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Muudatusettepanek 419
Alyn Smith

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik võtab vastu riikliku 
tegevuskava. 

1. Liikmesriik võtab koostöös oma 
piirkondlike ametiasutustega vastu riikliku 
tegevuskava.

Or. en

Selgitus

Ülesande saanud valitsused peaksid selles osas oma kohustusi täitma.

Muudatusettepanek 420
Nikolaos Vakalis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik võtab vastu riikliku 
tegevuskava.

1. Liikmesriik võtab koostöös oma 
piirkondlike ametiasutustega ja 
sidusrühmadega põhjalikult 
konsulteerides vastu riikliku tegevuskava.

Or. en

Selgitus

Piirkondlikud asutused peavad otseselt osalema riiklike tegevuskavade koostamise protsessis. 
Sidusrühmad oma tehniliste teadmistega tuleb aktiivselt kaasata riiklike tegevuskavade 
väljatöötamisse, et edendada pikaajaliste investeeringute stabiilsust.
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Muudatusettepanek 421
Paul Rübig

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Riiklikes tegevuskavades sätestatakse 
liikmesriikide eesmärgid seoses 
taastuvenergia osakaaluga eri 
transpordiliikides, elektri-, soojus- ja 
jahutussektoris 2020. aastal ning nende 
eesmärkide saavutamiseks vajalikud 
meetmed, sealhulgas riikliku poliitika 
olemasolevate biomassiressursside 
arendamiseks ja uute biomassiressursside 
erinevaks kasutuseks ja nende kasutamise 
edendamiseks elektri- ja jahutussektoris* 
ning eri transpordiliikides, võttes arvesse 
nende konkureerivat kasutamist muuks 
kui energia tootmiseks (eelkõige 
toiduainete tootmiseks ja 
ringlussevõtuks), ning artiklite 12–17 
nõuete täitmiseks võetavad meetmed. Iga 
meetme juures näidatakse selle kulud.
[* Tõlkija märkus: Kursiivis olevad sõnad, 
mis ei ole paksus kaldkirjas, on 
KOM(2008)19 saksakeelses versioonis, 
kuid mitte ingliskeelses versioonis.]

Or. de

Selgitus

Järgides põhimõtet, et saastaja maksab (EÜ asutamislepingu artikli 174 lõige 2), peaksid 
transpordiliigid, mis praegu tarbivad kõige rohkem fossiilkütuseenergiat ja põhjustavad kõige 
rohkem süsinikdioksiidi heitkoguseid, andma kõige suurema osa taastuvenergia 10% 
osakaalu eesmärgi saavutamisse. Esitatud lisandus tagab kohustuste jagamise läbipaistvuse 
transpordisektoris.
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Muudatusettepanek 422
Fiona Hall

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Kuna taastuvenergia eesmärk on protsentuaalne, on oluline seda käsitleda koos üldise 
energianõudluse vähendamise eesmärgiga.

Muudatusettepanek 423
Alejo Vidal-Quadras

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Riiklikes tegevuskavades sätestatakse 
liikmesriikide eesmärgid seoses 
taastuvenergia osakaaluga transpordi-, 
elektri-, soojus- ja jahutussektoris 2020. 
aastal ning nende eesmärkide 
saavutamiseks vajalikud meetmed,
sealhulgas koostöö kohalike, piirkondlike 
ja riiklike asutuste vahel, riiklik poliitika 
olemasolevate ressursside arendamiseks ja 
uute ressursside erinevaks kasutuseks, ning 
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võetavad meetmed. artiklite 12–17 nõuete täitmiseks võetavad 
meetmed.

Or. en

Selgitus

Taastuvenergiaprojektid kiidetakse heaks ja neid edendatakse riiklikul tasandil, kuid tihti 
tekib probleeme nende heakskiidu ja lubamise etapil kohalikul tasandil. Seetõttu on kasulik 
kindlustada, et riiklike tegevuskavadega tagatakse liikmesriikide eri haldustasemete vahelise 
koordineerimise tugevdamine. Viitamine üksnes biomassile kitsendab käesoleva lõike 
kohaldamist.

Muudatusettepanek 424
Françoise Grossetête

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Selgitus

Liikmesriikidel on direktiivi rakendamisel kõige tähtsam osa. Biomassivarud ELi riikides on 
piiratud ja liikmesriikide kohustus on tagada, et biomassi tootmismeetod aitab täielikult kaasa 
taastuvenergia osakaalu suurendamisele. Biomassi põletamisega kaasneb oluline 
energiakadu, nii et on tähtis, et koostootmiskäitistes oleks biomassi kasutamine esikohal, et 
vähendada kadusid muundamisprotsessi ajal.
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Muudatusettepanek 425
Lambert van Nistelrooij

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Käesolev direktiiv ei käsitle üksnes biomassi, vaid ka taastuvaid ressursse. Selle hulka 
kuuluvad näiteks tuule-, hüdro- ja päikeseenergia.

Muudatusettepanek 426
Dorette Corbey

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Riiklikes tegevuskavades sätestatakse 
liikmesriikide eesmärgid seoses 
taastuvenergia osakaaluga transpordi-, 
elektri-, soojus- ja jahutussektoris 2020. 
aastal ning nende eesmärkide 
saavutamiseks vajalikud meetmed, 
sealhulgas riikliku poliitika olemasolevate 

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

biomassiressursside arendamiseks, uute 
biomassiressursside erinevaks kasutuseks, 
ning artiklite 12–17 nõuete täitmiseks 
võetavad meetmed ja meetmed 
taastuvenergia arendamise reguleerivate 
ja mittereguleerivate tõkete 
kõrvaldamiseks.

Riiklikesse tegevuskavadesse lisatakse ka 
meetmed, et tagada piisavad 
tankimisvõimalused nullheitega 
sõidukitele.

Or. en

Selgitus

Paljutõotavate tehnoloogiate läbimurret takistab sageli infrastruktuuri puudumine. Elektri-
või vesinikuautode sugustele nullheitega sõidukitele mõeldud tankimiskohtade puudumine on 
üks põhjus, miks tarbijad neid ei osta.

Muudatusettepanek 427
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks sellele märgitakse riiklikes 
tegevuskavades taastuvatest 
energiaallikatest saadava energia 
kasutuse mõju eri majandussektorites. 
Eelkõige tuleb selgelt dokumenteerida eri 
transpordiliikide mõju.

Or. en

Selgitus

Käesolevas direktiivis on erakordselt oluline keskenduda teadus- ja arendustegevusele.
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Muudatusettepanek 428
Umberto Guidoni

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Riiklikes tegevuskavades tuleb märkida, 
kui suur osa on ette nähtud eespool 
nimetatud eesmärkide saavutamisse koos 
direktiiviga 2006/32/EÜ reguleeritud 
riiklike energiatõhususe tegevuskavade 
rakendamismeetmetega.

Or. it

Selgitus

Kuna energiatõhususe ja taastuvenergia edendamise eesmärkide saavutamise vahel on otsene 
seos, peavad riiklikud energiatõhususe meetmed moodustama riiklike tegevuskavade 
lahutamatu osa.

Muudatusettepanek 429
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – teine b lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Riiklikes tegevuskavades pööratakse 
erilist tähelepanu teadus- ja 
arendustegevusele, mis on seotud 
taastuvenergia ja energiasäästuga.

Or. en

Selgitus

Käesolevas direktiivis on erakordselt oluline keskenduda teadus- ja arendustegevusele.
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Muudatusettepanek 430
Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Komisjon esitab 30. juuniks 2009 
liikmesriikidele juhisteks taastuvenergia 
tegevuskava siduva vormi, mis sisaldab 
vähemalt järgmist:
(a) võrdlusstatistika liikmesriikidele 
taastuvenergia osakaalu kohta energia 
lõpptarbimises 2005. aastal ja viimase 
aasta kohta, mille kohta andmed on 
olemas, nii et energia lõpptarbimine 
määratletakse järgmiste tegurite abil:
– tahkekütused, nafta, gaas, taastuvad 
energiaallikad, elekter ja soojus 
(soojusenergia, kaugküte ja jahutus); 
taastuvatest ja mittetaastuvatest 
energiaallikatest toodetud soojus- ja 
elektrienergia;
– tööstus, kodumajapidamised ja teenused 
ning transpordisektorid;
– elekter (soojendamiseks ja jahutamiseks 
kuluva elektrita), soojusenergia (koos 
soojendamiseks ja jahutamiseks kuluva 
elektriga) ja transport; kõikidel juhtudel 
taastuvatest ja mittetaastuvatest 
energiaallikatest toodetud soojus- ja 
elektrienergia;
(b) siduvad üldeesmärgid liikmesriikidele 
seoses taastuvatest energiaallikatest 
toodetud energia osakaaluga 
lõpptarbimises aastal 2020 vastavalt I lisa 
A osale;
(c) I lisa B osas sätestatud siduvad vahe-
eesmärgid liikmesriikidele;
(d) siduvad 2020. aasta ja vahe-eesmärgid 
liikmesriikidele taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia 
osakaalu kohta elektrienergias, soojus- ja 
jahutusenergias ning transpordis:
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(i) siduvad eesmärgid taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia 
osakaalu jaoks elektrienergias:
– riigi eesmärk seoses taastuvenergia 
osakaaluga elektrienergias aastaks 2020, 
et järgida I lisa A osa;
– riigi vahe-eesmärgid seoses taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia 
osakaaluga elektrienergias, et järgida I 
lisa B osa;
(ii) siduvad eesmärgid seoses taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia 
osakaaluga kütmisel ja jahutamisel:
– riigi eesmärk seoses taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia 
osakaaluga kütmisel ja jahutamisel 
aastaks 2020, et järgida I lisa A osa 
nõudeid;
– riigi vahe-eesmärgid seoses 
taastuvenergia osakaaluga kütmisel ja 
jahutamisel, et järgida I lisa B osa;
(iii) siduvad eesmärgid seoses taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia 
osakaaluga transpordis:
– riigi eesmärk seoses taastuvenergia 
osakaaluga transpordisektoris aastaks 
2020, et järgida I lisa A osa nõudeid;
– riigi vahe-eesmärgid seoses taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia 
osakaaluga transpordisektoris, et järgida I 
lisa B osa nõudeid;
(e) meetmed punktides a–d nimetatud 
eesmärkide saavutamiseks, milles on:
(i) ülevaatlik tabel kõigi taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia 
kasutamise edendamise meetmete kohta;
(ii) taastuvatest energiaallikatest toodetud 
energia kasutamise edendamise meetmed 
elektrienergias:
– üldised meetmed, sealhulgas maksu-, 
rahandus-, õigus- või muu poliitika 
taastuvenergia kasutamise edendamiseks, 
eelkõige kõrvalistes ja eraldatud 
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piirkondades, kus on suur taastuvenergia 
potentsiaal, näiteks väheasustatud 
mägised piirkonnad või saared;
– konkreetsed meetmed artiklite 12–14 
nõuete täitmiseks;
(iii) taastuvatest energiaallikatest toodetud 
energia kasutamise edendamise meetmed 
kütmisel ja jahutamisel:
– üldised meetmed, sealhulgas maksu-, 
rahandus-, õigus- või muu poliitika 
taastuvenergia kasutamise edendamiseks, 
eelkõige kõrvalistes ja eraldatud 
piirkondades, kus on suur taastuvenergia 
potentsiaal, näiteks väheasustatud 
mägised piirkonnad või saared;
– konkreetsed meetmed artiklite 12 ja 13 
nõuete täitmiseks;
(iv) taastuvatest energiaallikatest toodetud 
energia kasutamise edendamise meetmed 
transpordisektoris:
üldised meetmed, sh maksu-, rahandus-, 
õigus- või muu poliitika taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia 
kasutamise edendamiseks;
– konkreetsed meetmed artiklite 12, 13 ja 
15–17 nõuete täitmiseks
(v) konkreetsed meetmed biomassist 
saadud energia kasutamise edendamiseks:
– üldised meetmed, sh maksu-, rahandus-, 
õigus- või muu poliitika taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia 
kasutamise edendamiseks;
– konkreetsed meetmed uue biomassi 
kasutuselevõtuks, võttes arvesse järgmisi 
põhimõtteid:
– eesmärkide saavutamiseks vajalik 
biomassi kogus;
– biomassi tüüp ja päritolu peavad olema 
kindlaks määratud;
– biomassi 
kättesaadavus/potentsiaal/import ja 
kasutuse eesmärke peavad üksteisega 
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sobima;
– tuleb määratleda biomassi 
kättesaadavuse suurendamise meetmed, 
võttes arvesse muid biomassi kasutajaid 
(põllumajandus ja metsandusel põhinevad 
sektorid);
(f) hinnangud:
(i) iga taastuvatest energiaallikatest 
toodetud energia tehnoloogia tõenäoline 
kogupanus siduvate 2020. aasta 
eesmärkide ja siduvate vahe-eesmärkide 
saavutamisel, mis on sätestatud seoses 
taastuvatest energiaallikatest toodetud 
energia osakaaluga elektri tootmisel, 
kütmisel, jahutamisel ja transpordis;
(ii) energia kogu- ja lõpptarbimine 2020. 
aastal tavapärase stsenaariumi ja 
säästliku stsenaariumi korral;
(iii) strateegiline keskkonnamõju 
hindamine vastavalt strateegilise 
keskkonnamõju hindamist käsitlevale 
direktiivile 2001/42/EÜ, millega 
hinnatakse nii taastuvenergia kasutamise 
keskkonnaalast kasu kui ka mõju.

Or. en

Selgitus

Kõrvalistes ja eraldatud piirkondades ja eelkõige saartel on sageli suur taastuvenergia 
potentsiaal, mida ei kasutata korralikult oskusteabe, sobiva planeerimise ja finantsvahendite 
puudumise tõttu. Taastuvenergia võib muuta need piirkonnad arengus mahajäänud 
piirkondadest ELi eesmärkide saavutamise pioneerideks ja aidata kaasa Euroopa 
arengumudeli väljakujunemisele.
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Muudatusettepanek 431
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Komisjon töötab 30. juuniks 2009 
välja riikliku tegevuskava ühtse siduva 
vormi, mis on käesoleva direktiivi lisas. 
See vorm on liikmesriikidele juhendiks 
ning see töötatakse välja liikmesriikide ja 
kodanikuühiskonnaga nõu pidades.
Juhendis esitatakse riikliku tegevuskava 
struktuur, sealhulgas standardteave 
suunavate vahendite kohta ja üldised 
meetmed, mida liikmesriik kavatseb riigi 
eesmärkide saavutamiseks kasutada, 
mõõtmised/meetodid ja võrdlusstatistika 
taastuvenergia osakaalu arvutamiseks, 
kavandatud tegevus tehnoloogiate (tuule-, 
bio- ja päikeseenergia) ja sektorite 
(tööstus, kodumajapidamised, teenused ja 
transport) kaupa.
Liikmesriigid teatavad taastuvenergia 
kasutamist edendavad üldised meetmed, 
sealhulgas maksu-, rahandus-, õigus- või 
muu poliitika, ning kavandatud meetmed 
taastuvenergia kasutamiseks avalikus 
sektoris.
Investorite jaoks läbipaistvuse 
suurendamiseks taastuvenergia 
valdkondades lisatakse riiklikesse 
tegevuskavadesse eri tehnoloogiate 
subsideerimistasemete kirjeldus. Selle 
teabe avaldab komisjon.

Or. en
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Muudatusettepanek 432
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kui mitu liikmesriiki kavatsevad 
eesmärkide saavutamiseks koostööd teha, 
peab iga liikmesriik sellekohaste lepingute 
üksikasju kajastama oma riiklikus 
tegevuskavas.

Or. en

Selgitus

Kahe- ja mitmepoolne koostöö liikmesriikide vahel on parim viis tagamaks riikide 
taastuvenergia eesmärkide tõhusat täitmist olemasolevaid toetuskavasid kahjustamata.

Muudatusettepanek 433
Eluned Morgan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Taastuvate energiaallikate 
toetuskavade väljatöötamisel ja 
haldamisel on liikmesriikide eesmärk 
pikaajaliste püsivate raamtingimuste 
tagamine.

Or. en

Selgitus

Toetuskavade äkilised ja pidevad muutmised suurendavad investorite ebakindlust ja 
tarbijatele tekkivaid kulusid. Ainult püsivad raamtingimused võivad neid vähendada.
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Muudatusettepanek 434
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Riiklikes tegevuskavades nähakse 
samuti ette, kuidas liikmesriigid 
kavatsevad saavutada taastuvenergia 
tootmise eesmärgid. Eesmärk on vältida 
olukorda, kus liikmesriik, kes on 
otsustanud vähendada energiatootmise 
mahtu, mis ei toeta süsinikdioksiidi 
heitkoguste vastast võitlust, tasakaalustab 
selle vähenduse välisriikidest imporditud 
energiaga. See tagab, et välditakse 
olukorda, kus väiksemate süsinikdioksiidi 
põhjustavate tootmisallikate järkjärguline 
vähendamine põhjustab selle, et kaob 
kasu, mis on saadud võitluses 
süsinikdioksiidi heite vastu.

Or. sv

Selgitus

Süsinikdioksiidi heide ei tohi suureneda seetõttu, et väiksemat süsinikdioksiidiheidet 
põhjustavad tootmisallikad asendatakse importimisega. ELi tulevaste energiatarnete 
tagamiseks ei või olulisel määral väheneda energiakogus, mida asjaomane riik annab 
potentsiaalsele energia siseturule. On väga tähtis, et ei kahjustataks heitkoguste 
üldeesmärkide saavutamist.

