuvenergia kasutuse eesmärkide 
saavutamiseks. On tähtis selgelt eristada päritolutagatisi, mis on mõeldud ainult päritolu 
avaldamiseks, ja energia ülekandmise arvestuse tunnistusi, mis on mõeldud üksnes 
eesmärkide arvestuse jaoks.
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Muudatusettepanek 230
Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Läbipaistvate eeskirjade ja kooskõla 
puudumine erinevate lube andvate asutuste 
vahel takistab teatavasti taastuvenergia 
kasutamist. Seepärast tuleks 
taastuvenergiasektori erilist struktuuri 
arvesse võtta, kui riiklikud, piirkondlikud 
ja kohalikud ametiasutused vaatavad läbi 
oma haldusmenetlusi, et anda luba ehitada 
ja käitada ettevõtteid, kus toodetakse 
taastuvatest energiaallikatest elektri-, 
soojus- ja jahutusenergiat või 
transpordikütuseid. Heakskiitmisega seotud 
haldusmenetlusi tuleks tõhustada, seades 
taastuvenergiat kasutavatele käitistele 
selged tähtajad. Planeerimiseeskirju ja -
juhiseid tuleks kohandada, et võtta arvesse 
kulutõhusaid ja keskkonnasõbralikke 
taastuvenergiat kasutavaid soojus-, jahutus-
ja elektriseadmeid.

(24) Läbipaistvate eeskirjade ja kooskõla 
puudumine erinevate lube andvate asutuste 
vahel takistab teatavasti taastuvenergia 
kasutamist. Seepärast tuleks 
taastuvenergiasektori erilist struktuuri 
arvesse võtta, kui riiklikud, piirkondlikud 
ja kohalikud ametiasutused vaatavad läbi 
oma haldusmenetlusi, et anda luba ehitada 
ja käitada ettevõtteid, kus toodetakse 
taastuvatest energiaallikatest elektri-, 
soojus- ja jahutusenergiat või 
transpordikütuseid. Tuleks asutada üks 
haldusasutus, mis vastutaks kõikide 
vajalike lubade eest. See asutus tuleks 
rajada sellisel tasandil, mis oleks 
projektidele kõige lähemal, eelistatavalt 
munitsipaal- või regionaaltasandil.
Heakskiitmisega seotud haldusmenetlusi 
tuleks tõhustada, seades taastuvenergiat 
kasutavatele käitistele selged tähtajad. 
Planeerimiseeskirju ja -juhiseid tuleks 
kohandada, et võtta arvesse kulutõhusaid ja 
keskkonnasõbralikke taastuvenergiat 
kasutavaid soojus-, jahutus- ja 
elektriseadmeid.

Or. en

Selgitus

Taastuvenergia kiiret kasutuselevõttu takistavad tihti keerukad menetlused, otsustusõiguse 
mitmekihilisus ja ebapiisav kontsentreeritus. Soovitav oleks lähenemisviis „kõik ühest 
kohast”. Kuid see ei pea tähendama, et lube andev asutus oleks ainult riiklikul tasandil. 
Juhul, kui haldusüksused on koostanud oma taastuvenergia projektid, tuleb neid julgustada, 
ja võib-olla peaksid nad koostöös järgmise kõrgema haldustasandiga saama vastutavaks 
koondavaks asutuseks.
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Muudatusettepanek 231
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Läbipaistvate eeskirjade ja kooskõla 
puudumine erinevate lube andvate asutuste 
vahel takistab teatavasti taastuvenergia 
kasutamist. Seepärast tuleks 
taastuvenergiasektori erilist struktuuri 
arvesse võtta, kui riiklikud, piirkondlikud 
ja kohalikud ametiasutused vaatavad läbi 
oma haldusmenetlusi, et anda luba ehitada 
ja käitada ettevõtteid, kus toodetakse 
taastuvatest energiaallikatest elektri-, 
soojus- ja jahutusenergiat või 
transpordikütuseid. Heakskiitmisega seotud 
haldusmenetlusi tuleks tõhustada, seades 
taastuvenergiat kasutavatele käitistele 
selged tähtajad. Planeerimiseeskirju ja -
juhiseid tuleks kohandada, et võtta arvesse 
kulutõhusaid ja keskkonnasõbralikke 
taastuvenergiat kasutavaid soojus-, jahutus-
ja elektriseadmeid.

(24) Läbipaistvate eeskirjade ja kooskõla 
puudumine erinevate lube andvate asutuste 
vahel takistab teatavasti taastuvenergia 
kasutamist. Seepärast tuleks 
taastuvenergiasektori erilist struktuuri 
arvesse võtta, kui riiklikud, piirkondlikud 
ja kohalikud ametiasutused vaatavad läbi 
oma haldusmenetlusi, et anda luba ehitada 
ja käitada ettevõtteid, kus toodetakse 
taastuvatest energiaallikatest elektri-, 
soojus- ja jahutusenergiat või 
transpordikütuseid. Tuleks asutada üks 
haldusasutus, mis vastutaks kõikide 
vajalike lubade eest. Heakskiitmisega 
seotud haldusmenetlusi tuleks tõhustada, 
seades taastuvenergiat kasutavatele 
käitistele selged tähtajad. 
Planeerimiseeskirju ja -juhiseid tuleks 
kohandada, et võtta arvesse kulutõhusaid ja 
keskkonnasõbralikke taastuvenergiat 
kasutavaid soojus-, jahutus- ja 
elektriseadmeid.

Or. en

Selgitus

Taastuvenergial tuleb tihti tegemist teha liigse halduskoormusega ja kuna paljud selle 
valdkonna ettevõtjad on VKEd, tuleks seda vähendada nii palju kui võimalik.
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Muudatusettepanek 232
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Riiklikul ja piirkondlikul tasandil on 
uutes ja renoveeritud ehitistes 
taastuvenergia kasutamise 
miinimumnõuetega seotud eeskirjad ja 
kohustused suurendanud märkimisväärselt 
taastuvenergia kasutamist. Neid meetmeid 
tuleks toetada Euroopas laiemalt, toetades 
energiatõhusamaid taastuvenergiarakendusi 
ehitusalastes õigusaktides ja eeskirjades.

(26) Riiklikul ja piirkondlikul tasandil on 
uutes ehitistes taastuvenergia kasutamise 
miinimumnõuetega seotud eeskirjad ja 
kohustused suurendanud märkimisväärselt 
taastuvenergia kasutamist. Neid meetmeid 
tuleks toetada Euroopas laiemalt, toetades 
energiatõhusamaid taastuvenergiarakendusi 
ehitusalastes õigusaktides ja eeskirjades.

Or. de

Selgitus

Käesolevate eeskirjade ja kohustustega ette nähtud miinimumnõudeid tuleks kohaldada ainult 
uutele ehitistele.

Muudatusettepanek 233
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Riiklikul ja piirkondlikul tasandil on 
uutes ja renoveeritud ehitistes 
taastuvenergia kasutamise 
miinimumnõuetega seotud eeskirjad ja 
kohustused suurendanud märkimisväärselt 
taastuvenergia kasutamist. Neid meetmeid 
tuleks toetada Euroopas laiemalt, toetades 
energiatõhusamaid taastuvenergiarakendusi 
ehitusalastes õigusaktides ja eeskirjades.

(26) Riiklikul ja piirkondlikul tasandil on 
uutes ehitistes taastuvenergia kasutamise 
miinimumnõuetega seotud eeskirjad ja 
kohustused suurendanud märkimisväärselt 
taastuvenergia kasutamist. Neid meetmeid 
tuleks toetada Euroopas laiemalt, toetades 
energiatõhusamaid taastuvenergiarakendusi 
ehitusalastes õigusaktides ja eeskirjades.

Or. de
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Selgitus

Taastuvenergia kasutamise nõue renoveeritud ehitiste puhul asetab kinnisvara omanike õlule 
ülemäärase ja ebaproportsionaalse koorma. Renoveerimine ise toob üldiselt kaasa olulise 
energiasäästu potentsiaali saavutamise. Lisaks on mõned liikmesriigid kehtestanud 
ajalooliste mälestusmärkide kaitse eeskirjad, mis on ühitamatud nõudega kasutada pärast 
renoveerimist taastuvenergiat.

Muudatusettepanek 234
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Riiklikul ja piirkondlikul tasandil on 
uutes ja renoveeritud ehitistes 
taastuvenergia kasutamise
miinimumnõuetega seotud eeskirjad ja 
kohustused suurendanud märkimisväärselt 
taastuvenergia kasutamist. Neid meetmeid 
tuleks toetada Euroopas laiemalt, toetades 
energiatõhusamaid 
taastuvenergiarakendusi ehitusalastes 
õigusaktides ja eeskirjades.