Muudatusettepanek 435
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. 30. juuniks 2009 esitab komisjon 
riikliku tegevuskava siduva vormi, et anda 
liikmesriikidele juhiseid artikliga 3 seotud 
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miinimumnõuete kohta.

Or. en

Selgitus

Riikliku energiatõhususe tegevuskava siduva vormi puudumine on põhjustanud viivitusi nende 
kavade esitamisel. 

Muudatusettepanek 436
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid esitavad oma riiklikud
tegevuskavad komisjonile hiljemalt 31. 
märtsil 2010.

2. Liikmesriigid esitavad oma 
taastuvenergia tegevuskavad komisjonile 
hiljemalt ühe aasta möödumisel käesoleva 
direktiivi jõustumisest.

Or. de

Selgitus

Taastuvenergia tegevuskavad on eesmärkide täitmise kõige tähtsamad vahendid ja 
liikmesriigid peaksid need koostama võimalikult kiiresti.

Muudatusettepanek 437
Nikolaos Vakalis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid esitavad oma riiklikud 
tegevuskavad komisjonile hiljemalt 31. 
märtsil 2010.

2. Liikmesriigid esitavad oma riiklikud 
tegevuskavad komisjonile 31. märtsil 
2011║. Komisjon esitab 2009. aastaks 
riikliku tegevuskava siduva vormi, et anda 
liikmesriikidele juhiseid ja hõlbustada 
võrdlevat hindamist.
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Or. en

Selgitus

On loogiline ja teostatav, et riiklikest kavadest teatatakse pärast direktiivi ülevõtmist. 
Komisjoni juhised hõlbustavad ja kiirendavad protsessi. Et riiklikud tegevuskavad esitaksid 
selge kujutluse, tuleks need koostada ja nendest komisjonile teatada mõni aeg pärast 
taastuvenergiaallikate direktiivi ülevõtmist siseriiklikku õigusesse, võttes arvesse vajalike 
õiguslike, reguleerivate ja tehniliste kohanduste ulatust ja keerukust.

Muudatusettepanek 438
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid esitavad oma riiklikud 
tegevuskavad komisjonile hiljemalt 31. 
märtsil 2010.

2. Liikmesriigid esitavad oma riiklikud 
tegevuskavad komisjonile 31. märtsil 2010.
Riiklikud tegevuskavad ja komisjoni 
hinnangud nendele saadetakse Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

Or. en

Selgitus

On oluline hinnata tegevuskavasid ja saata need Euroopa Liidu õigusloojatele, et protsess 
oleks pidev.

Muudatusettepanek 439
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kolme kuu jooksul pärast riikliku 
tegevuskava esitamist vastavalt lõikele 2 
võib komisjon kava või selle ükskõik 
millise osa tagasi lükata, kui see ei sisalda 
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kõiki lõikes 1 b nõutud osi või ei ole 
vastavuses I lisas sätestatud kohustuslike 
eesmärkidega. Sellisel juhul esitab 
liikmesriik muudatusettepanekud ja 
tegevuskava ei loeta vastu võetuks enne, 
kui komisjon on muudatusettepanekud 
heaks kiitnud. Komisjon peab kõiki 
tagasilükkamise otsuseid põhjendama.

Or. en

Selgitus

Et tagada liikmesriikide tegevuse asjakohane jälgimine ja mittejärgimise korral kiire ja tõhus 
reageerimine, tuleks esitatud taastuvenergia tegevuskavade suhtes kehtestada rangem 
menetlus. Tegevuskavad peaksid edaspidi olema liikmesriikidele siduvad.

Muudatusettepanek 440
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriik, kelle taastuvenergia 
osakaal on vahetult eelneva kahe aasta 
jooksul I lisa B osas esitatud soovistuliku 
suunaga ettenähtust väiksem, esitab 
komisjonile hiljemalt järgmise aasta 30. 
juuniks uue riikliku tegevuskava, 
sätestades piisavad meetmed, millega 
tagatakse, et tulevikus on taastuvenergia 
osakaal vähemalt sama suur, kui I lisa B 
osas esitatud soovitusliku suunaga on ette 
nähtud.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Edusammude mõõtmise piiritlemine kaheaastase ajavahemikuga ei ole otstarbekas, eriti kui 
arvestada, et taastuvenergia kasutamise kasv on tihedalt seotud tehnoloogia arenguga.
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Muudatusettepanek 441
Umberto Guidoni

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigi tegevuse hindamisel 
peab komisjon arvesse võtma selle riigi 
edusamme direktiivis 2006/32/EÜ 
nimetatud riiklikus energiatõhususe 
tegevuskavas sätestatud meetmete 
rakendamisel.

Or. it

Selgitus

Kuna energiatõhususe ja taastuvenergia edendamise eesmärkide saavutamise vahel on otsene 
seos, tuleb hinnata liikmesriikide edusamme energiatõhususe valdkonnas paralleelselt üldise 
hinnanguga direktiivis sätestatud eesmärkide saavutamise arengule.

Muudatusettepanek 442
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Taastuvenergia osakaal energia 
lõpptarbimisest igas liikmesriigis 
arvutatakse järgmiste elementide liitmisel:

5. Taastuvenergia osakaal energia 
lõpptarbimisest igas liikmesriigis 
arvutatakse järgmiste elementide liitmisel:

(a) taastuvatest energiaallikatest toodetud 
elektrienergia lõpptarbimine;

(a) taastuvatest energiaallikatest toodetud 
elektrienergia tegelik lõpptarbimine;

(b) taastuvatest energiaallikatest toodetud 
soojus- ja jahutusenergia lõpptarbimine; 
ning

(b) taastuvatest energiaallikatest toodetud 
soojus- ja jahutusenergia tegelik
lõpptarbimine; ning 

(c) taastuvatest energiaallikatest toodetud 
energia lõpptarbimine transpordisektoris.

(c) taastuvatest energiaallikatest toodetud
energia tegelik lõpptarbimine 
transpordisektoris.

Or. de
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Selgitus

Tegelik kogus on füüsilise objekti mõõdetav omadus, mida saab mõõta otseselt või arvutada 
mõõdetud koguste alusel. Järelikult on see õiguslikult selgem määratlus taastuvenergia 
lõpptarbimise arvutamiseks.

Muudatusettepanek 443
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige1 – esimene lõik – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) taastuvatest energiaallikatest toodetud 
energia lõpptarbimine transpordisektoris.

(c) taastuvatest energiaallikatest toodetud 
energia lõpptarbimine eri 
transpordiliikides.

Or. de

Selgitus

Järgides põhimõtet, et saastaja maksab (EÜ asutamislepingu artikli 174 lõige 2), peaksid 
transpordiliigid, mis praegu tarbivad kõige rohkem fossiilkütuseenergiat ja põhjustavad kõige 
rohkem süsinikdioksiidi heitkoguseid, andma kõige suurema osa taastuvenergia 10% 
osakaalu eesmärgi saavutamisse. Esitatud lisandus tagab kohustuste jagamise läbipaistvuse 
transpordisektoris.

Muudatusettepanek 444
Lena Ek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 1 punkti c kohaldamisel arvutatakse 
taastuvelektri lõpptarbimine 
transpordisektoris osana 
reisijakilomeetritest või 
kaubatonnkilomeetritest, kus kasutatakse 
taastuvelektrit.

Or. en
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Muudatusettepanek 445
Lena Ek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – esimene b lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 1 punkti c kohaldamisel 
arvestatakse elektriga töötavates 
sõidukites tarbitud taastuvenergia 
neljakordseks, et saavutada 10% eesmärk, 
millega võetakse arvesse elektriliste 
jõuseadmete loomuomast tõhususe eelist.

Or. en

Muudatusettepanek 446
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid võivad taotleda 
komisjonilt luba võtta lõike 1 
kohaldamisel arvesse oma muid 
meetmeid, mis on seotud 
kasvuhoonegaaside heite vähendamise ja 
energiavarustuskindluse suurendamisega. 
Komisjon otsustab, milliseid kohandusi 
teha taastuvenergia lõpptarbimisse 
liikmesriigis aastaks 2020.

Or. en

Selgitus

Kasvuhoonegaaside heite vähendamine peab olema ELi kõige tähtsam eesmärk. 
Taastuvenergia suurendamine on ainult üks viis selle peamise eesmärgi täitmise 
saavutamiseks. Seetõttu peaks komisjon arvesse võtma ka muid madala süsinikusisaldusega 
energia tootmise viise, kui nad hindavad taastuvenergia eesmärki.
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Muudatusettepanek 447
Romana Jordan Cizelj

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad taotleda 
komisjonilt luba võtta lõike 1 
kohaldamisel arvesse selliste 
taastuvenergiajaamade ehitamist oma 
territooriumile, mille käivitamine võtab 
kaua aega, ja seda järgmistel tingimustel:

välja jäetud

(a) taastuvenergiajaama ehitamine peab 
olema alanud hiljemalt 2016. aastal; 
(b) taastuvenergiajaama tootmisvõimsus 
peab olema vähemalt 5000 MW; 
(c) taastuvenergiajaama ei tohi olla 
võimalik käivitada enne 2020. aastat;
(d) taastuvenergiajaama peab olema 
võimalik käivitada enne 2022. aastat.
Komisjon otsustab, milliseid kohandusi on 
vaja teha liikmesriigi osakaalu 
taastuvenergiast 2020. aastal, võttes 
arvesse ehitustegevuse kulgu, jaamale 
antavat rahalist toetust ja jaama valmides 
keskmiselt aastas toodetava 
taastuvenergia hulka. 
Komisjon töötab artikli 21 lõikes 2 
osutatud menetlust järgides välja 
käesoleva sätte rakendamiseeskirjad 
hiljemalt 31. detsembriks 2012.

Or. sl
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Muudatusettepanek 448
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad taotleda 
komisjonilt luba võtta lõike 1 kohaldamisel 
arvesse selliste taastuvenergiajaamade 
ehitamist oma territooriumile, mille 
käivitamine võtab kaua aega, ja seda 
järgmistel tingimustel:

2. Liikmesriigid võivad taotleda 
komisjonilt luba võtta lõike 1 kohaldamisel 
arvesse selliste taastuvenergiajaamade 
ehitamist oma territooriumile, mille 
käivitamine võtab kaua aega, tingimusel et 
taastuvenergiajaama ehitamine on 2019. 
aastal alanud;

(a) taastuvenergiajaama ehitamine peab 
olema alanud hiljemalt 2016. aastal;
(b) taastuvenergiajaama tootmisvõimsus 
peab olema vähemalt 5000 MW; 
(c) taastuvenergiajaama ei tohi olla 
võimalik käivitada enne 2020. aastat;
(d) taastuvenergiajaama peab olema 
võimalik käivitada enne 2022. aastat.

Or. fr

Selgitus

Liikmesriikidele tuleb anda võimalikult palju paindlikkust ja neile ei tohi kehtestada liigselt 
piiravaid tingimusi.

Muudatusettepanek 449
Nikolaos Vakalis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad taotleda 
komisjonilt luba võtta lõike 1 kohaldamisel 
arvesse selliste taastuvenergiajaamade 
ehitamist oma territooriumile, mille 
käivitamine võtab kaua aega, ja seda 

2. Liikmesriigid võivad taotleda 
komisjonilt luba võtta lõike 1 kohaldamisel 
arvesse selliste taastuvenergiajaamade 
ehitamist oma territooriumile, mille 
käivitamine võtab kaua aega, ja seda 
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järgmistel tingimustel: järgmistel tingimustel:
(a) taastuvenergiajaama ehitamine peab 
olema alanud hiljemalt 2016. aastal;

(a) taastuvenergiajaama ehitamine peab 
olema alanud hiljemalt 2018. aastal;

(b) taastuvenergiajaama tootmisvõimsus 
peab olema vähemalt 5000 MW;

(b) taastuvenergiajaama tootmisvõimsus 
peab olema vähemalt 1000 MW või 
vähemalt võrdne 5%ga asjaomase 
liikmesriigi maksimaalsest 
energiavõimsusest;

(c) taastuvenergiajaama ei tohi olla 
võimalik käivitada enne 2020. aastat;

(c) taastuvenergiajaama ei tohi olla 
võimalik käivitada enne 2020. aastat;

(d) taastuvenergiajaama peab olema 
võimalik käivitada enne 2022. aastat.

(d) taastuvenergiajaama peab olema 
võimalik käivitada enne 2024. aastat.

Or. en

Selgitus

Algselt kehtestatud nõuded on diskrimineerivad, sest käesolevat sätet suudavad kohaldada 
ainult mõned üksikud liikmesriigid spetsiifiliste taastuvenergia tehnoloogiate osas.

Muudatusettepanek 450
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad taotleda 
komisjonilt luba võtta lõike 1 kohaldamisel 
arvesse selliste taastuvenergiajaamade 
ehitamist oma territooriumile, mille 
käivitamine võtab kaua aega, ja seda 
järgmistel tingimustel:

2. Liikmesriigid võivad taotleda 
komisjonilt luba võtta lõike 1 kohaldamisel 
arvesse selliste taastuvenergiajaamade 
ehitamist, mille käivitamine võtab kaua 
aega, ja seda järgmistel tingimustel:

Or. en

Selgitus

Fraasi „oma territooriumile” lisamine võib piirata direktiivi kohaldamist selliselt, et kui 
projekt on kahe liikmesriigi vaheline, ei võimaldata selle suhtes kasutada paindlikkussätet.
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Muudatusettepanek 451
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – esimene lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) taastuvenergiajaama ehitamine peab 
olema alanud hiljemalt 2016. aastal;

(a) taastuvenergiajaama ehitamiseks 
vajalik luba peab olema välja antud
hiljemalt 2015. aastal;

Or. de

Selgitus

On selge, et paljud ehitusprojektid ei valmi õigeaegselt. Seetõttu on vajalik teatav paindlikkus. 
Kui lisada projektid, mille ehitamist alustati kuni kuus kuud pärast tähtaega, saavutatakse 
vahe-eesmärkide osas teatav paindlikkus, ilma et see mõjutaks edu saavutamist (kuna see ei 
põhjusta eesmärgi osas järeleandlikkust).

Muudatusettepanek 452
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – esimene lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) taastuvenergiajaama ehitamine peab 
olema alanud hiljemalt 2016. aastal;

(a) taastuvenergiajaama ehitamine peab 
olema alanud hiljemalt 2018. aastal;

Or. en

Selgitus

Kui artikli 5 lõike 2 punkti a kohaselt eeldatakse ehituse alustamist 2016. aastal, võib see 
põhjustada tarbetuid piiranguid. Merel oleva tuulepargi valmimine võib kesta kaks aastat ja 
see jääks sellel alusel välja, kuid see tuleks see siiski kaasa arvata, kui hinnatakse 
liikmesriikide eesmärkide täitmist. Selle nõude täitmist tuleks pikendada 2018. aastani.
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Muudatusettepanek 453
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – esimene lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) taastuvenergiajaama tootmisvõimsus 
peab olema vähemalt 5000 MW;

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Et taastuvenergia eesmärgi saavutamisel saaks arvesse võtta ka väiksemaid jaamu, millel 
koos on suur potentsiaal, tuleks arvesse võtta kõiki jaamu.

Muudatusettepanek 454
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon otsustab, milliseid kohandusi on 
vaja teha liikmesriigi osakaalu 
taastuvenergiast 2020. aastal, võttes 
arvesse ehitustegevuse kulgu, jaamale 
antavat rahalist toetust ja jaama valmides 
keskmiselt aastas toodetava taastuvenergia 
hulka.

Komisjon otsustab, milliseid kohandusi on 
vaja teha liikmesriigi osakaalu 
taastuvenergiast 2020. aastal, võttes 
arvesse jaama valmides keskmiselt aastas 
toodetava taastuvenergia hulka.

Or. de

Selgitus

Tootmisvõimsus on nende jaamade panuse arvestamisel ainukene sobiv tegur, kuna direktiivi 
eesmärk on suurendada taastuvenergia osa energia lõpptarbimises ELis.
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Muudatusettepanek 455
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui liikmesriik leiab, et tal ei ole 
võimalik vääramatu jõu tõttu saavutada I 
lisa A osas esitatud tabeli kolmandas 
veerus sätestatud taastuvenergia osakaalu 
energia lõpptarbimisest aastal 2020, 
teatab ta sellest võimalikult kiiresti 
komisjonile. Kui komisjon leiab, et 
tegemist on vääramatu jõuga, võtab ta 
vastu otsuse selle kohta, milliseid 
kohandusi on vaja teha taastuvenergia 
lõpptarbimisse liikmesriigis aastaks 2020. 

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Viide vääramatule jõule on siinses direktiivis üleliigne. 

Muudatusettepanek 456
Nikolaos Vakalis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui liikmesriik leiab, et tal ei ole 
võimalik vääramatu jõu tõttu saavutada I 
lisa A osas esitatud tabeli kolmandas 
veerus sätestatud taastuvenergia osakaalu 
energia lõpptarbimisest aastal 2020, teatab 
ta sellest võimalikult kiiresti komisjonile. 
Kui komisjon leiab, et tegemist on 
vääramatu jõuga, võtab ta vastu otsuse 
selle kohta, milliseid kohandusi on vaja 
teha taastuvenergia lõpptarbimisse 
liikmesriigis aastaks 2020.

3. Kui liikmesriik leiab, et tal ei ole 
võimalik vääramatu jõu tõttu saavutada I 
lisa A osas esitatud tabeli kolmandas 
veerus sätestatud taastuvenergia osakaalu 
energia lõpptarbimisest aastal 2020, teatab 
ta sellest võimalikult kiiresti komisjonile. 
Kui komisjon leiab, et tegemist on 
vääramatu jõuga, võtab ta pärast 
põhjalikku konsulteerimist asjaomase 
liikmesriigiga vastu otsuse selle kohta, 
milliseid kohandusi on vaja teha 
taastuvenergia lõpptarbimisse liikmesriigis 
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aastaks 2020.