(26) Riiklikul ja piirkondlikul tasandil on 
uutes ja renoveeritud ehitistes 
taastuvenergia miinimumnõuetega seotud 
eeskirjad ja kohustused suurendanud 
märkimisväärselt taastuvenergia 
kasutamist. Neid meetmeid tuleks toetada 
Euroopas laiemalt, toetades 
energiatõhusamaid hooneid.

Or. en

Selgitus

Taastuvenergia, sh passiivenergia kasutamist ehitussektoris tuleks soodustada. See peaks 
siiski olema osa terviklikust lähenemisviisist, mille eesmärgiks on vähendada energia 
kogutarbimist sektoris nagu ka igas hoones eraldi, olgu see siis uus või renoveeritud hoone.

Muudatusettepanek 235
Eluned Morgan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26 a) Kütusehinnad tõusevad ja 
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energiavaesus mõjutab üha suuremal 
hulgal inimesi Euroopa Liidus, 
taastuvenergia edendamise kontekstis 
tuleks arvestada selle kuludega tarbijale. 
Energiavaesuse likvideerimiseks on tarvis 
integreeritud lähenemisviisi, mis peab 
peale parandatud energiatõhususe 
elamumajanduse jaoks ning pikaajaliste 
süsinikdioksiidi heitkoguste 
vähendamiseks püstitatud 
keskkonnaalaste eesmärkide sisaldama ka 
sotsiaalseid meetmeid ja kaitsetumate 
tarbijate kaitset.

Or. en

Muudatusettepanek 236
Nikolaos Vakalis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26 a) Oma 14. veebruari 2006. aasta 
resolutsioonis koos soovitustega 
komisjonile kütmise ja jahutamise kohta 
taastuvatest energiaallikatest nõudis 
Euroopa Parlament maksusoodustusi, 
otsest investeeringuabi, reguleerivaid 
meetmeid ja muid mehhanisme 
taastuvenergiasüsteemide kasutamise 
ning taastuvenergial põhineva kaugkütte 
või -jahutuse edendamiseks.
_______________________________
1 ELT C 280 E, 29.11.2006, lk 115.

Or. en

Selgitus

Oma 14. veebruari 2006. aasta resolutsioonis taastuvate energiaallikate kohta tunnustas 
Euroopa Parlament kaugkütte ja -jahutuse tähtsust ELi eesmärgi saavutamisel jõuda 
taastuvate energiaallikate 20 %-lise osakaaluni.
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Muudatusettepanek 237
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Tuleks kõrvaldada info- ja 
koolituslüngad, eelkõige soojus- ja 
jahutussektoris, et julgustada 
taastuvenergia kasutamist.

(27) Tuleks kõrvaldada info- ja 
koolituslüngad, eelkõige soojus- ja 
jahutussektoris, et julgustada 
taastuvenergia ning tavapärast energiat 
taastuvate energiaallikatega 
kombineerivate hübriidseadmete
kasutamist.

Or. en

Selgitus

Taastuva ja tavapärase energia hübriidseadmed võivad olla majanduslikult ja keskkondlikult 
optimaalseks viisiks taastuvate energiaallikate juurutamisel kütte-, jahutus- ja elektrienergia 
sektorites. Tarbijad peaksid saama adekvaatset teavet, mis võimaldaks neil langetada 
teadlikke otsuseid, kuidas vähendada energiatarbimist, sellega seotud heitkoguseid ja 
looduslike ressursside kasutamist.

Muudatusettepanek 238
Reino Paasilinna

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Tuleks kõrvaldada info- ja 
koolituslüngad, eelkõige soojus- ja 
jahutussektoris, et julgustada 
taastuvenergia kasutamist.

(27) Tuleks kõrvaldada info- ja 
koolituslüngad, eelkõige soojus- ja 
jahutussektoris, et julgustada 
taastuvenergia ning tavapärast energiat 
taastuvate energiaallikatega 
kombineerivate hübriidseadmete
kasutamist.

Or. en
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Selgitus

Taastuva ja tavapärase energia hübriidseadmed võivad olla majanduslikult ja keskkondlikult 
optimaalseks viisiks taastuvate energiaallikate juurutamisel kütte-, jahutus- ja elektrienergia 
sektorites. Tarbijad peaksid saama adekvaatset teavet, mis võimaldaks neil langetada 
teadlikke otsuseid, kuidas vähendada energiatarbimist, sellega seotud heitkoguseid ja 
looduslike ressursside kasutamist.

Muudatusettepanek 239
Mia De Vits, Philippe Busquin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Tuleks kõrvaldada info- ja 
koolituslüngad, eelkõige soojus- ja 
jahutussektoris, et julgustada 
taastuvenergia kasutamist.

(27) Tuleks kõrvaldada info- ja 
koolituslüngad, eelkõige soojus- ja 
jahutussektoris, et julgustada 
taastuvenergia ning tavapärast energiat 
taastuvate energiaallikatega 
kombineerivate hübriidseadmete
kasutamist.

Or. en

Selgitus

Taastuva ja tavapärase energia hübriidseadmed võivad olla majanduslikult ja keskkondlikult 
optimaalseks viisiks taastuvate energiaallikate juurutamisel kütte-, jahutus- ja elektrienergia 
sektorites. Tarbijad peaksid saama adekvaatset teavet, mis võimaldaks neil langetada 
teadlikke otsuseid, kuidas vähendada energiatarbimist, sellega seotud heitkoguseid ja 
looduslike ressursside kasutamist.

Muudatusettepanek 240
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Tuleks kõrvaldada info- ja 
koolituslüngad, eelkõige soojus- ja 

(27) Tuleks kõrvaldada info- ja 
koolituslüngad, eelkõige soojus- ja 
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jahutussektoris, et julgustada 
taastuvenergia kasutamist.

jahutussektoris, et julgustada nii
taastuvenergia kui ka kõrge kasuteguriga 
tehnoloogiate kasutamist.

Or. en

Selgitus

Poliitikaid tuleks määratleda pigem tulemustel põhinevate kohustuste kui vahendite kaudu. 
Seetõttu on vaja taastuvate energiaallikate ja kõrge kasuteguriga tehnoloogiate optimaalset 
kombinatsiooni, mitte niivõrd valida kas üks või teine. Pealegi ei pruugi konkreetse hoone 
jaoks taastuvaid energiaallikaid kohapeal saadaval ollagi.

Muudatusettepanek 241
Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(28) Koolituse arendamiseks on vaja 
kooskõlastatud lähenemisviisi ja 
asjakohane sertifitseerimine tuleb 
kättesaadavaks teha väikestele 
taastuvenergiaseadmete paigaldajatele, et 
vältida turumoonutusi ning tagada 
tarbijatele kvaliteetsed tooted ja teenused.
Riiklikke sertifitseerimissüsteeme peaksid 
liikmesriigid vastastikku tunnustama ja 
seepärast peaksid need põhinema 
ühtlustatud miinimumpõhimõtetel, võttes 
arvesse Euroopa tehnoloogiastandardeid 
ning olemasolevat taastuvenergiaseadmete 
paigaldajate koolituse ja kvalifikatsiooniga 
seotud korda. Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 7. septembri 2005. aasta direktiivi 
2005/36/EÜ kutsekvalifikatsioonide 
tunnustamise kohta tuleks jätkuvalt 
kohaldada kutsekvalifikatsioonide 
tunnustamise suhtes reguleeritud 
kutsealade puhul. Seni kui paigaldajana 
tegevuse alustamine või tegutsemine on 
reguleeritud, kehtivad direktiiviga 
2005/36/EÜ kutsekvalifikatsioonide 
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tunnustamiseks sätestatud eeltingimused.
Kõnealuseid eeltingimusi tuleks 
kohaldada ka liikmesriigis sertifitseeritud 
paigaldajate suhtes.

Or. de

Selgitus

Direktiiv 2005/36/EÜ käsitleb kutsekvalifikatsioonide tunnustamist reguleeritud kutsealadel. 
Direktiivi tuleb ka edaspidi kohaldada paigaldajate suhtes, kes on ennast vabatahtlikult 
sertifitseerida lasknud kooskõlas taastuvenergia direktiivi nõuetega. Taastuvenergiat 
kasutavate seadmete paigaldamine moodustab ainult osa näiteks kütteinseneride tööst. 
Sertifitseerimine kutseala ühe osa teostamiseks ei tähenda seda, et lubatud on tegutsemine 
kogu reguleeritud kutseala ulatuses. Kutsekvalifikatsioonide tunnustamist puudutavate 
küsimuste õiguslik alus on EÜ asutamislepingu artikkel 47.