Or. en

Muudatusettepanek 457
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui liikmesriik leiab, et tal ei ole 
võimalik vääramatu jõu tõttu saavutada I 
lisa A osas esitatud tabeli kolmandas 
veerus sätestatud taastuvenergia osakaalu 
energia lõpptarbimisest aastal 2020, teatab 
ta sellest võimalikult kiiresti komisjonile. 
Kui komisjon leiab, et tegemist on 
vääramatu jõuga, võtab ta vastu otsuse 
selle kohta, milliseid kohandusi on vaja 
teha taastuvenergia lõpptarbimisse 
liikmesriigis aastaks 2020. 

3. Kui liikmesriik leiab, et tal ei ole 
võimalik ületamatu takistuse tõttu 
saavutada I lisa A osas esitatud tabeli 
kolmandas veerus sätestatud taastuvenergia 
osakaalu energia lõpptarbimisest aastal 
2020, teatab ta sellest võimalikult kiiresti 
komisjonile. Kui komisjon leiab, et 
tegemist on ületamatu takistusega, võtab 
ta vastu otsuse selle kohta, milliseid 
kohandusi on vaja teha taastuvenergia 
lõpptarbimisse liikmesriigis aastaks 2020.

Or. en

Selgitus

„Vääramatu jõud” on õigustermin (nt eelnevalt ette nähtud takistuste väljaarvamine), mida 
tavaliselt üheski direktiivis kasutada ei taheta. Seetõttu tuleks kasutada teistsugust sõnastust, 
näiteks „ületamatu takistus”.

Muudatusettepanek 458
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõike 1 punkti a kohaldamisel 
arvutatakse taastuvatest energiaallikatest 
toodetud elektri lõpptarbimine liikmesriigis 
taastuvatest energiaallikatest toodetud 

4. Lõike 1 punkti a kohaldamisel 
arvutatakse taastuvatest energiaallikatest 
toodetud elektri lõpptarbimine liikmesriigis 
taastuvatest energiaallikatest toodetud 
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elektri kogusena, välja arvatud elektri 
tootmine eelnevalt mäe otsa pumbatud vett 
kasutavates pumpelektrijaamades, 
kohandatuna vastavalt artiklile 10.

elektri kogusena, välja arvatud elektri 
tootmine pumpelektrijaamades koguses, 
mis vastab eelnevalt pumbatud veele.

Or. es

Selgitus

Ühendatud pumpamisega jaamadest saadava taastuvenergia arvutamine tuleks selgelt 
määratleda, et kõik liikmesriigid kohaldaksid ühesuguseid kriteeriume. Ainult pumpamise 
puhul on see väga lihtne, sest mitte kõik sellistes jaamades toodetud energiast ei ole taastuv. 
Ühendatud pumpamise puhul tuleb hinnata looduslikest allikatest toodetud elektrit. Lihtsuse 
mõttes võiks arvestada, et pumpamise teel saadud energia on kindel protsent(60–70%) 
pumpamise tarbimisest 

Muudatusettepanek 459
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõike 1 punkti a kohaldamisel 
arvutatakse taastuvatest energiaallikatest 
toodetud elektri lõpptarbimine liikmesriigis 
taastuvatest energiaallikatest toodetud 
elektri kogusena, välja arvatud elektri 
tootmine eelnevalt mäe otsa pumbatud vett 
kasutavates pumpelektrijaamades, 
kohandatuna vastavalt artiklile 10.

4. Lõike 1 punkti a kohaldamisel 
arvutatakse taastuvatest energiaallikatest 
toodetud elektri lõpptarbimine liikmesriigis 
taastuvatest energiaallikatest toodetud
elektri kogusena, välja arvatud elektri 
tootmine eelnevalt mäe otsa pumbatud
veest pumpelektrijaamades, kohandatuna 
vastavalt artiklile 10.

Or. de

Selgitus

Kui pumpelektrijaamades toodetud elektrit ei arvestata, võib komisjoni ettepanekut 
tõlgendada nii, et pumpelektrijaamades, sealhulgas looduslikku veevoolu kasutavates 
jaamades toodetud elekter tervikuna on eesmärgi saavutamisest välja arvatud. Seetõttu on 
vaja selgitada, et välja on jäetud ainult pumbatud veest toodetud elekter.
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Muudatusettepanek 460
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 4 – teine lõik a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui tööstus- ja olmejäätmete orgaanilist 
osa ei ole võimalik täpselt arvutada, 
võetakse selleks 70% nendest jäätmete 
üldkogusest.

Or. es

Selgitus

Tööstus- ja olmejäätmete orgaanilise osa arvutamiseks kasutab Eurostat 50% olmejäätmetest. 
Teatavates liikmesriikides tehtud ametlikud uuringud näitavad, et 70% jäätmetest on 
orgaanilised, mille alusel võiks selle kehtestada ühtseks protsendimääraks, mida kohaldatakse 
kõikide liikmesriikide suhtes.

Muudatusettepanek 461
Reino Paasilinna

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 4 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hüdroenergia abil toodetud elektrit 
võetakse arvesse vastavalt II lisas esitatud 
normaliseerimisvalemile.

Hüdroenergia abil toodetud elekter 
normaliseeritakse, et arvesse võtta iga-
aastast muutust pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist. Komisjon töötab artiklis 21 
osutatud menetlust järgides välja 
normaliseerimise eeskirja xxx.

Or. en

Selgitus

Esitatud valem annab mõnel juhul tootmisest moonutatud pildi. Valem ei kajasta täielikult 
iga-aastast tootmist, kui jaama on muudetud selliselt, et selle võimsus ei ole suurenenud, aga 
tootmine on suurenenud. Investeeringud, mille tulemusena suureneb võimsus, kuid mitte 
toodetud energia hulk, on samuti ebaõigesti kajastatud. Parem valem tulevase hüdroenergia 



PE409.383v01-00 32/88 AM\730535ET.doc

ET

tootmise normaliseerimiseks tuleks välja töötada komiteemenetlust kasutades.

Muudatusettepanek 462
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 4 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hüdroenergia abil toodetud elektrit 
võetakse arvesse vastavalt II lisas esitatud 
normaliseerimisvalemile.

Hüdro- ja tuuleenergia abil toodetud 
elektrit võetakse arvesse vastavalt II lisas 
esitatud normaliseerimisvalemile.

Or. de

Selgitus

Hüdro- ja tuuleenergia abil toodetud elektrit tuleks arvesse võtta vastavalt II lisas esitatud 
normaliseerimisvalemile.

Muudatusettepanek 463
Lena Ek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 5 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lõike 1 punkti b kohaldamisel 
arvutatakse taastuvatest energiaallikatest 
toodetud soojus- ja jahutusenergia 
lõpptarbimist sellise taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia
tarbimisena, mida tarnitakse töötlevale
tööstusele, transpordisektorile,
majapidamistele, teenuste-, põllumajandus-
, metsandus- ja kalandussektorile kütteks ja
jahutuseks, sealhulgas taastuvatest 
energiaallikatest saadud kaugküte ja –
jahutus, kohandatuna vastavalt artiklile 10.

5. Lõike 1 punkti b kohaldamisel 
arvutatakse taastuvatest energiaallikatest 
toodetud soojus- ja jahutusenergia 
lõpptarbimist sellise taastuvatest 
energiaallikatest liikmesriigis toodetud
kaugküte ja -jahutus, millele on lisatud 
muu taastuvatest energiaallikatest 
toodetud energia tarbimiseks tööstusele, 
majapidamistele, teenuste-, põllumajandus-
, metsandus- ja kalandussektorile kütteks, 
jahutuseks ja tootmisprotsessiks, 
kohandatuna vastavalt artiklile 10.

Or. xm
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Selgitus

Artikkel 5 käsitleb arvutamist ja on oluline, et arvutused oleksid ühtsed. Komisjon teeb 
ettepaneku, et (taastuv)energia lõpptarbimisse tuleks lisada kaod jaotamisel: Rootsi toetab 
seda ettepanekut, sest artiklis 6 nimetatud päritolutagatised antakse elektri-, kütte- ja 
jahutusenergia tootmisele ning need katavad jaotuskaod. Lisaks sellele on artiklis viga, sest 
transport tuleb artikli 5 lõikest 5 välja jätta, sest see sisaldub artikli 5 lõike 1 punktis c

Muudatusettepanek 464
Jan Březina

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 5 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Maast või veest saadavat geotermilist
energiat kasutavate soojuspumpade abil 
toodetud soojusenergiat võetakse lõike 1 
punkti b kohaldamisel arvesse. Õhusoojust 
kasutavate soojuspumpade abil toodetud 
soojusenergiat võetakse lõike 1 punkti b 
kohaldamisel arvesse tingimusel, et 
selliste soojuspumpade energiatõhusus 
vastab määruse (EÜ) nr 1980/2000 
kohaselt sätestatud ja kontrollitud 
ökomärgise miinimumnõuetele ning 
vajaduse korral eelkõige otsuses 
2007/742/EÜ kehtestatud kasutusteguri 
miinimumnõuetele.

Õhust, maast ja veest saadavat energiat 
kasutavate soojuspumpade abil toodetud 
soojusenergiat võetakse lõike 1 punkti b 
kohaldamisel arvesse, tingimusel et 
primaarenergia sisendkogus on väiksem 
kui saadava energia lõplik kogus.
Soojuspumpade toodetud taastuvenergia 
arvutamisel võetakse arvesse ainult 
keskkonnast võetud osa (õhust, maast ja 
veest saadud soojusenergia).

Or. en

Selgitus

Soojuspumba abil toodetud energiat loetakse taastuvenergiaks, tingimusel et ammenduva 
primaarenergia sisendkogus on väiksem kui saadava energia lõplik kogus. Selline 
lähenemisviis on oluline ELi energia- ja kliimakaitse-eesmärkide täitmiseks.
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Muudatusettepanek 465
Philippe Busquin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 5 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Maast või veest saadavat geotermilist 
energiat kasutavate soojuspumpade abil 
toodetud soojusenergiat võetakse lõike 1 
punkti b kohaldamisel arvesse. Õhusoojust 
kasutavate soojuspumpade abil toodetud 
soojusenergiat võetakse lõike 1 punkti b 
kohaldamisel arvesse tingimusel, et 
selliste soojuspumpade energiatõhusus 
vastab määruse (EÜ) nr 1980/2000 
kohaselt sätestatud ja kontrollitud 
ökomärgise miinimumnõuetele ning 
vajaduse korral eelkõige otsuses 
2007/742/EÜ kehtestatud kasutusteguri 
miinimumnõuetele.

Geotermilist, maast, õhust või veest 
saadavat soojusenergiat kasutavate 
soojuspumpade abil toodetud 
soojusenergiat võetakse lõike 1 punkti b 
kohaldamisel arvesse, tingimusel et 
taastuvenergia koefitsient (COR) on 
suurem kui null ehk taastuvatest 
energiaallikatest saadud toodang on 
suurem kui muudest allikatest sisestatav 
kogus.

Or. en

Selgitus

Et tagada õigete soojuspumpade kui taastuvenergia tootjate lisamine direktiivi ja et välja 
jääksid need, mis sellistena ei kvalifitseeru, tahaksime esitada uue põhimõtte, mille abil 
tehakse kindlaks, kas soojuspump on määratletud taastuvenergia tehnoloogiana: kõik 
soojuspumbad, mis toodavad rohkem taastuvenergiat kui sisestatud primaarenergiat, loetakse 
taastuvenergia tootjateks. Seda saab arvutada taastuvenergia koefitsiendi abil.

E taastuvad energiaallikad
COR =   - 1 > 0 

E muud allikad
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Muudatusettepanek 466
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 5 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Maast või veest saadavat geotermilist 
energiat kasutavate soojuspumpade abil 
toodetud soojusenergiat võetakse lõike 1 
punkti b kohaldamisel arvesse. Õhusoojust 
kasutavate soojuspumpade abil toodetud 
soojusenergiat võetakse lõike 1 punkti b 
kohaldamisel arvesse tingimusel, et 
selliste soojuspumpade energiatõhusus 
vastab määruse (EÜ) nr 1980/2000 
kohaselt sätestatud ja kontrollitud 
ökomärgise miinimumnõuetele ning 
vajaduse korral eelkõige otsuses 
2007/742/EÜ kehtestatud kasutusteguri 
miinimumnõuetele.

Õhust, maast ja veest saadavat
soojusenergiat kasutavate soojuspumpade 
abil toodetud soojusenergiat võetakse lõike 
1 punkti b kohaldamisel arvesse, 
tingimusel et primaarenergia sisendkogus 
on väiksem kui saadava energia lõplik 
kogus. Soojuspumpade toodetud 
taastuvenergia arvutamisel võetakse 
arvesse ainult keskkonnast võetud osa 
(õhust, maast ja veest saadud 
soojusenergia).

Or. en

Selgitus

Soojuspumba abil toodetud energiat loetakse taastuvenergiaks, tingimusel et ammenduva 
primaarenergia sisendkogus on väiksem kui saadava energia lõplik kogus. Selline 
lähenemisviis on oluline ELi energia- ja kliimakaitse-eesmärkide täitmiseks.

Muudatusettepanek 467
Nikolaos Vakalis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 5 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Maast või veest saadavat geotermilist 
energiat kasutavate soojuspumpade abil 
toodetud soojusenergiat võetakse lõike 1 
punkti b kohaldamisel arvesse. Õhusoojust 
kasutavate soojuspumpade abil toodetud 
soojusenergiat võetakse lõike 1 punkti b 
kohaldamisel arvesse tingimusel, et 

Maast või veest, jäätmetest või muudest 
taastuvenergiaallikatest saadavat 
geotermilist energiat kasutavate 
soojuspumpade abil toodetud 
soojusenergiat võetakse lõike 1 punkti b 
kohaldamisel arvesse määral, mis ületab 
mittetaastuvatest energiaallikatest saadud 
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selliste soojuspumpade energiatõhusus 
vastab määruse (EÜ) nr 1980/2000 
kohaselt sätestatud ja kontrollitud 
ökomärgise miinimumnõuetele ning 
vajaduse korral eelkõige otsuses 
2007/742/EÜ kehtestatud kasutusteguri 
miinimumnõuetele.

primaarenergia sisendi, mida on vaja 
süsteemide käitamiseks.

Or. en

Selgitus

Soojuspumpasid, mida kasutatakse lõõrigaaside ja teiste heitsoojuse allikate energiakasutuse 
parandamiseks, annavad soojusenergiat kaugkütteks ja jahutamiseks ning neid tuleks 
taastuvenergia lõpptarbimises arvesse võtta.

Maa või põhjavee geotermilisi varusid kasutavad soojuspumbad vajavad töötamiseks mingit 
energiasisendit (tavaliselt elektrit), nagu kõik teised energiasüsteemid. Toodetud 
taastuvenergia ja kasuliku soojuse koguhulga osas tuleb lõplik energia sisendkogus maha 
arvata madala geotermilise soojuse ja jahutamise toodangust.

Muudatusettepanek 468
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 5 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Maast või veest saadavat geotermilist 
energiat kasutavate soojuspumpade abil 
toodetud soojusenergiat võetakse lõike 1 
punkti b kohaldamisel arvesse. Õhusoojust
kasutavate soojuspumpade abil toodetud 
soojusenergiat võetakse lõike 1 punkti b 
kohaldamisel arvesse tingimusel, et 
selliste soojuspumpade energiatõhusus
vastab määruse (EÜ) nr 1980/2000 
kohaselt sätestatud ja kontrollitud 
ökomärgise miinimumnõuetele ning 
vajaduse korral eelkõige otsuses 
2007/742/EÜ kehtestatud kasutusteguri 

Maast või veest saadavat geotermilist 
energiat kasutavate kütte- või 
jahutussüsteemide abil toodetud 
soojusenergiat võetakse lõike 1 punkti b 
kohaldamisel arvesse ainult selles osas, 
mis ületab mittetaastuvatest 
energiaallikatest saadud primaarenergia 
sisendi, mida on vaja süsteemide 
käitamiseks. Sellised kütte- või 
jahutussüsteemid peavad olema 
nõuetekohaselt ehitatud, paigaldatud ja 
tellitud pädeva, koolitatud isiku poolt. 
Maast või veest saadud geotermilist 



AM\730535ET.doc 37/88 PE409.383v01-00

ET

miinimumnõuetele. energiat kasutavate soojuspumpade 
energiatõhusus peab vastama määruse
(EÜ) nr 1980/2000 kohaselt sätestatud ja 
kontrollitud ökomärgise miinimumnõuetele 
ning vajaduse korral eelkõige otsuses 
2007/742/EÜ kehtestatud kasutusteguri 
miinimumnõuetele.

Or. de

Selgitus

Kõige tõhusamat tüüpi soojuspumpasid võib ainult subsideerida direktiiv 2007/742/EÜ 
kohaselt. Soojuspumpade toodetud soojusenergia on reguleeritud kehtiva direktiiviga 
2006/32/EÜ (energia lõpptarbimise tõhusus ja energiateenused). Muudatusettepaneku 
eesmärk on samuti tagada, et eri tüüpi pumpate kasutamise eest vastutavad pädevad, täieliku 
väljaõppe saanud töötajad.

Muudatusettepanek 469
Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 5 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Maast või veest saadavat geotermilist 
energiat kasutavate soojuspumpade abil 
toodetud soojusenergiat võetakse lõike 1 
punkti b kohaldamisel arvesse. Õhusoojust 
kasutavate soojuspumpade abil toodetud 
soojusenergiat võetakse lõike 1 punkti b 
kohaldamisel arvesse tingimusel, et selliste 
soojuspumpade energiatõhusus vastab 
määruse (EÜ) nr 1980/2000 kohaselt 
sätestatud ja kontrollitud ökomärgise 
miinimumnõuetele ning vajaduse korral 
eelkõige otsuses 2007/742/EÜ kehtestatud 
kasutusteguri miinimumnõuetele.