Muudatusettepanek 242
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

kutsealade puhul. Seni kui paigaldajana 
tegevuse alustamine või tegutsemine on 
reguleeritud, kehtivad direktiiviga 
2005/36/EÜ kutsekvalifikatsioonide 
tunnustamiseks sätestatud eeltingimused.
Kõnealuseid eeltingimusi tuleks 
kohaldada ka liikmesriigis sertifitseeritud 
paigaldajate suhtes.

Or. de

Selgitus

Direktiiv 2005/36/EÜ käsitleb kutsekvalifikatsioonide tunnustamist reguleeritud kutsealadel. 
Direktiivi tuleb ka edaspidi kohaldada paigaldajate suhtes, kes on ennast vabatahtlikult 
sertifitseerida lasknud kooskõlas taastuvenergia direktiivi nõuetega. Taastuvenergiat 
kasutavate seadmete paigaldamine moodustab ainult osa näiteks kütteinseneride tööst. 
Sertifitseerimine kutseala ühe osa teostamiseks ei tähenda seda, et lubatud on tegutsemine 
kogu reguleeritud kutseala ulatuses. Kutsekvalifikatsioonide tunnustamist puudutavate 
küsimuste õiguslik alus on EÜ asutamislepingu artikkel 47.

Muudatusettepanek 243
Herbert Reul, Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Koolituse arendamiseks on vaja 
kooskõlastatud lähenemisviisi ja 
asjakohane sertifitseerimine tuleb 
kättesaadavaks teha väikestele 
taastuvenergiaseadmete paigaldajatele, et 
vältida turumoonutusi ning tagada 
tarbijatele kvaliteetsed tooted ja teenused.
Riiklikke sertifitseerimissüsteeme peaksid 
liikmesriigid vastastikku tunnustama ja 
seepärast peaksid need põhinema 
ühtlustatud miinimumpõhimõtetel, võttes 
arvesse Euroopa tehnoloogiastandardeid 
ning olemasolevat taastuvenergiaseadmete 
paigaldajate koolituse ja kvalifikatsiooniga 
seotud korda. Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 7. septembri 2005. aasta direktiivi 

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

2005/36/EÜ kutsekvalifikatsioonide 
tunnustamise kohta tuleks jätkuvalt 
kohaldada kutsekvalifikatsioonide 
tunnustamise suhtes reguleeritud 
kutsealade puhul. Seni kui paigaldajana 
tegevuse alustamine või tegutsemine on 
reguleeritud, kehtivad direktiiviga 
2005/36/EÜ kutsekvalifikatsioonide 
tunnustamiseks sätestatud eeltingimused.
Kõnealuseid eeltingimusi tuleks 
kohaldada ka liikmesriigis sertifitseeritud 
paigaldajate suhtes.

Or. de

Selgitus

Direktiiv 2005/36/EÜ käsitleb kutsekvalifikatsioonide tunnustamist reguleeritud kutsealadel. 
Direktiivi tuleb ka edaspidi kohaldada paigaldajate suhtes, kes on ennast vabatahtlikult 
sertifitseerida lasknud kooskõlas taastuvenergia direktiivi nõuetega. Taastuvenergiat 
kasutavate seadmete paigaldamine moodustab ainult osa näiteks kütteinseneride tööst. 
Sertifitseerimine kutseala ühe osa teostamiseks ei tähenda seda, et lubatud on tegutsemine 
kogu reguleeritud kutseala ulatuses. Kutsekvalifikatsioonide tunnustamist puudutavate 
küsimuste õiguslik alus on EÜ asutamislepingu artikkel 47.

Muudatusettepanek 244
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Koolituse arendamiseks on vaja 
kooskõlastatud lähenemisviisi ja 
asjakohane sertifitseerimine tuleb 
kättesaadavaks teha väikestele 
taastuvenergiaseadmete paigaldajatele, et 
vältida turumoonutusi ning tagada 
tarbijatele kvaliteetsed tooted ja teenused.
Riiklikke sertifitseerimissüsteeme peaksid 
liikmesriigid vastastikku tunnustama ja 
seepärast peaksid need põhinema 
ühtlustatud miinimumpõhimõtetel, võttes 
arvesse Euroopa tehnoloogiastandardeid 

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

ning olemasolevat taastuvenergiaseadmete 
paigaldajate koolituse ja kvalifikatsiooniga 
seotud korda. Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 7. septembri 2005. aasta direktiivi 
2005/36/EÜ kutsekvalifikatsioonide 
tunnustamise kohta tuleks jätkuvalt 
kohaldada kutsekvalifikatsioonide 
tunnustamise suhtes reguleeritud 
kutsealade puhul. Seni kui paigaldajana 
tegevuse alustamine või tegutsemine on 
reguleeritud, kehtivad direktiiviga 
2005/36/EÜ kutsekvalifikatsioonide 
tunnustamiseks sätestatud eeltingimused.
Kõnealuseid eeltingimusi tuleks 
kohaldada ka liikmesriigis sertifitseeritud 
paigaldajate suhtes.

Or. de

Selgitus

Direktiiv 2005/36/EÜ käsitleb kutsekvalifikatsioonide tunnustamist reguleeritud kutsealadel. 
Direktiivi tuleb ka edaspidi kohaldada paigaldajate suhtes, kes on ennast vabatahtlikult 
sertifitseerida lasknud kooskõlas taastuvenergia direktiivi nõuetega. Taastuvenergiat 
kasutavate seadmete paigaldamine moodustab ainult osa näiteks kütteinseneride tööst. 
Sertifitseerimine kutseala ühe osa teostamiseks ei tähenda seda, et lubatud on tegutsemine 
kogu reguleeritud kutseala ulatuses. Kutsekvalifikatsioonide tunnustamist puudutavate 
küsimuste õiguslik alus on EÜ asutamislepingu artikkel 47.

Muudatusettepanek 245
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28 a) Kombineeritud tsükliga 
elektrijaamad pakuvad erinevate 
taastuvenergiaallikate eeliste parimat 
võimalikku kooslust, olles samas sama 
usaldusväärsed ja tõhusad kui 
traditsioonilised suured elektrijaamad.
Komisjon peaks pakkuma stiimuleid 
selliste kombineeritud tsükliga 
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elektrijaamade laiendamiseks ja 
sellealasteks teadusuuringuteks.  See 
võimaldaks kasutada Euroopas 
suurenevat taastuvenergia tootmist 
tõhusamalt, sest kombineeritud tsükliga 
elektrijaamad suudavad ühendada ja 
juhtida kõikajal Euroopas tuule-, päikese-
, biomassi ja hüdroelektrijaamades 
toodetud energiat.

Or. de

Selgitus

Kombineeritud tsükliga elektrijaamad suudavad ühendada taastuvenergia eelised ja 
kompenseerida puudused seeläbi, et nad ühendavad ja juhivad tuule- ja 
päikeseelektrijaamades toodetud energiat, mille tootmine on võimalik ainult vastavalt 
võimalusele, koos biogaasist saadava energia ja hüdroenergiaga.

Muudatusettepanek 246
Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Kuigi direktiiviga 2005/36/EÜ on 
kehtestatud nõuded 
kutsekvalifikatsioonide, sealhulgas 
arhitektide kutsekvalifikatsioonide 
vastastikuseks tunnustamiseks, tuleb lisaks 
tagada, et arhitektid ja planeerijad võtavad 
oma kavandites ja projektides 
nõuetekohaselt arvesse taastuvenergia 
kasutamist. Liikmesriigid peaksid 
seepärast andma selgeid juhiseid. Juhistes 
tuleks täies ulatuses võtta arvesse direktiivi 
2005/36/EÜ sätteid ning eelkõige selle 
artikleid 46 ja 49.

(29) Kuigi direktiiviga 2005/36/EÜ on 
kehtestatud nõuded 
kutsekvalifikatsioonide, sealhulgas 
arhitektide kutsekvalifikatsioonide 
vastastikuseks tunnustamiseks, tuleb lisaks 
tagada, et arhitektid ja planeerijad võtavad 
oma kavandites ja projektides
nõuetekohaselt arvesse taastuvate 
energiaallikate ja kõrge kasuteguriga 
tehnoloogiate optimaalset kombinatsiooni.
Liikmesriigid peaksid seepärast andma 
selgeid juhiseid. Juhistes tuleks täies 
ulatuses võtta arvesse direktiivi 
2005/36/EÜ sätteid ning eelkõige selle 
artikleid 46 ja 49.