Maast või veest saadud varusid või
õhusoojust kasutavate soojuspumpade abil
toodetud soojusenergiat võetakse lõike 1 
punkti b kohaldamisel arvesse tingimusel, 
et selliste soojuspumpade energiatõhusus 
vastab määruse (EÜ) nr 1980/2000 
kohaselt sätestatud ja kontrollitud 
ökomärgise miinimumnõuetele ning 
vajaduse korral eelkõige otsuses 
2007/742/EÜ kehtestatud kasutusteguri 
miinimumnõuetele. Taastuv osa 
määratletakse toodetud soojusenergia ja 
soojuspumba tarbitud tavapärase 
primaarenergia vahena.

Or. en



PE409.383v01-00 38/88 AM\730535ET.doc

ET

Selgitus

Tehnoloogiast olenemata tuleb kõikides soojuspumpades kasutada tavaenergiat. Seetõttu ei 
ole õige pidada kogu soojuspumpade toodetud energiat taastuvenergiaks. Ainult taastuvat osa 
kogu toodetud soojusenergiast tuleks arvesse võtta. See osa vastab toodetud soojusenergia ja 
soojuspumba tarbitud tavapärase primaarenergia vahele. Lisaks sellele on nimetatud 
lähenemisviis aluseks artiklis mainitud ökomärgisele, kus kõik soojuspumbad peavad vastama 
kasutusstandarditele.

Muudatusettepanek 470
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 5 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Maast või veest saadavat geotermilist 
energiat kasutavate soojuspumpade abil 
toodetud soojusenergiat võetakse lõike 1 
punkti b kohaldamisel arvesse. Õhusoojust 
kasutavate soojuspumpade abil toodetud 
soojusenergiat võetakse lõike 1 punkti b 
kohaldamisel arvesse tingimusel, et selliste 
soojuspumpade energiatõhusus vastab 
määruse (EÜ) nr 1980/2000 kohaselt 
sätestatud ja kontrollitud ökomärgise 
miinimumnõuetele ning vajaduse korral 
eelkõige otsuses 2007/742/EÜ kehtestatud 
kasutusteguri miinimumnõuetele.

Maast või veest saadud varusid või
õhusoojust kasutavate soojuspumpade abil 
toodetud soojusenergiat võetakse lõike 1 
punkti b kohaldamisel arvesse tingimusel, 
et selliste soojuspumpade energiatõhusus 
vastab määruse (EÜ) nr 1980/2000 
kohaselt sätestatud ja kontrollitud 
ökomärgise miinimumnõuetele ning 
vajaduse korral eelkõige otsuses 
2007/742/EÜ kehtestatud kasutusteguri 
miinimumnõuetele. Taastuv osa 
määratletakse toodetud soojusenergia ja 
soojuspumba tarbitud tavapärase 
primaarenergia vahena.

Or. en

Selgitus

Tehnoloogiast olenemata tuleb kõikides soojuspumpades kasutada tavaenergiat (elekter, 
maagaas jne). Seetõttu ei ole õige pidada kogu soojuspumpade toodetud energiat 
taastuvenergiaks. Ainult taastuvat osa kogu toodetud soojusenergiast tuleks arvesse võtta. See 
osa vastab toodetud soojusenergia ja soojuspumba tarbitud tavapärase primaarenergia 
vahele.
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Muudatusettepanek 471
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 5 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Maast või veest saadavat geotermilist 
energiat kasutavate soojuspumpade abil 
toodetud soojusenergiat võetakse lõike 1 
punkti b kohaldamisel arvesse. Õhusoojust 
kasutavate soojuspumpade abil toodetud 
soojusenergiat võetakse lõike 1 punkti b 
kohaldamisel arvesse tingimusel, et selliste 
soojuspumpade energiatõhusus vastab 
määruse (EÜ) nr 1980/2000 kohaselt 
sätestatud ja kontrollitud ökomärgise 
miinimumnõuetele ning vajaduse korral 
eelkõige otsuses 2007/742/EÜ kehtestatud 
kasutusteguri miinimumnõuetele.

Maast või veest saadavat geotermilist 
energiat kasutavate soojuspumpade abil 
toodetud soojusenergiat võetakse lõike 1 
punkti b kohaldamisel arvesse. Õhusoojust 
kasutavate soojuspumpade abil toodetud 
soojusenergiat võetakse lõike 1 punkti b 
kohaldamisel arvesse, kasutades Eurostati 
taastuvenergia statistika metoodikat ja 
määratlusi.

Or. en

Selgitus

Kava jälgida taastuvenergia tarbimist energiastatistika määruse artiklis 7b sätestatud viisil 
kinnitab ühilduvuspõhimõtet lõike 5 punktide 5 ja 8 vahel, nii et kogu taastuvenergia 
jälgimisel kasutatakse sama (Eurostati) metoodikat ja samu (Eurostati) määratlusi.

Muudatusettepanek 472
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 5 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 1 punkti b kohaldamisel ei võeta 
arvesse soojusenergiat, mis on toodetud 
passiivsete energiasüsteemide abil, mille 
puhul madalam energiatarbimine 
saavutatakse passiivselt 
ehituskonstruktsioonide abil või tänu 
taastutamatutest energiaallikatest 

välja jäetud
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toodetud soojusele.

Or. en

Selgitus

Kava jälgida taastuvenergia tarbimist energiastatistika määruse artiklis 7b sätestatud viisil 
kinnitab ühilduvuspõhimõtet lõike 5 punktide 5 ja 8 vahel, nii et kogu taastuvenergia 
jälgimisel kasutatakse sama (Eurostati) metoodikat ja samu (Eurostati) määratlusi.

Muudatusettepanek 473
Umberto Guidoni

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Liikmesriigid peavad edendama ja 
innustama energiatõhusust ja 
energiasäästlikkust, sest need on mõjusad 
meetodid taastuvenergia osakaalu 
suurendamiseks ja käesolevas direktiivis 
ette nähtud eesmärgi lihtsamaks 
saavutamiseks.

Or. it

Muudatusettepanek 474
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Taastuvatest energiaallikatest 
kolmandates riikides toodetud elektrit 
võetakse käesoleva direktiivi nõuete 
järgimise kontrollimise eesmärgil arvesse 
üksnes juhul, kui:

9. Taastuvatest energiaallikatest 
kolmandates riikides toodetud elektrit ja 
transpordisektoris kasutatavat energiat
võetakse käesoleva direktiivi nõuete 
järgimise kontrollimise eesmärgil arvesse 
üksnes juhul, kui:

(a) see on tarbitud ühenduses; (a) (a) need on tegelikult tarbitud 
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ühenduses;
(b) elekter on toodetud käitises, mis 
käivitati pärast käesoleva direktiivi 
jõustumise kuupäeva; ning

(b) need on toodetud uues käitises; ning

(c) elektri kohta on välja antud 
päritolutagatis, mis on osa käesolevas 
direktiivis sätestatud päritolutagatiste 
süsteemist.

(c) nende kohta on välja antud 
päritolutagatis, mis on osa käesolevas 
direktiivis sätestatud päritolutagatiste 
süsteemist.

Or. de

Selgitus

Artikli 5 lõike 9 tingimustele vastav biokütuste valem on vajalik kolmandatest riikidest 
imporditava elektri arvestamiseks, et tagada lisaelektri tootmist.

Muudatusettepanek 475
Mechtild Rothe

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Taastuvatest energiaallikatest 
kolmandates riikides toodetud elektrit 
võetakse käesoleva direktiivi nõuete 
järgimise kontrollimise eesmärgil arvesse 
üksnes juhul, kui:

9. Taastuvatest energiaallikatest 
kolmandates riikides toodetud elektrit ja 
transpordis kasutatavat energiat võetakse 
käesoleva direktiivi nõuete järgimise 
kontrollimise eesmärgil arvesse üksnes 
juhul, kui need on:

(a) see on tarbitud ühenduses; (a) tegelikult imporditud ja tarbitud 
ühenduses;

(b) elekter on toodetud käitises, mis 
käivitati pärast käesoleva direktiivi 
jõustumise kuupäeva; ning

(b) toodetud käitises, mis käivitati pärast 
käesoleva direktiivi jõustumise kuupäeva;
ning

(c) elektri kohta on välja antud 
päritolutagatis, mis on osa käesolevas 
direktiivis sätestatud päritolutagatiste 
süsteemist.

(c) nende kohta on välja antud 
päritolutagatis, mis on osa käesolevas 
direktiivis sätestatud päritolutagatiste 
süsteemist.

Or. en
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Selgitus

Et tagada taastuvenergia täiendav tarbimine transpordis, tuleb artiklisse lisada 
transpordisektor. Lisandust „tegelikult imporditud” on arutatud nõukogu energeetika 
töörühmas ja see muudab komisjoni ettepaneku paremaks.

Muudatusettepanek 476
Gabriele Albertini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 9 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Taastuvatest energiaallikatest 
kolmandates riikides toodetud elektrit
võetakse käesoleva direktiivi nõuete 
järgimise kontrollimise eesmärgil arvesse 
üksnes juhul, kui:

9. Taastuvatest energiaallikatest 
kolmandates riikides toodetud energiat
võetakse käesoleva direktiivi nõuete 
järgimise kontrollimise eesmärgil arvesse 
üksnes juhul, kui:

Or. it

Selgitus

Kolmandate riikidega kauplemine tuleb heaks kiita mitte üksnes elektri osas, vaid ka soojus-
ja jahutusenergia ning transpordi osas. Liikmesriikide võimalus kasutada päritolutagatisi 
kolmandatest riikidest ulatuses, mis ei ületa 50% valdkondliku eesmärgi ja 2005. aastal 
saavutatud tulemuse vahest, tagab täiendavuspõhimõtte järgimise.

Muudatusettepanek 477
Gabriele Albertini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 9 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) see on tarbitud ühenduses; välja jäetud

Or. it
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Selgitus

Kolmandate riikidega kauplemine tuleb heaks kiita mitte üksnes elektri osas, vaid ka soojus-
ja jahutusenergia ning transpordi osas. Liikmesriikide võimalus kasutada päritolutagatisi 
kolmandatest riikidest ulatuses, mis ei ületa 50% valdkondliku eesmärgi ja 2005. aastal 
saavutatud tulemuse vahest, tagab täiendavuspõhimõtte järgimise.

Muudatusettepanek 478
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 9 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) elekter on toodetud käitises, mis 
käivitati pärast käesoleva direktiivi 
jõustumise kuupäeva; ning

(b) elekter on toodetud käitises, mis 
käivitati pärast 1. jaanuari 2005; ning

Or. de

Selgitus

Vanade ja uute käitiste eristamise lõppkuupäev peab olema selgelt määratletud ja see tuleb 
sätestada võimalikult varane, et vältida investeeringute tarbetut viivitamist. Kuna direktiivis 
on võetud viiteaastaks 2005. aasta, on 1. jaanuar 2005 selleks kõige sobivam kuupäev.

Muudatusettepanek 479
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 9 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) elektri kohta on välja antud 
päritolutagatis, mis on osa käesolevas 
direktiivis sätestatud päritolutagatiste 
süsteemist.

(c) elektri kohta on välja antud 
päritolutagatis ja ülekandetunnistus, mis 
on osa käesolevas direktiivis sätestatud 
päritolutagatiste süsteemist ja 
ülekandetunnistused on üle kantud ja 
tühistatud selle liikmesriigi tunnistuste 
registrist, kelle eesmärgi täitmiseks tuleb 
elekter eraldada.
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Or. de

Selgitus

Ülekandetunnistus on liikmesriikide antud tõend taastuvenergia osakaalu kohta, samal ajal 
kui päritolutagatis on energia tootjatele, tarnijatele või tarbijatele mõeldud tõend.

Muudatusettepanek 480
Gabriele Albertini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 9 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) kolmandas riigis tarbitud energia 
puhul võib iga liikmesriik seoses oma 
eesmärgi täitmisega omandada 
päritolutagatisi, mis osakaal on kuni 50% 
valdkondliku eesmärgi ja 2005. aastal 
saavutatud tulemuse vahest.

Or. it

Selgitus

Kolmandate riikidega kauplemine tuleb heaks kiita mitte üksnes elektri osas, vaid ka soojus-
ja jahutusenergia ning transpordi osas. Liikmesriikide võimalus kasutada päritolutagatisi 
kolmandatest riikidest ulatuses, mis ei ületa 50% valdkondliku eesmärgi ja 2005. aastal 
saavutatud tulemuse vahest, tagab täiendavuspõhimõtte järgimise.

Muudatusettepanek 481
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 9 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) kolmas riik on vastu võtnud 
taastuvenergia siduvad eesmärgid, mis on 
sama ambitsioonikad kui ELi eesmärgid, 
ja on ületanud selle eesmärgi eksporditud 
kogusele vastava määraga.
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Or. en

Selgitus

Kolmandatest riikidest imporditud taastuvelektri arvestamine liikmesriikide eesmärkide 
täitmisse ähvardab kahjustada liidu eesmärki ja eesmärke, mis on seotud kliimakaitse ja 
varustuskindluse parandamisega. Tegelikult imporditud taastuvelekter tuleks arvestada ELi 
eesmärgi täitmisse ainult juhul, kui eksportiv riik ei ole vastu võtnud siduvaid kohustusi, mis 
oma ranguselt vastavad ELi liikmesriikide eesmärkidele, ja kui ta ületab need eesmärgid 
eksporditud koguse võrra.

Muudatusettepanek 482
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9 a. Liikmesriikide edusammude 
jälgimisel ja taastuvenergia tegevuskava 
rakendamisel tuleks energiakasutuse 
struktuuris arvesse võtta madala 
süsinikdioksiidi tasemega allikate osa.

Or. de

Selgitus

ELi energia- ja kliimapaketi peamine eesmärk on süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamine. 
Liikmesriigid peavad saama ise otsustada, kas süsinikdioksiidiheite vähendamiseks kasutada 
muud tehnoloogiat (tuumaenergiat).

Muudatusettepanek 483
Mechtild Rothe

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 a
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Taastuvatest energiaallikatest toodetud 
elektrienergia päritolutagatised

1. Liikmesriigid tagavad, et taastuvatest 
energiaallikatest toodetud elektri päritolu 
on võimalik tagada sellisena, nagu see on 
sätestatud käesolevas direktiivis iga 
liikmesriigi kehtestatud objektiivsete, 
läbipaistvate ja mittediskrimineerivate 
kriteeriumide kohaselt. Nad hoolitsevad 
selle eest, et taotluse korral antakse 
sellega seoses välja päritolutagatis.
2. Liikmesriigid määravad ühe tootmisest, 
kauplemisest, tarnimisest ja jaotamisest 
sõltumatut pädevat asutust tegelema 
kõnealuste päritolutagatiste väljaandmise 
järelevalvega.
3. Päritolutagatis:
– esitab allika, millest elektrienergia on 
toodetud, tootmise kuupäevad ja kohad 
ning võimsuse, kui on tegemist 
hüdroelektriseadmetega;
– võimaldab taastuvatest energiaallikatest 
toodetud elektrienergia tootjatel tõendada, 
et elektrienergia, mida nad müüvad, on 
saadud taastuvatest energiaallikatest 
käesoleva direktiivi tähenduses.
4. Lõike 2 kohaselt väljaantud 
päritolutagatisi tuleks liikmesriikidel 
vastastikku tunnustada ainult lõikes 3 
nimetatud asjaolude tõendusena. 
Igasugune päritolutagatise kui tõestuse 
tunnustamisest keeldumine, eriti kui see 
on tingitud pettuse vältimisest, peab 
rajanema objektiivsetel, läbipaistvatel ja 
mittediskrimineerivatel kriteeriumidel. 
Päritolutagatise tunnustamisest 
keeldumise korral võib komisjon sundida 
keelduvat poolt seda tunnustama, eriti 
seoses objektiivsete, läbipaistvate ja 
mittediskrimineerivate kriteeriumidega, 
millel selline tunnustamine põhineb.
5. Pädev asutus seab sisse asjakohased 
mehhanismid päritolutagatiste täpsuse ja 
usaldusväärsuse tagamiseks ning 
kirjeldavad artikli 3 lõikes 3 nimetatud 
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aruandes lühidalt tagatiste süsteemi 
usaldusväärsuse tagamiseks võetud 
meetmeid.

Or. en

Selgitus

Käesolev artikkel on osa direktiivist 2001/77/EÜ (taastuvatest energiaallikatest toodetud 
elektrienergia kasutamise edendamise kohta elektrienergia siseturul) ja tuleks seetõttu 
vastavalt vastu võtta.

Muudatusettepanek 484
Mechtild Rothe

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6 välja jäetud
Taastuvatest energiaallikatest toodetud 

elektri-, soojus- ja jahutusenergia 
päritolutagatised

1. Liikmesriigid tagavad, et taastuvatest 
energiaallikatest toodetud elektri ning 
vähemalt 5 MWth võimsusega jaamades 
taastuvatest energiaallikatest toodetud 
soojus- ja jahutusenergia päritolu on 
võimalik tagada sellisena, nagu see on 
sätestatud käesolevas direktiivis. 
Selleks peavad liikmesriigid tagama, et 
päritolutagatis antakse välja 
taastuvenergia tootja taotluse alusel. 
Päritolutagatise standardühik on 1 MWh. 
Iga toodetud megavatt-tunni kohta 
antakse välja üks päritolutagatis.
2. Päritolutagatised antakse välja, 
kantakse üle ja tühistatakse 
elektrooniliselt. Need on täpsed, 
usaldusväärsed ja pettust välistavad. 
Päritolutagatises täpsustatakse vähemalt 
järgmine:
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(a) energiaallikas, mille abil energia 
toodeti, ning tootmise algus- ja 
lõppkuupäev; 
(b) kas päritolutagatis on seotud: 
– (i) elektriga; või 
– (ii) soojus- ja/või jahutusenergiaga;
(c) selle käitise nimi, asukoht, liik ja 
võimsus, kus energia toodeti, ning käitise 
käivitamise kuupäev;
(d) väljaandmise kuupäev ja riik ning 
kordumatu identifitseerimisnumber;
(e) käitisele antud mis tahes 
investeeringutoetuste summa ja liik.
3. Liikmesriigid tunnustavad teiste 
liikmesriikide poolt käesoleva direktiivi 
kohaselt välja antud päritolutagatisi. 
Liikmesriik võib keelduda päritolutagatist 
tunnustamast, kui keeldumine põhineb 
objektiivsetel, läbipaistvatel ja 
mittediskrimineerivatel kriteeriumidel. 
Päritolutagatise tunnustamisest 
keeldumisel võib komisjon vastu võtta 
otsuse, millega nõutakse, et kõnealune 
liikmesriik seda tunnustaks. 
4. Liikmesriigid tagavad, et kõik 
konkreetsel kalendrisaastal toodetud 
taastuvenergia suhtes väljaantavad 
päritolutagatised antakse välja hiljemalt 
kolm kuud pärast nimetatud aasta lõppu.

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid vastutavad riiklike siduvate eesmärkide saavutamise eest. Taastuvate 
energiaallikate edukas areng Euroopas võlgneb peamiselt tänu nõuetekohastele hästi 
kavandatud riiklikele toetuskavadele ning toimivale haldusele. Käesoleva direktiiviga antakse 
liikmesriikidele võimalus ise vabalt valida, millises valdkonnas nad soovivad kõige rohkem 
korda saata. Seetõttu ei ole täiendav paindlikkusmehhanism enam vajalik. Päritolutagatis 
peaks seega jääma selliseks, nagu see on määratletud direktiivis 2001/77/EÜ elektrienergiat 
puudutava teabe avalikustamise eesmärgil.
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Muudatusettepanek 485
Jerzy Buzek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et taastuvatest 
energiaallikatest toodetud elektri ning 
vähemalt 5 MWth võimsusega jaamades 
taastuvatest energiaallikatest toodetud 
soojus- ja jahutusenergia päritolu on 
võimalik tagada sellisena, nagu see on 
sätestatud käesolevas direktiivis.

1. Liikmesriigid tagavad avalikustamise 
eesmärgil, et taastuvatest energiaallikatest 
toodetud elektri ning vähemalt 5 MWth 
võimsusega jaamades taastuvatest 
energiaallikatest toodetud soojus- ja 
jahutusenergia päritolu on võimalik tagada 
sellisena, nagu see on sätestatud käesolevas 
direktiivis iga liikmesriigi kehtestatud 
objektiivsete, läbipaistvate ja 
mittediskrimineerivate kriteeriumide 
kohaselt.

Selleks peavad liikmesriigid tagama, et 
päritolutagatis antakse välja taastuvenergia 
tootja taotluse alusel. Päritolutagatise 
standardühik on 1 MWh. Iga toodetud
megavatt-tunni kohta antakse välja üks 
päritolutagatis.

Selleks peavad liikmesriigid tagama, et 
päritolutagatis antakse välja taastuvenergia 
tootja taotluse alusel. Iga toodetud ühiku
kohta antakse välja üks päritolutagatis.

Liikmesriigid võivad määrata ühe või 
mitu tootmisest, kauplemisest, tarnimisest 
ja jaotamisest sõltumatut pädevat asutust 
tegelema kõnealuste päritolutagatiste 
väljaandmise järelevalvega.

2. Päritolutagatised antakse välja, 
kantakse üle ja tühistatakse 
elektrooniliselt. Need on täpsed, 
usaldusväärsed ja pettust välistavad.

2. Liikmesriigid või pädev(ad) asutus(ed) 
rakendavad sobivaid mehhanisme 
tagamaks, et päritolutagatised on täpsed, 
usaldusväärsed ja pettust välistavad.

Päritolutagatises täpsustatakse vähemalt 
järgmine:

Päritolutagatises täpsustatakse vähemalt 
järgmine:

(a) energiaallikas, mille abil energia 
toodeti, ning tootmise algus- ja 
lõppkuupäev;

(a) energiaallikas, mille abil energia 
toodeti, ning tootmise algus- ja 
lõppkuupäev;

(b) kas päritolutagatis on seotud: (b) kas päritolutagatis on seotud:

– (i) elektriga; või – (i) elektriga; või
– (ii) soojus- ja/või jahutusenergiaga; – (ii) soojus- ja/või jahutusenergiaga;

(c) selle käitise nimi, asukoht, liik ja 
võimsus, kus energia toodeti, ning käitise 

(c) selle käitise nimi, asukoht, liik ja 
võimsus, kus energia toodeti, ning käitise 
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käivitamise kuupäev; käivitamise kuupäev;
(d) väljaandmise kuupäev ja riik ning 
kordumatu identifitseerimisnumber;

(d) väljaandmise kuupäev ja riik ning 
kordumatu identifitseerimisnumber.

(e) käitisele antud mis tahes 
investeeringutoetuste summa ja liik.

Päritolutagatis võimaldab taastuvatest 
energiaallikatest toodetud elektrienergia 
tootjatel tõendada, et elektrienergia, mida 
nad müüvad, on saadud taastuvatest 
energiaallikatest käesoleva direktiivi 
tähenduses.

3. Liikmesriigid tunnustavad teiste 
liikmesriikide poolt käesoleva direktiivi 
kohaselt välja antud päritolutagatisi. 
Liikmesriik võib keelduda päritolutagatist 
tunnustamast, kui keeldumine põhineb 
objektiivsetel, läbipaistvatel ja 
mittediskrimineerivatel kriteeriumidel.
Päritolutagatise tunnustamisest
keeldumisel võib komisjon vastu võtta 
otsuse, millega nõutakse, et kõnealune 
liikmesriik seda tunnustaks.

3. Liikmesriigid tunnustavad teiste 
liikmesriikide poolt käesoleva direktiivi 
kohaselt välja antud päritolutagatisi ainult 
lõikes 2 nimetatud asjaolude tõendusena. 
Liikmesriik võib keelduda päritolutagatise 
tunnustamisest ainult juhul, kui tal on 
põhjendatud kahtlusi selle õigsuse, 
usaldusväärsuse või tõepärasuse osas. 
Liikmesriik teavitab komisjoni nendest 
kahtlustest.

Kui komisjon leiab, et päritolutagatise 
tunnustamisest keeldumine ei ole 
põhjendatud, võib ta võtta vastu otsuse, 
mille kohaselt peab kõnealune liikmesriik 
päritolutagatist tunnustama. Kui aga 
komisjon leiab, et päritolutagatise 
tunnustamisest keeldumine on 
põhjendatud, võivad teised liikmesriigid 
selle välja andnud liikmesriigi 
samasuguste päritolutagatiste 
tunnustamisest keelduda, kuni õigsuses, 
usaldusväärsuses või tõepärasuses 
kahtlemiseks aluse andnud asjaolud on 
nõuetekohaselt lahendatud.

4. Liikmesriigid tagavad, et kõik 
konkreetsel kalendrisaastal toodetud 
taastuvenergia suhtes väljaantavad 
päritolutagatised antakse välja hiljemalt 
kolm kuud pärast nimetatud aasta lõppu.

4. Liikmesriigid või pädev(ad) asutus(ed)
tagavad, et kõik konkreetsel kalendrisaastal 
toodetud taastuvenergia suhtes 
väljaantavad päritolutagatised antakse välja 
hiljemalt kolm kuud pärast nimetatud aasta 
lõppu.

Or. en



AM\730535ET.doc 51/88 PE409.383v01-00

ET

Selgitus

Käesolev artikkel on vajalik kinnitamaks, et päritolutagatised on ka edaspidi olemas 
praegusel kujul (teabe avalikustamiseks) ja need tuleb nüüd välja anda üle 5MW suuruste 
taastuvenergiat kasutavate käitiste kohta.

Muudatusettepanek 486
Vladimír Remek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et taastuvatest 
energiaallikatest toodetud elektri ning 
vähemalt 5 MWth võimsusega jaamades 
taastuvatest energiaallikatest toodetud 
soojus- ja jahutusenergia päritolu on 
võimalik tagada sellisena, nagu see on 
sätestatud käesolevas direktiivis.

1. Liikmesriigid tagavad avalikustamise 
eesmärgil, et taastuvatest energiaallikatest 
toodetud elektri ning vähemalt 5 MWth
võimsusega jaamades taastuvatest 
energiaallikatest toodetud soojus- ja 
jahutusenergia päritolu on võimalik tagada 
sellisena, nagu see on sätestatud käesolevas 
direktiivis iga liikmesriigi kehtestatud 
objektiivsete, läbipaistvate ja 
mittediskrimineerivate kriteeriumide 
kohaselt.

Selleks peavad liikmesriigid tagama, et 
päritolutagatis antakse välja taastuvenergia 
tootja taotluse alusel. Päritolutagatise 
standardühik on 1 MWh. Iga toodetud 
megavatt-tunni kohta antakse välja üks 
päritolutagatis.

Selleks peavad liikmesriigid tagama, et 
päritolutagatis antakse välja taastuvenergia 
tootja taotluse alusel. Iga toodetud ühiku
kohta antakse välja üks päritolutagatis.

Liikmesriigid võivad määrata ühe või 
mitu tootmisest, kauplemisest, tarnimisest 
ja jaotamisest sõltumatut pädevat asutust 
tegelema kõnealuste päritolutagatiste 
väljaandmise järelevalvega.

2. Päritolutagatised antakse välja, 
kantakse üle ja tühistatakse 
elektrooniliselt. Need on täpsed, 
usaldusväärsed ja pettust välistavad.

2. Liikmesriigid või pädev(ad) asutus(ed) 
rakendavad sobivaid mehhanisme 
tagamaks, et päritolutagatised on täpsed, 
usaldusväärsed ja pettust välistavad. 

Päritolutagatises täpsustatakse vähemalt 
järgmine:

Päritolutagatises täpsustatakse vähemalt 
järgmine:

(a) energiaallikas, mille abil energia 
toodeti, ning tootmise algus- ja 

(a) energiaallikas, mille abil energia 
toodeti, ning tootmise algus- ja 
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lõppkuupäev; lõppkuupäev;
(b) kas päritolutagatis on seotud: (b) kas päritolutagatis on seotud:

– (i) elektriga; või – (i) elektriga; või
– (ii) soojus- ja/või jahutusenergiaga; – (ii) soojus- ja/või jahutusenergiaga;

(c) selle käitise nimi, asukoht, liik ja 
võimsus, kus energia toodeti, ning käitise 
käivitamise kuupäev;

(c) selle käitise nimi, asukoht, liik ja 
võimsus, kus energia toodeti, ning käitise 
käivitamise kuupäev;

(d) väljaandmise kuupäev ja riik ning 
kordumatu identifitseerimisnumber;

(d) väljaandmise kuupäev ja riik ning 
kordumatu identifitseerimisnumber.

(e) käitisele antud mis tahes 
investeeringutoetuste summa ja liik.

Päritolutagatis võimaldab taastuvatest 
energiaallikatest toodetud elektrienergia 
tootjatel tõendada, et elektrienergia, mida 
nad müüvad, on saadud taastuvatest 
energiaallikatest käesoleva direktiivi 
tähenduses.

3. Liikmesriigid tunnustavad teiste 
liikmesriikide poolt käesoleva direktiivi 
kohaselt välja antud päritolutagatisi.
Liikmesriik võib keelduda päritolutagatist 
tunnustamast, kui keeldumine põhineb 
objektiivsetel, läbipaistvatel ja 
mittediskrimineerivatel kriteeriumidel.

3. Liikmesriigid tunnustavad teiste 
liikmesriikide poolt käesoleva direktiivi 
kohaselt välja antud päritolutagatisi ainult 
lõikes 2 nimetatud asjaolude tõendusena. 
Liikmesriik võib keelduda päritolutagatise 
tunnustamisest ainult juhul, kui tal on 
põhjendatud kahtlusi selle õigsuse, 
usaldusväärsuse või tõepärasuse osas. 
Liikmesriik teavitab komisjoni nendest 
kahtlustest.

Päritolutagatise tunnustamisest 
keeldumisel võib komisjon vastu võtta 
otsuse, millega nõutakse, et kõnealune 
liikmesriik seda tunnustaks.

Kui komisjon leiab, et päritolutagatise 
tunnustamisest keeldumine ei ole 
põhjendatud, võib ta võtta vastu otsuse, 
mille kohaselt peab kõnealune liikmesriik 
päritolutagatist tunnustama. Kui aga 
komisjon leiab, et päritolutagatise 
tunnustamisest keeldumine on 
põhjendatud, võivad teised liikmesriigid 
selle välja andnud liikmesriigi 
samasuguste päritolutagatiste 
tunnustamisest keelduda, kuni õigsuses, 
usaldusväärsuses või tõepärasuses 
kahtlemiseks aluse andnud asjaolud on 
nõuetekohaselt lahendatud.

4. Liikmesriigid tagavad, et kõik 
konkreetsel kalendrisaastal toodetud 

4. Liikmesriigid või pädev(ad) asutus(ed)
tagavad, et kõik konkreetsel kalendrisaastal 
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taastuvenergia suhtes väljaantavad 
päritolutagatised antakse välja hiljemalt 
kolm kuud pärast nimetatud aasta lõppu.

toodetud taastuvenergia suhtes 
väljaantavad päritolutagatised antakse välja 
hiljemalt kolm kuud pärast nimetatud aasta 
lõppu.

Or. xm

Selgitus

Algne tagatistega kauplemise ettepanek on osutumas liiga bürokraatlikuks ja ebasoodsaks 
riikidele, kus toetatakse taastuvatest energiaallikatest pärineva energia kasutamist. Võib 
tekkida hirm, et sellise ettepaneku rakendamine on ELi õigusega vastuolus. Uuel ettepanekul 
on sama eesmärk kui komisjoni algsel päritolutagatisega kauplemise ettepanekul, s.t sellega 
nähakse ette päritolutagatiste paindlik ülekandmine ühelt liikmesriigilt teisele, kuid see ei 
ohusta samas riiklikke toetussüsteeme ja võimaldab liikmesriikidel jälgida oma eesmärkide 
täitmist.

Muudatusettepanek 487
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et taastuvatest 
energiaallikatest toodetud elektri ning 
vähemalt 5 MWth võimsusega jaamades 
taastuvatest energiaallikatest toodetud 
soojus- ja jahutusenergia päritolu on 
võimalik tagada sellisena, nagu see on 
sätestatud käesolevas direktiivis. 

1. Liikmesriigid tagavad – üksnes 
teavitamise eesmärgil –, et taastuvatest 
energiaallikatest toodetud elektri päritolu 
on võimalik tagada sellisena, nagu see on 
sätestatud käesolevas direktiivis iga 
liikmesriigi kehtestatud objektiivsete, 
läbipaistvate ja mittediskrimineerivate 
kriteeriumide kohaselt. 

Selleks peavad liikmesriigid tagama, et 
päritolutagatis antakse välja taastuvenergia 
tootja taotluse alusel. Päritolutagatise 
standardühik on 1 MWh. Iga toodetud 
megavatt-tunni kohta antakse välja üks 
päritolutagatis.

Selleks peavad liikmesriigid tagama, et 
päritolutagatis antakse välja taastuvenergia 
tootja taotluse alusel. Iga toodetud ühiku
kohta antakse välja üks päritolutagatis.

Or. es
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Selgitus

Päritolutagatiste käsitlemise viis ei võimalda mingisugust paindlikkust eesmärkide 
saavutamiseks mõeldud tegevuses, raskendab taastuvelektri viimist elektriturule, ei võta 
arvesse riiklikke toetussüsteeme, mis on osutunud edukaks taastuvenergiaallikate 
edendamisel, kahjustab kehtivate toetussüsteemide toimimist ja tähendab tegelikult seda, et 
ELis püütakse ühtlustada vabalt kaubeldavate roheliste sertifikaatide süsteemi. See on 
vähemuse toetusmehhanism, mis on taastuvelektri edendamise seisukohast osutunud 
ebatõhusaks.

Muudatusettepanek 488
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et taastuvatest 
energiaallikatest toodetud elektri ning 
vähemalt 5 MWth võimsusega jaamades 
taastuvatest energiaallikatest toodetud 
soojus- ja jahutusenergia päritolu on 
võimalik tagada sellisena, nagu see on 
sätestatud käesolevas direktiivis.

1. Liikmesriigid tagavad, et taastuvatest 
energiaallikatest toodetud elektri ning 
vähemalt 1 MWth võimsusega jaamades 
taastuvatest energiaallikatest toodetud 
soojus- ja jahutusenergia päritolu on 
avalikustamise eesmärgil võimalik tagada 
sellisena, nagu see on sätestatud käesolevas 
direktiivis iga liikmesriigi kehtestatud 
objektiivsete, läbipaistvate ja 
mittediskrimineerivate kriteeriumide 
kohaselt.