Or. en
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Selgitus

Poliitikaid tuleks määratleda pigem tulemustepõhiste kohustuste kui vahendite kaudu. 
Seetõttu on vaja taastuvate energiaallikate ja kõrge kasuteguriga tehnoloogiate optimaalset 
kombinatsiooni, mitte niivõrd valida kas üks või teine. Pealegi ei pruugi konkreetse hoone 
jaoks olla kohapeal kättesaadavaid taastuvaid energiaallikaid.
Energiatõhusus on oluline 2020. aasta eesmärkide saavutamiseks. See on veelgi tähtsam 
hoonete puhul, kuna nendes peitub suur energiatõhususe potentsiaal.

Muudatusettepanek 247
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Kuigi direktiiviga 2005/36/EÜ on 
kehtestatud nõuded 
kutsekvalifikatsioonide, sealhulgas 
arhitektide kutsekvalifikatsioonide 
vastastikuseks tunnustamiseks, tuleb lisaks 
tagada, et arhitektid ja planeerijad võtavad 
oma kavandites ja projektides 
nõuetekohaselt arvesse taastuvenergia 
kasutamist. Liikmesriigid peaksid 
seepärast andma selgeid juhiseid. Juhistes 
tuleks täies ulatuses võtta arvesse direktiivi 
2005/36/EÜ sätteid ning eelkõige selle 
artikleid 46 ja 49.

(29) Kuigi direktiiviga 2005/36/EÜ on 
kehtestatud nõuded 
kutsekvalifikatsioonide, sealhulgas 
arhitektide kutsekvalifikatsioonide 
vastastikuseks tunnustamiseks, tuleb lisaks 
tagada, et arhitektid ja planeerijad võtavad 
oma kavandites ja projektides 
nõuetekohaselt arvesse taastuvate 
energiaallikate ja kõrge kasuteguriga 
tehnoloogiate optimaalset kombinatsiooni.
Liikmesriigid peaksid seepärast andma 
selgeid juhiseid. Juhistes tuleks täies 
ulatuses võtta arvesse direktiivi 
2005/36/EÜ sätteid ning eelkõige selle 
artikleid 46 ja 49.

Or. en

Selgitus

Poliitikaid tuleks määratleda pigem tulemustepõhiste kohustuste kui vahendite kaudu. 
Seetõttu on vaja taastuvate energiaallikate ja kõrge kasuteguriga tehnoloogiate optimaalset 
kombinatsiooni, mitte niivõrd valida kas üks või teine. Pealegi ei pruugi konkreetse hoone 
jaoks olla kohapeal kättesaadavaid taastuvaid energiaallikaid. Energiatõhusus on oluline 
2020. aasta eesmärkide saavutamiseks. See on veelgi tähtsam hoonete puhul, kuna nendes 
peitub suur energiatõhususe potentsiaal.
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Muudatusettepanek 248
Jerzy Buzek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 29 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29 a) On vaja tugevat toetust 
taastuvenergia teenuse võrkude 
integratsioonile ning integreeritud 
taastuvenergia tootmisel katkendliku 
energia salvestussüsteemide (nt 
akumulaatorid) kasutamisele.

Or. en

Selgitus

Taastuvenergia pakkumise ja nõudmise vaheline tasakaalustamatus nõuab tõhusaid energia 
salvestuse vahevõimsusi.

Muudatusettepanek 249
Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. it

Selgitus

Sätteid tuleks laiendada ka taastuvatest energiaallikatest toodetud gaasienergiale.
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Muudatusettepanek 250
Umberto Guidoni

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. it

Muudatusettepanek 251
Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 30 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30 a) Elektritootjatele, kes soovivad ära 
kasutada taastuvenergia potentsiaali 
ühenduse äärealadel, eelkõige saartel, 
ning madala rahvastikutihedusega 
piirkondades, tuleks võimaldada 
mõistlikud liitumiskulud. Selle eesmärgiks 
on tagada, et nad ei oleks ebasoodsamas 
olukorras võrreldes tootjatega 
kesksematel, tööstuslikumatel ja tihedama 
asustusega aladel.

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepaneku tekstis rõhutatakse, et võrku liitmise kulud peavad olema läbipaistvad 
ja mittediskrimineerivad. Seda punkti vaidlustamata on siiski risk eksida, kui tõlgendada 
valesti „mittediskrimineerimise” põhimõtet. Kõikide nende poliitikate keelamine, mis ei ole 
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suunatud võrdse mänguruumi säilitamisele, ei võta arvesse isoleeritud kogukondade 
erivajadusi.