Or. en

Selgitus

Nagu on sätestatud direktiivis elektrienergia siseturu kohta, on avalikustamiseks mõeldud 
päritolutagatise eesmärgiks tõendada, et konkreetne energiakogus on toodetud taastuvatest 
allikatest.
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Muudatusettepanek 489
Lena Ek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et taastuvatest 
energiaallikatest toodetud elektri ning 
vähemalt 5 MWth võimsusega jaamades 
taastuvatest energiaallikatest toodetud 
soojus- ja jahutusenergia päritolu on 
võimalik tagada sellisena, nagu see on 
sätestatud käesolevas direktiivis.

1. Liikmesriigid tagavad, et taastuvatest 
energiaallikatest toodetud elektri või 
biokütuste ning vähemalt 5 MWth 
võimsusega jaamades taastuvatest 
energiaallikatest toodetud soojus- ja 
jahutusenergia päritolu on võimalik tagada 
sellisena, nagu see on sätestatud käesolevas 
direktiivis.

Or. en

Selgitus

Tundub, et on tehtud ettepanek välja anda päritolutagatisi ainult elektri- või soojus-
/jahutusenergiaga seotud taastuvenergia kohta. Biokütused tuleks samuti lisada, kui tahetakse 
luua toimivat turgu. See on eriti tähtis biometaani puhul, mida võib transportida 
maagaasivõrgu kaudu ja müüa lõpptarbijale ükskõik millises võrgu osas.

Muudatusettepanek 490
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et taastuvatest 
energiaallikatest toodetud elektri ning 
vähemalt 5 MWth võimsusega jaamades 
taastuvatest energiaallikatest toodetud 
soojus- ja jahutusenergia päritolu on 
võimalik tagada sellisena, nagu see on 
sätestatud käesolevas direktiivis.

1. Liikmesriigid tagavad, et taastuvatest 
energiaallikatest toodetud elektri ning 
vähemalt 1 MWth võimsusega jaamades 
taastuvatest energiaallikatest toodetud 
soojus- ja jahutusenergia päritolu on 
võimalik tagada sellisena, nagu see on 
sätestatud käesolevas direktiivis.

Or. en
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Selgitus

Päritolutagatiste väljaandmine peaks olema kohustuslik, nii et iga taastuvatest allikatest 
toodetud elektriühik saaks päritolutagatise. Soojuse ja jahutuse osas on künnis 5 MWth liiga 
kõrge ja seda tuleks langetada künniseni 1 mWth.

Muudatusettepanek 491
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et taastuvatest 
energiaallikatest toodetud elektri ning 
vähemalt 5 MWth võimsusega jaamades 
taastuvatest energiaallikatest toodetud 
soojus- ja jahutusenergia päritolu on 
võimalik tagada sellisena, nagu see on 
sätestatud käesolevas direktiivis.

1. Liikmesriigid tagavad, et taastuvatest 
energiaallikatest toodetud elektri ning 
vähemalt 1 MWth võimsusega jaamades 
taastuvatest energiaallikatest toodetud 
soojus- ja jahutusenergia päritolu on 
võimalik tagada sellisena, nagu see on 
sätestatud käesolevas direktiivis.

Or. de

Selgitus

1 MW peaks olema läbivalt standardiühik. 1 MW kasutamine 5 MW asemel ei põhjusta 
täiendavat halduskoormust, sest süsteem on elektrooniline.

Muudatusettepanek 492
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks peavad liikmesriigid tagama, et 
päritolutagatis antakse välja taastuvenergia 
tootja taotluse alusel. Päritolutagatise 
standardühik on 1 MWh. Iga toodetud 
megavatt-tunni kohta antakse välja üks
päritolutagatis.

Selleks peavad liikmesriigid tagama, et 
päritolutagatis antakse välja iga 
taastuvatest energiaallikatest toodetud 
energiaühiku kohta. Päritolutagatise 
standardühik on 1 MWh. Iga toodetud 
megavatt-tunni kohta antakse välja üks 
päritolutagatis.
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Or. en

Selgitus

Päritolutagatiste saadavuse ja likviidsuse tagamiseks turgudel tuleks päritolutagatisi 
regulaarselt välja anda ja vähemalt iga kolme kuu tagant, olenemata sellest, kas tegemist on 
aastalõpuga või ei.

Muudatusettepanek 493
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks peavad liikmesriigid tagama, et 
päritolutagatis antakse välja taastuvenergia
tootja taotluse alusel. Päritolutagatise 
standardühik on 1 MWh. Iga toodetud 
megavatt-tunni kohta antakse välja üks 
päritolutagatis.

Selleks peavad liikmesriigid tagama, et 
päritolutagatis antakse välja taastuvenergia
tootjale.. Päritolutagatise standardühik on 1 
MWh. Iga toodetud megavatt-tunni kohta 
antakse välja üks päritolutagatis.

Or. de

Selgitus

Päritolutagatis tuleks välja anda iga toodetud megavatt-tunni kohta, aga mitte üksnes taotluse 
alusel.

Muudatusettepanek 494
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks peavad liikmesriigid tagama, et 
päritolutagatis antakse välja taastuvenergia 
tootja taotluse alusel. Päritolutagatise 
standardühik on 1 MWh. Iga toodetud 
megavatt-tunni kohta antakse välja üks 

Selleks peavad liikmesriigid tagama, et 
päritolutagatis ja ülekandetunnistus
antakse välja nende käitiste taastuvenergia 
osa kohta. Päritolutagatise standardühik on 
1 MWh. 
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päritolutagatis.
Käitistele, mis toodavad taastuvaatest 
energiaallikatest elektrit, mida ei juhita 
jaotus- või ülekandevõrku, antakse 
päritolutagatis ja ülekandetunnistus välja 
ainult taastuvenergia tootja taotluse 
alusel.
Vähemalt 5 MWth võimsusega käitistes 
taastuvatest energiaallikatest toodetud 
soojus- või jahutusenergia osas 
otsustavad liikmesriigid, kas anda välja 
kõnealustele käitistele päritolutagatised 
või ülekandetunnistused.

Or. de

Selgitus

Põhimõtteliselt peaksid liikmesriigid vastavad tunnistused taastuvenergia kohta automaatselt 
välja andma. Kuid elektri osas, mida ei juhita avalikku võrku, tuleks tunnistus välja anda 
ainult tootja taotlusel. Liikmesriigid võivad välja anda tunnistusi kuni 5WM soojusenergia 
tootmise kohta, kuid nad ei pea seda tegema.

Muudatusettepanek 495
Norbert Glante

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks peavad liikmesriigid tagama, et 
päritolutagatis antakse välja taastuvenergia 
tootja taotluse alusel. Päritolutagatise 
standardühik on 1 MWh. Iga toodetud 
megavatt-tunni kohta antakse välja üks 
päritolutagatis.

Selleks peavad liikmesriigid tagama, et 
päritolutagatis antakse välja taastuvenergia 
tootja taotluse alusel. Päritolutagatise 
standardühik on 1 MWh. Iga toodetud 
megavatt-tunnis sisalduva taastuvenergia
kohta antakse tunnistus välja ainult üks 
kord. Ilma et see piiraks käesoleva sätte 
kohaldamist, võib vajadusel samaaegselt 
välja anda päritolutagatised Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 11. veebruari 
2004. aasta direktiivis 2004/8/EÜ (soojus-
ja elektrienergia koostootmise 
stimuleerimiseks siseturu kasuliku 
soojuse nõudluse alusel)1 määratletud 
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tähenduses.
_________________________________
1 ELT L 52, 21.2.2004, lk. 50.

Or. de

Selgitus

Analoogiliselt koostootmise direktiiviga on 1 MWth künnis soovitav, eriti seetõttu, et 
küttejaamade võimsus on nende kohaliku tegevuse tõttu üldiselt suhteliselt väike. 
Taastuvenergia võimalikult tõhusa kasutamise tagamiseks peaks olema võimalik 
koostootmisjaamadele anda taastuvenergia kasutamise eest täiendavaid soodustusi. Nii 
koostootmise kui ka taastuvenergia kohta tuleks anda tunnistus, et tagada nende 
nõuetekohane kajastamine statistikas.

Muudatusettepanek 496
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Päritolutagatis koosneb kahest osast:
(a) eesmärgi täitmisega seotud 
komponent, mis võimaldab arvutada 
taastuvenergia kogust liikmesriigi 
taastuvenergia eesmärgi jaoks, ning
(b) kütuse struktuuri puudutava teabe 
avalikustamise komponent, mis võimaldab 
energiatootjatel näidata, et nende müüdav 
energia on toodetud taastuvatest 
energiaallikatest ja mille abil esitatakse 
tarnitud energiaga seotud kütuse 
struktuur.
Nende kahe komponendi osas võib 
kohaldada eraldi ülekandeid.

Or. en

Selgitus

Päritolutagatistel on kahene roll: neid võib kasutada a) eesmärgi arvutamiseks (mis on 



PE409.383v01-00 60/88 AM\730535ET.doc

ET

esitatud ettepanekus) ja b) tootmise sertifitseerimiseks / kütuse struktuuri puudutava teabe 
avalikustamiseks (mis on kehtivates direktiivides juba olemas). Need rollid ei sõltu teineteisest 
ja mõlemad tuleks säilitada.

Muudatusettepanek 497
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Päritolutagatisi võib välja anda 
taastuvelektri kohta, mis on toodetud ja 
tarbitud osaliselt või täielikult 
võrguväliselt, kasutades alusena 
võrguvälise ja sellisena tarnitud nõudluse 
täpset, usaldusväärset ja pettust välistavat 
arvutusviisi.

Or. en

Selgitus

Mõned elektri tootmise vormid, nagu fotogalvaaniline energia, võivad toota korraga väga 
vähe elektrit, mis kasutatakse ära kohapeal. Sellele vaatamata on sellise toodangu koguhulk 
märkimisväärne ja seda tuleks arvesse võtta taastuvenergia eesmärgi täitmisel, kuna see 
muudab elektri nõudlust võrgust.

Muudatusettepanek 498
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Päritolutagatis koosneb kahest osast:
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a) eesmärgi täitmisega seotud komponent, 
mis võimaldab arvutada taastuvenergia 
kogust liikmesriigi taastuvenergia 
eesmärgi jaoks. Seda komponenti 
kohaldatakse ainult nende 
päritolutagatiste suhtes, mis on heaks 
kiidetud ülekandmiseks liikmesriikide 
vahel; ning
b) kütuse struktuuri puudutava teabe 
avalikustamise komponent, mis võimaldab 
energiatootjatel näidata, et nende müüdav 
energia on toodetud taastuvatest 
energiaallikatest ja mille abil esitatakse 
tarnitud energiaga seotud kütuse 
struktuur.
Nende kahe komponendi osas võib 
kohaldada eraldi ülekandeid.

Or. en

Selgitus

Päritolutagatistel on kahene roll: neid võib kasutada a) eesmärgi arvutamiseks (mis on 
esitatud ettepanekus) ja b) tootmise sertifitseerimiseks / kütuse struktuuri puudutava teabe 
avalikustamiseks (mis on kehtivates direktiivides juba olemas). Need rollid ei sõltu teineteisest 
ja mõlemad tuleks säilitada.

Muudatusettepanek 499
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Päritolutagatised antakse välja, kantakse 
üle ja tühistatakse elektrooniliselt. Need on 
täpsed, usaldusväärsed ja pettust 
välistavad. 

2. Päritolutagatised ja 
ülekandetunnistused antakse välja, 
kantakse üle ja tühistatakse elektrooniliselt. 
Need on täpsed, usaldusväärsed ja pettust 
välistavad.

Päritolutagatises täpsustatakse vähemalt 
järgmine:

Päritolutagatises ja ülekandetunnistuses
täpsustatakse vähemalt järgmine:

(a) energiaallikas, mille abil energia 
toodeti, ning tootmise algus- ja 

(a) energiaallikas, mille abil energia 
toodeti, ning tootmise algus- ja 
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lõppkuupäev; lõppkuupäev;
(b) kas päritolutagatis on seotud: (b) kas päritolutagatis on seotud: 

(i) elektriga; või (i) elektriga; või 
(ii) soojus- ja/või jahutusenergiaga; (ii) soojus- ja/või jahutusenergiaga;

(c) selle käitise nimi, asukoht, liik ja 
võimsus, kus energia toodeti, ning käitise 
käivitamise kuupäev;

(c) selle käitise nimi, asukoht, liik ja 
võimsus, kus energia toodeti, ning käitise 
käivitamise kuupäev;

(d) väljaandmise kuupäev ja riik ning 
kordumatu identifitseerimisnumber;

(d) väljaandmise kuupäev ja riik ning 
kordumatu identifitseerimisnumber;

(e) käitisele antud mis tahes 
investeeringutoetuste summa ja liik.

(e) nende kavandatud kasutus:

(i) ülekandetunnistuste puhul hinnang 
selle kohta, kuidas liikmesriigid täidavad 
käesolevas direktiivis sätestatud nõudeid, 
mis on seotud riiklike eesmärkidega;
(ii) päritolutagatiste puhul energia tootja, 
tarnija või tarbija tõend taastuvenergia 
kohta.

Or. de

Selgitus

Direktiivi tuleks lisada viide tunnistuse (päritolutagatis või eesmärgi arvestuse sertifikaat) 
kavandatud kasutuse kohta.

Muudatusettepanek 500
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Päritolutagatised antakse välja, 
kantakse üle ja tühistatakse 
elektrooniliselt. Need on täpsed, 
usaldusväärsed ja pettust välistavad. 

2. Liikmesriigid rakendavad sobivaid 
mehhanisme tagamaks, et 
päritolutagatised on täpsed, 
usaldusväärsed ja pettust välistavad. 

Päritolutagatises täpsustatakse vähemalt 
järgmine:

Päritolutagatises täpsustatakse vähemalt 
järgmine:

(a) energiaallikas, mille abil energia (a) energiaallikas, mille abil energia 
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toodeti, ning tootmise algus- ja 
lõppkuupäev; 

toodeti, ning tootmise algus- ja 
lõppkuupäev; 

(b) kas päritolutagatis on seotud: 
(i) elektriga; või 
(ii) soojus- ja/või jahutusenergiaga;
(c) selle käitise nimi, asukoht, liik ja 
võimsus, kus energia toodeti, ning käitise 
käivitamise kuupäev;

(b) selle käitise nimi, asukoht, liik ja 
võimsus, kus energia toodeti, ning käitise 
käivitamise kuupäev;

(d) väljaandmise kuupäev ja riik ning 
kordumatu identifitseerimisnumber;

(c) väljaandmise kuupäev ja riik ning 
kordumatu identifitseerimisnumber;

(e) käitisele antud mis tahes 
investeeringutoetuste summa ja liik.

Päritolutagatis peab võimaldama 
taastuvatest energiaallikatest toodetud 
elektrienergia tootjatel tõendada, et 
elektrienergia, mida nad müüvad, on 
saadud taastuvatest allikatest käesoleva 
direktiivi tähenduses.

Or. es

Selgitus

Päritolutagatiste käsitlemise viis ei võimalda mingisugust paindlikkust eesmärkide 
saavutamiseks mõeldud tegevuses, raskendab taastuvelektri viimist elektriturule, ei võta 
arvesse riiklikke toetussüsteeme, mis on osutunud edukaks taastuvenergiaallikate 
edendamisel, kahjustab kehtivate toetussüsteemide toimimist ja tähendab tegelikult seda, et 
ELis püütakse ühtlustada vabalt kaubeldavate roheliste sertifikaatide süsteemi. See on
vähemuse toetusmehhanism, mis on taastuvelektri edendamise seisukohast osutunud 
ebatõhusaks.

Muudatusettepanek 501
Romana Jordan Cizelj

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Päritolutagatise ülekandmist loetakse 
päritolutagatisega seotud õiguste müügiks 
ostvale osapoolele.
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Or. en

Selgitus

Artikli 7 lõikes 3 kasutatakse fraasi „iga inimese valduses”, mis tähendab, et 
päritolutagatised on nüüd kaup ja kuulub seega asutamislepingu artiklite 28–30 
kohaldamisalasse ja selle suhtes kohaldatakse kaupade vaba liikumist. Esitatud direktiivis 
kasutatakse siiski kauplemise asemel sõna „ülekandmine”. Oleks asjakohane lisada viide 
artikli 6 lõikesse 2, mis selgitaks, et päritolutagatiste ülekandmist võib lugeda tegelikult 
kauplemiseks.

Muudatusettepanek 502
Lena Ek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kas päritolutagatis on seotud: (b) kas päritolutagatis on seotud: 

– (i) elektriga; või – (i) elektriga; või 
– (ii) soojus- ja/või jahutusenergiaga; – (ii) soojus- ja/või jahutusenergiaga; või

(ii a) biokütusega;

Or. en

Selgitus

Tundub, et on tehtud ettepanek välja anda päritolutagatisi ainult elektri- või soojus-
/jahutusenergiaga seotud taastuvenergia kohta. Biokütused tuleks samuti lisada, kui tahetakse 
luua toimivat turgu. See on eriti tähtis biometaani puhul, mida võib transportida 
maagaasivõrgu kaudu ja müüa lõpptarbijale ükskõik millises võrgu osas. 

Muudatusettepanek 503
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui käitis, mis alustas tööd pärast 1. 
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jaanuari 2005, on saanud käitise tööks 
vajalikku investeeringutoetust, tehakse 
selle kohta märge igasse käitisele antud 
päritolutagatisse ja ülekandetunnistusse.

Or. de

Selgitus

Tunnistustesse märgitakse taastuvenergiat tootvale käitisele antud tegevus- ja 
investeeringutoetused. Toetust võib siiski anda ka muuks kui jaama ehitamiseks, näiteks 
kaitseks üleujutuste eest. Sellised investeeringutoetused ei mõjuta jaama tehnilist toimimist ja 
neid ei pea tunnistusse märkima.

Muudatusettepanek 504
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid võivad otsustada, kas 
nad soovivad kaubelda taastuvatest 
energiaallikatest toodetud elektri, soojus-
ja jahutusenergia päritolutagatistega või 
mitte.

Or. en

Selgitus

Päritolutagatistega kauplemine peab olema liikmesriikide jaoks valikuline, et tagada 
eesmärkide täitmine. Ettevõtetel ei tohiks lubada päritolutagatistega kaubelda, kui liikmesriik 
ei ole täitnud oma vahe-eesmärke.
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Muudatusettepanek 505
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Päritolutagatiste ja 
ülekandetunnistustega võib kaubelda 
eraldi ja neid võib tühistada üheaegselt 
või eri ajal. Sellekohased eeskirjad 
kehtestab liikmesriik.

Or. de

Selgitus

Ülekandetunnistus on liikmesriikide antud tõend taastuvenergia osakaalu kohta, samal ajal 
kui päritolutagatis on energia tootjatele, tarnijatele või tarbijatele mõeldud tõend.

Muudatusettepanek 506
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tunnustavad teiste 
liikmesriikide poolt käesoleva direktiivi 
kohaselt välja antud päritolutagatisi. 
Liikmesriik võib keelduda päritolutagatist 
tunnustamast, kui keeldumine põhineb 
objektiivsetel, läbipaistvatel ja 
mittediskrimineerivatel kriteeriumidel.

3. Liikmesriigid tunnustavad teiste 
liikmesriikide poolt käesoleva direktiivi 
kohaselt välja antud päritolutagatisi ainult 
käesoleva artikli teises lõigus nimetatud 
asjaolude tõendusena. Liikmesriik võib 
keelduda päritolutagatise tunnustamisest 
ainult juhtudel, kui on põhjendatud 
kahtlusi selle õigsuse, usaldusväärsuse või 
tõepärasuse osas. Liikmesriik teavitab 
komisjoni nendest kahtlustest.

Päritolutagatise tunnustamisest 
keeldumisel võib komisjon vastu võtta 
otsuse, millega nõutakse, et kõnealune 
liikmesriik seda tunnustaks. 

Kui komisjon leiab, et päritolutagatise 
tunnustamisest keeldumine ei ole 
põhjendatud, võib ta võtta vastu otsuse, 
mille kohaselt peab kõnealune liikmesriik 
päritolutagatist tunnustama.
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Or. es

Selgitus

Päritolutagatiste käsitlemise viis ei võimalda mingisugust paindlikkust eesmärkide 
saavutamiseks mõeldud tegevuses, raskendab taastuvelektri viimist elektriturule, ei võta 
arvesse riiklikke toetussüsteeme, mis on osutunud edukaks taastuvenergiaallikate 
edendamisel, kahjustab kehtivate toetussüsteemide toimimist ja tähendab tegelikult seda, et 
ELis püütakse ühtlustada vabalt kaubeldavate roheliste sertifikaatide süsteemi. See on 
vähemuse toetusmehhanism, mis on taastuvelektri edendamise seisukohast osutunud 
ebatõhusaks.

Muudatusettepanek 507
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tunnustavad teiste 
liikmesriikide poolt käesoleva direktiivi 
kohaselt välja antud päritolutagatisi. 
Liikmesriik võib keelduda päritolutagatist 
tunnustamast, kui keeldumine põhineb 
objektiivsetel, läbipaistvatel ja 
mittediskrimineerivatel kriteeriumidel.

3. Liikmesriigid tunnustavad teiste 
liikmesriikide poolt käesoleva direktiivi 
kohaselt välja antud päritolutagatisi ja 
ülekandetunnistusi. Liikmesriik võib 
keelduda päritolutagatist või 
ülekandetunnistust tunnustamast, kui 
keeldumine põhineb objektiivsetel, 
läbipaistvatel ja mittediskrimineerivatel 
kriteeriumidel.

Päritolutagatise tunnustamisest 
keeldumisel võib komisjon vastu võtta 
otsuse, millega nõutakse, et kõnealune 
liikmesriik seda tunnustaks. 

Päritolutagatise või ülekandetunnistuse
tunnustamisest keeldumisel võib komisjon 
vastu võtta otsuse, millega nõutakse, et 
kõnealune liikmesriik seda tunnustaks.

Or. de

Selgitus

Ülekandetunnistus on liikmesriikide antud tõend taastuvenergia osakaalu kohta, samal ajal 
kui päritolutagatis on energia tootjatele, tarnijatele või tarbijatele mõeldud tõend.
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Muudatusettepanek 508
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid tagavad, et kõik 
konkreetsel kalendrisaastal toodetud 
taastuvenergia suhtes väljaantavad 
päritolutagatised antakse välja hiljemalt 
kolm kuud pärast nimetatud aasta lõppu.

4. Liikmesriigid tagavad, et kõik 
konkreetsel kalendriaastal toodetud 
taastuvenergia suhtes väljaantavad 
päritolutagatised antakse välja vähemalt 
iga kolme kuu tagant.

Or. en

Selgitus

Päritolutagatiste saadavuse ja likviidsuse tagamiseks turgudel tuleks päritolutagatisi 
regulaarselt välja anda ja vähemalt iga kolme kuu tagant, olenemata sellest, kas tegemist on 
aastalõpuga või ei.

Muudatusettepanek 509
Reino Paasilinna

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid tagavad, et kõik 
konkreetsel kalendrisaastal toodetud 
taastuvenergia suhtes väljaantavad 
päritolutagatised antakse välja hiljemalt 
kolm kuud pärast nimetatud aasta lõppu.

4. Liikmesriigid tagavad, et kõik 
konkreetsel kalendriaastal toodetud 
taastuvenergia suhtes väljaantavad 
päritolutagatised antakse välja vähemalt 
iga kolme kuu tagant.

Or. en

Selgitus

Päritolutagatiste saadavuse ja likviidsuse tagamiseks turgudel tuleks päritolutagatisi 
regulaarselt välja anda ja vähemalt iga kolme kuu tagant, olenemata sellest, kas tegemist on 
aastalõpuga või ei.
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Muudatusettepanek 510
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid tagavad, et kõik 
konkreetsel kalendrisaastal toodetud 
taastuvenergia suhtes väljaantavad 
päritolutagatised antakse välja hiljemalt 
kolm kuud pärast nimetatud aasta lõppu. 

4. Liikmesriigid tagavad, et kõik 
konkreetsel kalendrisaastal toodetud 
taastuvenergia suhtes väljaantavad 
päritolutagatised ja ülekandetunnistused
antakse välja hiljemalt kolm kuud pärast 
nimetatud aasta lõppu.

Or. de

Selgitus

Ülekandetunnistus on liikmesriikide antud tõend taastuvenergia osakaalu kohta, samal ajal 
kui päritolutagatis on energia tootjatele, tarnijatele või tarbijatele mõeldud tõend.

Muudatusettepanek 511
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid tagavad, et kõik 
konkreetsel kalendrisaastal toodetud 
taastuvenergia suhtes väljaantavad 
päritolutagatised antakse välja hiljemalt 
kolm kuud pärast nimetatud aasta lõppu.

4. Liikmesriigid tagavad, et kõik 
konkreetsel kalendrisaastal toodetud 
taastuvenergia suhtes väljaantavad 
päritolutagatised antakse välja hiljemalt 
kuus kuud pärast nimetatud aasta lõppu.

Or. en

Selgitus

Nõue, et andmed tuleb esitada kolme kuu jooksul, võib põhjustada tarbetu koormuse 
liikmesriikidele, kes koguvad andmeid eri viisil, mille tõttu tehakse ettepanek pikendada seda 
tähtaega kuue kuuni.
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Muudatusettepanek 512
Romana Jordan Cizelj

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid tagavad, et kõik 
konkreetsel kalendrisaastal toodetud 
taastuvenergia suhtes väljaantavad 
päritolutagatised antakse välja hiljemalt 
kolm kuud pärast nimetatud aasta lõppu.

4. Liikmesriigid tagavad, et kõik 
konkreetsel kalendrisaastal toodetud 
taastuvenergia suhtes väljaantavad 
päritolutagatised antakse välja hiljemalt 
kuus kuud pärast nimetatud aasta lõppu.

Or. sl

Muudatusettepanek 513
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid tagavad, et kui 
koostootmisjaamas taastuvenergiat tootval 
tootjal on õigus saada päritolutagatisi 
lõike 1 ja direktiivi 2004/8/EÜ sätete 
kohaselt, antakse iga energiaühiku kohta 
välja ainult üks päritolutagatis, mis vastab 
käesoleva direktiivi ja direktiivi 
2004/8/EÜ nõuetele. See päritolutagatis 
ühendab kõik käesoleva direktiivi ja 
direktiivi 2004/8/EÜ kohaste eraldi 
päritolutagatiste ülesanded.
Päritolutagatisi ei anta taastuvatest 
energiaallikatest saadud energia kohta 
käesoleva artikli kohaselt, kui on antud 
muid tõendeid, mida saab kasutada 
direktiivist 2003/54/EÜ tuleneva 
elektrienergia päritolu avalikustamise 
kohustuse täitmiseks.

Or. en
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Selgitus

Nagu on sätestatud direktiivis elektrienergia siseturu kohta, on avalikustamiseks mõeldud 
päritolutagatise eesmärgiks tõendada, et konkreetne energiakogus on toodetud taastuvatest 
allikatest.

Muudatusettepanek 514
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Taastuvatest energiaallikatest 
toodetud elekter ja mis vastab direktiivi 
2004/8/EÜ kohase päritolutagatise 
saamise tingimustele, vastab ka käesoleva 
direktiivi kohaste päritolutagatiste 
tingimustele.

Or. fr

Selgitus

Direktiivi 2004/8/EÜ kohaselt välja antud päritolutagatised on toodetud elektriga seotud 
päritolutagatised; nende väärtus on seotud asjaoluga, et elekter on saadud koostootmise 
tulemusel. Erinevus võrreldes käesoleva direktiivi kohase päritolutagatisega on seega 
põhimõtteline: üks on seotud energiaallikaga, teine elektri tootmise protsessiga.

Muudatusettepanek 515
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid võivad alternatiivina 
päritolutagatistele vabatahtlikult 
väljastada eesmärgi arvestuse, millega 
käesolev direktiiv ei seosta mingeid õigusi. 
Liikmesriik tagab eesmärgi arvestuse 
sertifikaatide vastavuse lõigetes 1 kuni 4 



PE409.383v01-00 72/88 AM\730535ET.doc

ET

osutatud nõuetele. Liikmesriigid tagavad 
samuti, et eesmärgi arvestuse sertifikaadid 
on selgelt määratletud ja need 
tühistatakse elektrooniliselt.

Or. de

Selgitus

Eesmärgi arvestamise sertifikaat on eesmärgi saavutamise täiendav ja paindlik vahend.

Muudatusettepanek 516
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. Päritolutagatised ja eesmärgi 
arvestuse sertifikaadid ei anna mingit 
õigust saada toetust riikliku toetuskava 
alusel.

Or. de

Selgitus

Seda tuleb selgelt mainida, et vältida tunnistuste väärkasutamist.

Muudatusettepanek 517
Erna Hennicot-Schoepges, Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6a
Riiklike eesmärkide saavutamiseks 
võetakse arvesse nende biokütuste 
sertifikaate, mis pärinevad liikmesriigist, 
kellega asjaomane liikmesriik on 
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sõlminud kahepoolse lepingu.
Sertifikaadid tühistatakse riigis, millest 
need on soetatud. Kõnealuses riigis 
võetakse arvesse biokütuste 
sertifikaatidega kaasnevat 
kasvuhoonegaaside heitkoguste säästu.

Or. en

Muudatusettepanek 518
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6 a
1. Liikmesriigid tagavad, et kui artiklis 15 
ette nähtud vajalikele 
keskkonnasäästlikkuse kriteeriumidele 
vastav biokütuse kogus tarnitakse 
transpordikütusena kasutamiseks 
liikmesriigis, on biokütuse tarnijal 
võimalus saada piisavalt biokütuse 
kaubeldavaid ühikuid tarnitud biokütuse 
koguse alusel – energia alusel –
alternatiivina rahalisele toetusele või 
tunnustusele ükskõik millise biokütuste 
kohustuse või eeskirjade alusel.
2. Selleks peavad liikmesriigid tagama, et 
selline biokütuse kaubeldav ühik antakse 
välja biokütuse tarnija taotluse alusel. 
Biokütuse kaubeldava ühiku suhtes 
kohaldatakse järgmisi tingimusi:
(a) biokütuse kaubeldava ühiku puhul 
kasutatakse määratletud energiaühikut 
(näiteks 1 gigadžaul);
(b) ainult üks biokütuse kaubeldav ühik 
antakse välja iga biokütuse gigadžauli 
kohta, mille kohta on liikmesriigis on 
andnud loa kasutada seda 
transpordikütusena;
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(c) biokütuse kaubeldavat ühikut ei anta 
välja biokütuse kohta, mis ei vasta artiklis 
15 sätestatud keskkonnasäästlikkuse 
kriteeriumidele;
biokütuse kaubeldava ühiku 
väljaandmisel ei registreeri liikmesriik 
sellega seotud biokütuse kogust biokütuse 
eesmärki ega muusse biokütuse 
kohustusse ja see biokütus ei vasta ühegi 
rahalise toetuse tingimustele asjaomasel 
turul.
3. Liikmesriigid tagavad, et biokütuse 
kaubeldavad ühikud:
(a) antakse välja, kantakse üle ja 
tühistatakse elektrooniliselt;
(b) on täpsed, usaldusväärsed ja pettust 
välistavad;
(c) sisaldavad piisavalt teavet, mis 
võimaldab ühikuste nõuetekohast 
haldamist ja jälgimist ning sisaldavad 
lisateavet, mis on vajalik biokütuse 
riiklike eeskirjade täitmiseks.
4. Liikmesriigid tunnustavad teiste 
liikmesriikide poolt käesoleva direktiivi 
kohaselt välja antud biokütuse 
kaubeldavaid ühikuid. Liikmesriik võib 
keelduda biokütuse kaubeldavaid ühikuid 
tunnustamast, kui keeldumine põhineb 
objektiivsetel, läbipaistvatel ja 
mittediskrimineerivatel kriteeriumidel.

Or. en

Selgitus

Päritolutagatiste süsteemi tuleks laiendada, nii et see hõlmaks ka biokütuseid eraldi biokütuse 
kaubeldava krediidi süsteemis, et tagada suurem paindlikkus biokütuste alaste eesmärkide 
saavutamisel ja vältida ebavajalikku biokütuste füüsilist vedu. Pakutud süsteem liidetakse 
teistes liikmesriikides kehtivate biokütuste reguleerimise toetusmeetmetega, näiteks biokütuste 
alased kohustused, ning rajaneb praegu juba paljudes liikmesriikides olemasolevatel 
biokütuse kaubeldava krediidi süsteemidel ning võimaldab nende ühtlustamist.
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Muudatusettepanek 519
Mechtild Rothe

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 välja jäetud
Pädevad asutused ja päritolutagatiste 

registrid
1. Liikmesriik määrab ühe pädeva 
asutuse, kellel on järgmised ülesanded:
(a) luua ja hallata riiklikke 

päritolutagatiste registreid;
(b) välja anda päritolutagatisi;
(c) registreerida kõik päritolutagatiste 

ülekandmised;
(d) tühistada päritolutagatised;
(e) avaldada aastaaruanne väljaantud, 
pädevatele asutustele ülekantud või neilt 
saadud ning tühistatud päritolutagatiste 
hulga kohta.
2. Pädev asutus ei tegele energia tootmise, 
sellega kauplemise, selle tarnimise või 
jaotamisega.
3. Riiklikus päritoluregistris 
registreeritakse iga inimese valduses 
olevad päritolutagatised. Päritolutagatis 
võib olla ainult ühes registris.

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. Käesoleva direktiiviga antakse 
liikmesriikidele võimalus ise vabalt valida, millises valdkonnas nad soovivad kõige rohkem 
korda saata. Seetõttu ei ole täiendav paindlikkusmehhanism enam vajalik. Päritolutagatis 
peaks seega jääma selliseks, nagu see on määratletud direktiivis 2001/77/EÜ elektrienergiat 
puudutava teabe avalikustamise eesmärgil.
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Muudatusettepanek 520
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pädevad asutused ja päritolutagatiste 
registrid

Riiklikud toetussüsteemid ja 
paindlikkusmehhanismid

1. Liikmesriik määrab ühe pädeva 
asutuse, kellel on järgmised ülesanded:

1. Riiklikud taastuvenergia edendamise 
toetuskavad on kõige tähtsamad artiklis 3 
kirjeldatud eesmärkide saavutamise 
vahendid. Liikmesriigid võivad vabalt 
valida erinevate taastuvenergia 
toetuskavade vahel.

(a) luua ja hallata riiklikke 
päritolutagatiste registreid;
(b) välja anda päritolutagatisi; 
(c) registreerida kõik päritolutagatiste 
ülekandmised;
(d) tühistada päritolutagatised;
(e) avaldada aastaaruanne väljaantud, 
pädevatele asutustele ülekantud või neilt 
saadud ning tühistatud päritolutagatiste 
hulga kohta.

2. Pädev asutus ei tegele energia tootmise, 
sellega kauplemise, selle tarnimise või 
jaotamisega.

2. Liikmesriigid võivad oma eesmärkide 
saavutamise võimalusi suurendamiseks ja 
kulude vähendamiseks kasutada järgmisi 
paindlikkusmehhanisme:
(a) taastuvenergia statistiliste koguste 
ülekandmine liikmesriikide vahel;
(b) eesmärkide saavutamine ühiselt;
(c) ühiste toetussüsteemide loomine.
Nende paindlikkusmehhanismide 
kirjeldus on järgmistes artiklites.
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3. Riiklikus päritoluregistris 
registreeritakse iga inimese valduses 
olevad päritolutagatised. Päritolutagatis 
võib olla ainult ühes registris. 