Muudatusettepanek 252
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 30 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30 a) Taastuvenergiajaamade lubade 
väljastamise, sertifitseerimise ja 
litsentseerimise kontrollimise eest vastutav 
asutus peab konkreetseid projekte 
käsitlema objektiivselt, läbipaistvalt, 
mittediskrimineerivalt ja 
proportsionaalselt. Taastuvenergia 
projektide mis tahes kuritarvitamine või 
kunstlikult loodud takistused, näiteks 
taastuvenergia projektide liigitamine 
kõrge tervise riskiga projektide hulka, 
tuleks seetõttu tagasi lükata.

Or. en

Selgitus

Põhjendamatud tõkked taastuvenergia arendamisele peavad olema keelatud.

Muudatusettepanek 253
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Teatavatel asjaoludel ei ole võimalik 
täielikult tagada taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia 
edastamist ja jaotamist, ilma et see 
mõjutaks võrgusüsteemi usaldusväärsust 
ja ohutust. Sel juhul võib olla asjakohane 

välja jäetud
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maksta nendele tootjatele rahalist hüvitist.

Or. en

Selgitus

Sellise põhjenduse järele puudub vajadus.

Muudatusettepanek 254
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Teatavatel asjaoludel ei ole võimalik 
täielikult tagada taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia 
edastamist ja jaotamist, ilma et see 
mõjutaks võrgusüsteemi usaldusväärsust ja 
ohutust. Sel juhul võib olla asjakohane 
maksta nendele tootjatele rahalist hüvitist.

(31) Teatavatel asjaoludel ei ole võimalik 
täielikult tagada taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia 
edastamist ja jaotamist, ilma et see 
mõjutaks võrgusüsteemi usaldusväärsust ja 
ohutust. Sel juhul peaks olema võimalik 
nõuda võrguettevõtjalt võrgu võimsuse 
suurendamist.

Or. de

Selgitus

Enamikus liikmesriikides juba edendatakse taastuvenergia tootmist kindlasummaliste 
soodusmaksete abil, mida rahastab üldsus. Näiteks elektri puhul viivad sellised soodusmaksed 
hinnatõusuni. Kui tuleks maksta kompensatsiooni ka siis, kui täiendavalt toodetud elektri 
jaoks ei piisa võrgu mahust – nt tuuleenergia puhul tormi ajal – kergitaks see elektri hinda 
veelgi, kuid ei aitaks kaasa võrgu laiendamisele.
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Muudatusettepanek 255
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 33 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33 a) Territoriaalvetest väljaspool 
asuvates avamere tuuleelektrijaamades 
toodetud energia tuleks panna nende 
liikmesriikide arvele, kelle võrku nad on 
lülitatud.

Or. de

Selgitus

Mõne liikmesriigi puhul jäävad avamere tuuleelektrijaamad territoriaalvetest väljapoole. 
Neid elektrijaamu tuleks samuti arvesse võtta.

Muudatusettepanek 256
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(34) Biomassi tootmine energia saamiseks
peaks olema keskkonda säästev ja
sotsiaalselt jätkusuutlik. Seepärast tuleks 
nõuda, et energia saamiseks toodetav 
biomass, mida kasutatakse käesolevas 
direktiivis sätestatud eesmärkide 
saavutamiseks, ja mis saab kasu riiklikest 
toetuskavadest, vastaks
keskkonnasäästlikkuse ja sotsiaalse 
jätkusuutlikkuse kriteeriumidele.

Or. en

Selgitus

Kõigile biomassi kasutusviisidele peaksid kehtima keskkonnasäästlikkuse ja sotsiaalse 
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jätkusuutlikkuse kriteeriumid.

Muudatusettepanek 257
Umberto Guidoni

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. it

Selgitus

Vastavus tööõiguse nõuetele peaks olema oluline kriteerium, samaväärne 
keskkonnasäästlikkusega, ning ILO kehtestatud peamiste tööstandardite ratifitseerimist ja 
rakendamist tuleks kontrollida.

Muudatusettepanek 258
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Biokütuse tootmine peaks olema 
keskkonda säästev. Seepärast tuleks nõuda, 
et biokütused, mida kasutatakse käesolevas 
direktiivis sätestatud eesmärkide 

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

saavutamiseks, ja biomass, mis saab kasu 
riiklikest toetuskavadest, vastaks
keskkonnasäästlikkuse kriteeriumidele.

Or. en

Selgitus

Miks peaksid ainult biokütused ja vedelad biokütused olema keskkonnasäästlikud, aga muu 
biomass mitte?

Muudatusettepanek 259
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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