Or. es

Selgitus

Taastuvenergia toetussüsteemidel on olnud otsustav roll kõnealustele energiaallikatele nende 
praeguse staatuse saamisel ELis ja need on nende allikate tulevase arengu seisukohast väga 
tähtsad. Sellistena tuleb neid käesolevas direktiivis asjakohaselt arvestada, sest komisjoni 
ettepanekus viidatakse neile vaid vormiliselt.

Muudatusettepanek 521
Jerzy Buzek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pädevad asutused ja päritolutagatiste 
registrid

Liikmesriikide vahelised statistilised 
ülekanded

1. Liikmesriik määrab ühe pädeva 
asutuse, kellel on järgmised ülesanded:

1. Liikmesriigid võivad korraldada 
kindlaksmääratud taastuvenergia koguse 
statistilise ülekandmise ühelt liikmesriigilt 
teisele liikmesriigile. Ülekantava 
kogusega tehakse järgmist:

(a) luua ja hallata riiklikke 
päritolutagatiste registreid;

(a) lahutatakse sellest taastuvenergia 
kogusest, mida võetakse arvesse, kui 
kontrollitakse artikli 3 nõuete järgimist 
liikmesriigis seoses siseriiklike 
eesmärkidega ning

(b) välja anda päritolutagatisi; (b) liidetakse sellele taastuvenergia 
kogusele, mida võetakse arvesse, kui 
kontrollitakse artikli 3 nõuete järgimist 
teises liikmesriigis seoses siseriiklike 
eesmärkidega. 

(c) registreerida kõik päritolutagatiste 
ülekandmised;
(d) tühistada päritolutagatised;
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(e) avaldada aastaaruanne väljaantud, 
pädevatele asutustele ülekantud või neilt 
saadud ning tühistatud päritolutagatiste 
hulga kohta.
2. Pädev asutus ei tegele energia tootmise, 
sellega kauplemise, selle tarnimise või 
jaotamisega.

2. Lõike 1 kohane korraldamine võib 
kehtida üks või enam aastat, kuid sellest 
tuleb komisjoni teavitada hiljemalt kolm 
kuud pärast esimese aasta lõppu, mil need 
jõustuvad.

3. Riiklikus päritoluregistris 
registreeritakse iga inimese valduses 
olevad päritolutagatised. Päritolutagatis 
võib olla ainult ühes registris.

Or. en

Selgitus

Käesoleva artikli alusel võib energiat statistilisel alusel üle kanda ühest liikmesriigist teise. 
Selle sätte kasutamise kõige ilmsem põhjus on juhul, kui liikmesriik ületab 2020. aastal oma 
eesmärgi ja tahab seetõttu müüa ülejäänud ühikud teisele liikmesriigile.

Samuti on võimalik, et kaks liikmesriiki sõlmivad pärast käesoleva direktiivi jõustumist 
pikaajalise kokkuleppe teatava koguse energia ülekandmiseks statistilisel alusel kuni 2020. 
aastani (kaasa arvatud). Kokkuleppe tingimustest sõltub, kas see on suletud või mitte.

Muudatusettepanek 522
Vladimír Remek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pädevad asutused ja päritolutagatiste 
registrid

Liikmesriikide vahelised statistilised 
ülekanded

1. Liikmesriik määrab ühe pädeva 
asutuse, kellel on järgmised ülesanded:

1. Liikmesriigid võivad korraldada 
kindlaksmääratud taastuvenergia koguse 
statistilise ülekandmise ühelt liikmesriigilt 
teisele liikmesriigile. Ülekantava 
kogusega tehakse järgmist:

(a) luua ja hallata riiklikke 
päritolutagatiste registreid;

(a) lahutatakse sellest taastuvenergia 
kogusest, mida võetakse arvesse, kui 
kontrollitakse artikli 3 nõuete järgimist 
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liikmesriigis seoses siseriiklike 
eesmärkidega  ning

(b) välja anda päritolutagatisi; (b) liidetakse sellele taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia 
kogusele, mida võetakse arvesse, kui 
kontrollitakse artikli 3 nõuete järgimist 
teises liikmesriigis seoses siseriiklike 
eesmärkidega.

(c) registreerida kõik päritolutagatiste 
ülekandmised;
(d) tühistada päritolutagatised;
(e) avaldada aastaaruanne väljaantud, 
pädevatele asutustele ülekantud või neilt 
saadud ning tühistatud päritolutagatiste 
hulga kohta.
2. Pädev asutus ei tegele energia tootmise, 
sellega kauplemise, selle tarnimise või 
jaotamisega.

2. Lõike 1 kohane korraldamine võib 
kehtida üks või enam aastat, kuid sellest 
tuleb komisjoni teavitada hiljemalt kolm 
kuud pärast esimese aasta lõppu, mil need 
jõustuvad.

3. Riiklikus päritoluregistris 
registreeritakse iga inimese valduses 
olevad päritolutagatised. Päritolutagatis 
võib olla ainult ühes registris.

Or. xm

Selgitus

Algne tagatistega kauplemise ettepanek on osutumas liiga bürokraatlikuks ja ebasoodsaks 
riikidele, kus toetatakse taastuvatest energiaallikatest pärineva energia kasutamist. Võib 
tekkida hirm, et sellise ettepaneku rakendamine on ELi õigusega vastuolus. Uuel ettepanekul 
on sama eesmärk kui komisjoni algsel päritolutagatisega kauplemise ettepanekul, s.t sellega 
nähakse ette päritolutagatiste paindlik ülekandmine ühelt liikmesriigilt teisele, kuid see ei 
ohusta samas riiklikke toetussüsteeme ja võimaldab liikmesriikidel jälgida oma eesmärkide 
täitmist.
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Muudatusettepanek 523
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pädevad asutused ja päritolutagatiste 
registrid

Pädevad asutused ja päritolutagatiste ning 
biokütuse kaubeldavate ühikute registrid

1. Liikmesriik määrab ühe pädeva asutuse, 
kellel on järgmised ülesanded:

1. Liikmesriik määrab ühe pädeva asutuse, 
kellel on järgmised ülesanded:

(a) luua ja hallata riiklikke päritolutagatiste 
registreid;

(a) luua ja hallata riiklikke päritolutagatiste
ja biokütuse kaubeldavate ühikute
registreid;

(b) välja anda päritolutagatisi; (b) välja anda päritolutagatisi ja biokütuse 
kaubeldavaid ühikuid;

(c) registreerida kõik päritolutagatiste 
ülekandmised;

(c) registreerida kõik päritolutagatiste ja 
biokütuse kaubeldavate ühikute
ülekandmised;

(d) tühistada päritolutagatised; (d) tühistada päritolutagatised ja biokütuse 
kaubeldavad ühikud;

(e) avaldada aastaaruanne väljaantud, 
pädevatele asutustele ülekantud või neilt 
saadud ning tühistatud päritolutagatiste 
hulga kohta.

(e) avaldada aastaaruanne väljaantud, 
pädevatele asutustele ülekantud või neilt 
saadud ning tühistatud päritolutagatiste 
hulga ja samal viisil biokütuse 
kaubeldavate ühikute kohta.

2. Pädev asutus ei tegele energia tootmise, 
sellega kauplemise, selle tarnimise või
jaotamisega.

2. Pädev asutus ei tegele energia tootmise, 
sellega kauplemise, selle tarnimise, 
jaotamise, biokütuse tootmise, 
transpordikütusega kauplemise, tarnimise
või jaotamisega.

Riiklikus päritoluregistris registreeritakse 
iga inimese valduses olevad 
päritolutagatised. Päritolutagatis võib olla 
ainult ühes registris.

Riiklikus päritolutagatiste registris ja 
biokütuse kaubeldavate ühikute registris
registreeritakse iga inimese valduses 
olevad päritolutagatised / biokütuse 
kaubeldavad ühikud. Päritolutagatis või 
biokütuse kaubeldavad ühikud võivad olla
üheaegselt ainult ühes registris.

Or. en
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Selgitus

Päritolutagatiste süsteemi tuleks laiendada, nii et see hõlmaks ka biokütuseid eraldi biokütuse 
kaubeldava krediidi süsteemis, et tagada suurem paindlikkus biokütuste alaste eesmärkide 
saavutamisel ja vältida ebavajalikku biokütuste füüsilist vedu. Pakutud süsteem liidetakse 
teistes liikmesriikides kehtivate biokütuste reguleerimise toetusmeetmetega, näiteks biokütuste 
alased kohustused, ning rajaneb praegu juba paljudes liikmesriikides olemasolevatel 
biokütuse kaubeldava krediidi süsteemidel ning võimaldab nende ühtlustamist.

Muudatusettepanek 524
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik määrab ühe pädeva asutuse, 
kellel on järgmised ülesanded:

Liikmesriik määrab ühe pädeva asutuse, 
kellel on järgmised ülesanded:

(a) luua ja hallata riiklikke 
päritolutagatiste registreid;

(a) luua ja hallata riikliku tagatiste 
registrit;

(a a) registreerida kõik käitised, mis 
annavad käesoleva direktiivi kohaselt 
välja päritolutagatisi ja 
ülekandetunnistusi;

(b) välja anda päritolutagatisi; (b) välja anda päritolutagatisi ja 
ülekandetunnistusi;

(b a) registreerida iga punktis a a 
nimetatud käitise osas kõikide selliste 
investeeringutoetuste liigid ja kogused, 
mis on vajalikud käitise tehniliseks 
toimimiseks ja mis on antud pärast 
käesoleva direktiivi jõustumist; 

(c) registreerida kõik päritolutagatiste
ülekandmised;

(c) registreerida kõik tagatiste
ülekandmised;

(d) tühistada päritolutagatised; (d) tühistada tagatised;
(e) avaldada aastaaruanne väljaantud, 
pädevatele asutustele ülekantud või neilt 
saadud ning tühistatud päritolutagatiste 
hulga kohta.

(e) avaldada aastaaruanne väljaantud, 
pädevatele asutustele ülekantud või neilt 
saadud ning tühistatud päritolutagatiste ja 
ülekandetunnistuste hulga kohta.

Or. de
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Selgitus

Pädeva asutuse ülesanded tuleks esitada üksikasjalikumalt ja nende hulka peab kuuluma ka 
selliste käitiste registreerimine, mis annavad välja tunnistusi ja mis on saanud 
investeeringutoetusi.

Muudatusettepanek 525
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik määrab ühe pädeva asutuse, 
kellel on järgmised ülesanded:

1. Liikmesriik määrab ühe
päritolutagatiste ja vajadusel energia 
ülekandmise arvestuse tunnistuste osas
pädeva asutuse, kellel on järgmised 
ülesanded:

(a) luua ja hallata riiklikke 
päritolutagatiste registreid;

(a) luua ja hallata riiklikku registrit;

(b) välja anda päritolutagatisi; (b) välja anda;
(c) registreerida kõik päritolutagatiste
ülekandmised;

(c) registreerida kõik ülekandmised;

(d) tühistada päritolutagatised; (d) tühistada;
(e) avaldada aastaaruanne väljaantud, 
pädevatele asutustele ülekantud või neilt 
saadud ning tühistatud päritolutagatiste
hulga kohta.

(e) avaldada aastaaruanne väljaantud, 
pädevatele asutustele ülekantud või neilt 
saadud ning tühistatud hulga kohta.

Or. en
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Muudatusettepanek 526
Romana Jordan Cizelj

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – sissejuhatav osa

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. sl

Muudatusettepanek 527
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Tagatiste mitmekordse väljaandmise 
vältimiseks võib need välja anda ainult 
selle riigi tagatiste register, kus käitis 
asub. Kui käitis asub mitme liikmesriigi 
territooriumil, peavad kõnealused 
liikmesriigid tagama, et tagatisi ei anta 
välja mitu korda.

Or. de

Selgitus

Selgitus aitab vältida tagatiste mitmekordset väljaandmist.

Muudatusettepanek 528
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Igal käitajal on tagatiste registris 
konto. Käitajatel, kellel on käitised mitmes 
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liikmesriigis, on konto iga kõnealuse riigi 
riiklikus registris. Lisaks sellele avatakse 
igas registris konto kõnealuse liikmesriigi 
jaoks. Energia tarnijad ja tarbijad võivad 
taotleda konto avamist.
Igal taastuvenergiat tootva käitise käitajal 
on õigus tutvuda tagatise registris oma 
käitise kohta välja antud tagatistega. See 
võimaldab käitajatel tõestada, et nende 
käitistes toodetav energia pärineb 
taastuvatest energiaallikatest.

Or. de

Selgitus

Annab tagatiste registrile üksikasjalikuma ülesande: konto tuleb avada igale jaama käitajale, 
energia tarnijatele ja energia tarbijatele on see vabatahtlik.

Muudatusettepanek 529
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõiked 1 c ja d (uued)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 c. Vahetult pärast tagatise väljaandmist 
kantakse vastavad päritolutagatised selle 
käitaja kontole riiklikus tagatiste registris, 
kelle käitises energia on toodetud.
1 d. Vahetult pärast tagatise väljaandmist 
kantakse vastavad ülekandetunnistused 
kõnealuse liikmesriigi kontole riiklikus 
tagatiste registris.

Or. de

Selgitus

Ülekandetunnistus on liikmesriikide antud tõend taastuvenergia osakaalu kohta, samal ajal 
kui päritolutagatis on energia tootjatele, tarnijatele või tarbijatele mõeldud tõend.
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Muudatusettepanek 530
Romana Jordan Cizelj

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Pädev asutus ei tegele energia tootmise, 
sellega kauplemise, selle tarnimise või 
jaotamisega.

2. Pädev asutus ei tegele energia tootmise, 
sellega kauplemise, selle tarnimise, 
jaotamise või ülekandmisega.

Or. sl

Muudatusettepanek 531
Eluned Morgan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Pädev asutus ei tegele energia tootmise, 
sellega kauplemise, selle tarnimise või 
jaotamisega.

2. Pädev asutus ei tegele ega ole seotud
energia tootmise, sellega kauplemise, selle 
tarnimise või jaotamisega.

Or. en

Selgitus

Väljaandvad asutused on üldiselt reguleerijad (60%), kuid praegu on 30% väljaandvatest 
asutustest põhivõrguettevõtjad, mis võib tekitada huvide konflikti.

Muudatusettepanek 532
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Riiklikus päritoluregistris 
registreeritakse iga inimese valduses 
olevad päritolutagatised. Päritolutagatis 

3. Riiklikus päritolutagatiste registris ja kui 
kasutatakse artikli 9 lõike 1 b punktis a 
või c sätestatud paindlikkusmehhanisme, 
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võib olla ainult ühes registris. siis ka energia ülekandmise arvestuse 
tunnistuste registris registreeritakse iga 
inimese valduses olevad päritolutagatised 
ja energia ülekandmise arvestuse 
tunnistused. Päritolutagatis või 
ülekandmise arvestuse tunnistus võib olla 
ainult ühes registris.

Or. en

Selgitus

Päritolutagatiste ja energia ülekandmise arvestuse tunnistuste (kui liikmesriik vabatahtlikult 
otsustab neid kasutada) eest peaks vastutama üks pädev asutus.

Muudatusettepanek 533
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Riiklikus päritoluregistris 
registreeritakse iga inimese valduses 
olevad päritolutagatised. Päritolutagatis 
võib olla ainult ühes registris.

3. Riiklikus päritoluregistris 
registreeritakse iga inimese valduses 
olevad päritolutagatised või 
ülekandetunnistused. Päritolutagatis või 
ülekandetunnistus võib olla ainult ühes 
registris.

Or. de

Selgitus

Ülekandetunnistuse eesmärk on tõestada liikmesriikide taastuvenergia osakaalu, kuid 
päritolutagatis toimib tõendina energiatootjatele, tarnijatele või tarbijatele.
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Muudatusettepanek 534
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Komisjon määrab põhihaldaja, kes 
ühendab individuaalsed tagatisregistrid 
liideste abil. Tagatised kantakse üle 
põhihaldaja kaudu. 
(a) liikmesriikide vahel,
(b) eri liikmesriikide isikute vahel ja 
(c) liikmesriigi ja teise liikmesriigi isikute 
vahel.
Põhihaldaja koostab aastaaruande 
individuaalsete tagatiste registrite 
vaheliste ülekannete kohta.

Or. de

Selgitus

Sujuva koostöö tagamiseks riiklike registrite vahel on vaja luua põhihaldaja ametikoht.

Muudatusettepanek 535
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Seoses käesoleva direktiivi 
rakendamisega võtab komisjon vastu 
õigusakti ühtlustatud ja kindla tagatiste 
registreerimise süsteemi kohta ühtlustatud 
elektroonilise andmebaaside vormis ühiste 
andmetega, et jälgida päritolutagatiste ja 
ülekandetunnistuste väljaandmist, 
omamist, ülekandmist ja tühistamist, et 
tagada avalikkuse juurdepääs ja 
asjakohane konfidentsiaalsus ja tagada, et 
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ei tehtaks ülekandeid, mis ei vasta 
käesoleva direktiivi nõuetele. Õigusakt 
võetakse vastu artikli 21 lõikes 3 osutatud 
korras.

Or. de

Selgitus

Tagatisregistrite tehnilised üksikasjad peaks kindlaks määrama komisjon komiteemenetluse 
kohaselt.

Muudatusettepanek 536
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 c. Isikud või liikmesriigid võivad nende 
valduses olevaid päritolutagatisi või 
ülekandetunnistusi üle kanda või 
tühistamiseks esitada käesoleva direktiivi
sätete kohaselt.

Or. de

Selgitus

Täpsustamine.
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