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Muudatusettepanek 537
Mechtild Rothe

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8 välja jäetud
Päritolutagatiste esitamine tühistamiseks

1. Asjaomasele energiaühikule vastav 
päritolutagatis esitatakse tühistamiseks 
artikli 7 kohaselt määratud pädevale 
asutusele, kui:
(a) elektriühiku tootmist taastuvatest 
energiaallikatest või soojus- ja 
jahutusenergia ühiku tootmist 
taastuvatest energiaallikatest vähemalt 5 
MWth võimsusega jaamades toetatakse 
soodustariifimaksete, lisamaksete, 
maksuvähenduste või 
pakkumismenetlustest tulenevate maksete 
vormis, ning sel juhul esitatakse tagatis 
toetussüsteemi loonud liikmesriigi 
määratud pädevale asutusele;
(b) taastuvatest energiaallikatest toodetud 
elektriühikut või taastuvatest 
energiaallikatest vähemalt 5 MWth 
võimsusega jaamades toodetud soojus- ja 
jahutusenergia ühikut võetakse arvesse 
siis, kui hinnatakse taastuvenergia 
kasutamise kohustuse täitmist üksuse 
poolt, ning sel juhul esitatakse 
päritolutagatis kohustuse kehtestanud 
liikmesriigi määratud pädevale asutusele; 
või
(c) energiatarnija või energiatarbija 
otsustab kasutada päritolutagatist selleks, 
et tõendada taastuvenergia osakaalu või 
kogust oma energiakasutuse struktuuris, 
taotlemata toetuskavast saadavat kasu 
vastavalt punktidele a ja b; sel juhul 
esitatakse päritolutagatis selle liikmesriigi 
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määratud pädevale asutusele, kus 
energiakasutuse struktuuris kirjeldatud 
energiat tarbitakse.
2. Kui käitaja on esitanud pädevale 
asutusele lõike 1 punkti a või b kohaselt 
ühe või mitu päritolutagatist, peab ta:
(a) vastavalt artikli 6 lõikele 1 taotlema 
uusi päritolutagatisi kogu sama käitise 
edasise tootmise suhtes, mis on seotud 
taastuvate energiaallikatega;
(b) esitama need päritolutagatised 
tühistamiseks samale pädevale asutusele. 

3. Päritolutagatised saab esitada pädevale 
asutusele tühistamiseks kuni ühe aasta 
jooksul pärast nende väljaandmise 
kuupäeva.

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.

Muudatusettepanek 538
Jerzy Buzek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Päritolutagatiste esitamine tühistamiseks Liikmesriikide vahelised ühisprojektid
1. Asjaomasele energiaühikule vastav 
päritolutagatis esitatakse tühistamiseks 
artikli 7 kohaselt määratud pädevale 
asutusele, kui:

1. Kaks või enam liikmesriiki võivad võtta 
ette ühisprojekte.

(a) elektriühiku tootmist taastuvatest 
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energiaallikatest või soojus- ja 
jahutusenergia ühiku tootmist 
taastuvatest energiaallikatest vähemalt 5 
MWth võimsusega jaamades toetatakse 
soodustariifimaksete, lisamaksete, 
maksuvähenduste või 
pakkumismenetlustest tulenevate maksete 
vormis, ning sel juhul esitatakse tagatis 
toetussüsteemi loonud liikmesriigi 
määratud pädevale asutusele;
(b) taastuvatest energiaallikatest toodetud 
elektriühikut või taastuvatest 
energiaallikatest vähemalt 5 MWth 
võimsusega jaamades toodetud soojus- ja 
jahutusenergia ühikut võetakse arvesse 
siis, kui hinnatakse taastuvenergia 
kasutamise kohustuse täitmist üksuse 
poolt, ning sel juhul esitatakse 
päritolutagatis kohustuse kehtestanud 
liikmesriigi määratud pädevale asutusele; 
või
(c) energiatarnija või energiatarbija 
otsustab kasutada päritolutagatist selleks, 
et tõendada taastuvenergia osakaalu või 
kogust oma energiakasutuse struktuuris, 
taotlemata toetuskavast saadavat kasu 
vastavalt punktidele a ja b; sel juhul 
esitatakse päritolutagatis selle liikmesriigi 
määratud pädevale asutusele, kus 
energiakasutuse struktuuris kirjeldatud 
energiat tarbitakse.
2. Kui käitaja on esitanud pädevale 
asutusele lõike 1 punkti a või b kohaselt 
ühe või mitu päritolutagatist, peab ta:

2. Liikmesriigid teavitavad komisjoni 
energiakogusest, mis toodeti nende 
territooriumil või artikli 5 lõike 9 kohaselt 
kolmandas riigis asuvates käitistes, mis 
käivitati pärast käesoleva direktiivi 
jõustumise kuupäeva või mida renoveeriti 
võimususe suurenemise tõttu ning mis 
ehitati lõike 1 kohase ühisprojektina. 
Artikli 3 järgimise kontrollimise eesmärgil 
võetakse teatatud energiakogust arvesse 
teise liikmesriigi riikliku eesmärgi 
täitmisel.

(a) vastavalt artikli 6 lõikele 1 taotlema 
uusi päritolutagatisi kogu sama käitise 
edasise tootmise suhtes, mis on seotud 
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taastuvate energiaallikatega;
(b) esitama need päritolutagatised 
tühistamiseks samale pädevale asutusele. 
3. Päritolutagatised saab esitada pädevale 
asutusele tühistamiseks kuni ühe aasta 
jooksul pärast nende väljaandmise 
kuupäeva.

3. Liikmesriik esitab teavitamisel järgmise 
teabe:

a) kavandatava käitise kirjeldus või 
viitamine renoveeritud käitisele;
b) käitises toodetava elektri või soojus- või 
jahutusenergia osakaalu või koguse 
täpsustamine, mida võetakse arvesse teise 
liikmesriigi riikliku eesmärgi täitmisel;
c) viitamine liikmesriigile, mille kasuks 
teavitamine toimub;
d) ajavahemiku täpsustamine, mille 
jooksul toodetavat energiat võetakse 
arvesse teise liikmesriigi riikliku eesmärgi 
täitmisel.
4. Lõike 3 punktis d täpsustatud 
ajavahemik esitatakse 
täiskalendriaastatena ja see võib kesta 
kauem kui 2020. aastani.
5. Käesoleva artikli kohaselt esitatud 
teadet ei muudeta ega seda ei tühistata 
teavitava liikmesriigi ja lõike 3 punktis c 
osutatud liikmesriigi nõusolekuta.

Or. en

Selgitus

Käesoleva artikliga antakse liikmesriigile võimalus võtta oma riikliku eesmärgi täitmisel 
arvesse kogu või osa taastuvenergiast, mis toodetakse teises liikmesriigis asuvas uues või 
renoveeritud käitises. Selleks on vajalik nii asukoha- kui ka vastuvõtva liikmesriigi nõusolek, 
millest tuleb teatada komisjonile ja teates tuleb täpsustada kokkuleppe tingimused.
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Muudatusettepanek 539
Vladimír Remek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Päritolutagatiste esitamine tühistamiseks Liikmesriikide vahelised ühisprojektid
1. Asjaomasele energiaühikule vastav 
päritolutagatis esitatakse tühistamiseks 
artikli 7 kohaselt määratud pädevale 
asutusele, kui:

1. Kaks või enam liikmesriiki võivad võtta 
ette ühisprojekte.

(a) elektriühiku tootmist taastuvatest 
energiaallikatest või soojus- ja 
jahutusenergia ühiku tootmist 
taastuvatest energiaallikatest vähemalt 5 
MWth võimsusega jaamades toetatakse 
soodustariifimaksete, lisamaksete, 
maksuvähenduste või 
pakkumismenetlustest tulenevate maksete 
vormis, ning sel juhul esitatakse tagatis 
toetussüsteemi loonud liikmesriigi 
määratud pädevale asutusele;
(b) taastuvatest energiaallikatest toodetud 
elektriühikut või taastuvatest 
energiaallikatest vähemalt 5 MWth 
võimsusega jaamades toodetud soojus- ja 
jahutusenergia ühikut võetakse arvesse 
siis, kui hinnatakse taastuvenergia 
kasutamise kohustuse täitmist üksuse
poolt, ning sel juhul esitatakse 
päritolutagatis kohustuse kehtestanud 
liikmesriigi määratud pädevale asutusele; 
or
(c) energiatarnija või energiatarbija 
otsustab kasutada päritolutagatist selleks, 
et tõendada taastuvenergia osakaalu või 
kogust oma energiakasutuse struktuuris, 
taotlemata toetuskavast saadavat kasu 
vastavalt punktidele a ja b; sel juhul 
esitatakse päritolutagatis selle liikmesriigi 
määratud pädevale asutusele, kus 
energiakasutuse struktuuris kirjeldatud 
energiat tarbitakse.
2. Kui käitaja on esitanud pädevale 2. Liikmesriigid teavitavad komisjoni 
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asutusele lõike 1 punkti a või b kohaselt 
ühe või mitu päritolutagatist, peab ta:

energiakogusest, mis toodeti nende 
territooriumil või vastavalt artikli 5 lõikele 
9 kolmandas riigis asuvates käitistes, mis 
käivitati pärast käesoleva direktiivi 
jõustumise kuupäeva või mida renoveeriti 
võimususe suurenemise tõttu ning mis 
ehitati lõike 1 kohase ühisprojektina. 
Artikli 3 järgimise kontrollimise eesmärgil 
võetakse teatatud energiakogust arvesse 
teise liikmesriigi riikliku eesmärgi 
täitmisel.

(a) vastavalt artikli 6 lõikele 1 taotlema 
uusi päritolutagatisi kogu sama käitise 
edasise tootmise suhtes, mis on seotud 
taastuvate energiaallikatega;
(b) esitama need päritolutagatised 
tühistamiseks samale pädevale asutusele. 
3. Päritolutagatised saab esitada pädevale 
asutusele tühistamiseks kuni ühe aasta 
jooksul pärast nende väljaandmise 
kuupäeva.

3. Liikmesriik esitab teavitamisel järgmise 
teabe:

a) kavandatava käitise kirjeldus või 
viitamine renoveeritud käitisele;
b) käitises toodetava elektri või soojus- või 
jahutusenergia osakaalu või koguse 
täpsustamine, mida võetakse arvesse teise 
liikmesriigi riikliku eesmärgi täitmisel;
c) viitamine liikmesriigile, mille kasuks 
teavitamine toimub;
d) ajavahemiku täpsustamine, mille 
jooksul toodetavat energiat võetakse 
arvesse teise liikmesriigi riikliku eesmärgi 
täitmisel.
4. Lõike 3 punktis d täpsustatud 
ajavahemik esitatakse 
täiskalendriaastatena ja see võib kesta 
kauem kui 2020. aastani.
5. Käesoleva artikli kohaselt esitatud 
teadet ei muudeta ega seda ei tühistata 
teavitava liikmesriigi ja lõike 3 punktis c 
osutatud liikmesriigi nõusolekuta.

Or. en
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Selgitus

Algne tagatistega kauplemise ettepanek on liiga bürokraatlik ja asetaks riigid, kes 
kohaldavad taastuvate energiaallikate puhul soodustariifidega toetussüsteeme, 
ebasoodsamasse olukorda. See võib anda alust arvata, et rakendamine võib olla vastuolus 
Euroopa õigusaktidega. 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 540
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Päritolutagatiste esitamine tühistamiseks Liikmesriikide vahelised statistilised 
ülekanded

1. Asjaomasele energiaühikule vastav 
päritolutagatis esitatakse tühistamiseks 
artikli 7 kohaselt määratud pädevale 
asutusele, kui:

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

(a) elektriühiku tootmist taastuvatest 
energiaallikatest või soojus- ja 
jahutusenergia ühiku tootmist 
taastuvatest energiaallikatest vähemalt 5 
MWth võimsusega jaamades toetatakse 
soodustariifimaksete, lisamaksete, 
maksuvähenduste või 
pakkumismenetlustest tulenevate maksete 
vormis, ning sel juhul esitatakse tagatis 
toetussüsteemi loonud liikmesriigi 
määratud pädevale asutusele;

a) see lahutatakse sellest taastuvenergia 
kogusest, mida võetakse arvesse, kui 
hinnatakse artiklis 3 sästestatud riiklikke 
eesmärke käsitlevate nõuete järgimist 
liikmesriigis, ning

(b) taastuvatest energiaallikatest toodetud 
elektriühikut või taastuvatest 
energiaallikatest vähemalt 5 MWth 
võimsusega jaamades toodetud soojus- ja 
jahutusenergia ühikut võetakse arvesse 
siis, kui hinnatakse taastuvenergia 
kasutamise kohustuse täitmist üksuse 
poolt, ning sel juhul esitatakse 
päritolutagatis kohustuse kehtestanud 

b) see liidetakse sellele taastuvenergia 
kogusele, mida võetakse arvesse, kui 
hinnatakse artiklis 3 sästestatud riiklikke 
eesmärke käsitlevate nõuete järgimist 
teises liikmesriigis. 
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liikmesriigi määratud pädevale asutusele; 
või
(c) energiatarnija või energiatarbija 
otsustab kasutada päritolutagatist selleks, 
et tõendada taastuvenergia osakaalu või 
kogust oma energiakasutuse struktuuris, 
taotlemata toetuskavast saadavat kasu 
vastavalt punktidele a ja b; sel juhul 
esitatakse päritolutagatis selle liikmesriigi 
määratud pädevale asutusele, kus 
energiakasutuse struktuuris kirjeldatud 
energiat tarbitakse.
2. Kui käitaja on esitanud pädevale 
asutusele lõike 1 punkti a või b kohaselt 
ühe või mitu päritolutagatist, peab ta:

2. Lõike 1 kohaste kokkulepete kestus võib 
olla vähemalt üks aasta. Komisjoni 
teavitatakse kokkulepetest hiljemalt kolm 
kuud pärast nende jõustumise esimese 
aasta lõppu.

(a) vastavalt artikli 6 lõikele 1 taotlema 
uusi päritolutagatisi kogu sama käitise 
edasise tootmise suhtes, mis on seotud 
taastuvate energiaallikatega;
(b) esitama need päritolutagatised 
tühistamiseks samale pädevale asutusele. 
3. Päritolutagatised saab esitada pädevale 
asutusele tühistamiseks kuni ühe aasta 
jooksul pärast nende väljaandmise 
kuupäeva.

Or. en

Muudatusettepanek 541
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Asjaomasele energiaühikule vastav
päritolutagatis esitatakse tühistamiseks 
artikli 7 kohaselt määratud pädevale 
asutusele, kui:

1. Asjaomasele energiaühikule vastav
eesmärgi täitmisega seotud 
päritolutagatise komponent esitatakse 
tühistamiseks artikli 7 kohaselt määratud 
pädevale asutusele, kui:
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Or. en

Selgitus

Teksti tuleks täpsustada ja tuleks selgesõnaliselt rõhutada, et kui eesmärgi täitmisega seotud 
päritolutagatise komponent tühistati (nt kuna käitis sai mingil viisil toetust), ei tähenda see 
päritolutagatise teiste osade tühistamist (tootmise sertifitseerimine/kütuse struktuuri 
puudutava teabe avalikustamine), millega võib ka jätkuvalt eraldi kaubelda.

Muudatusettepanek 542
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) elektriühiku tootmist taastuvatest 
energiaallikatest või soojus- ja 
jahutusenergia ühiku tootmist taastuvatest 
energiaallikatest vähemalt 5 MWth 
võimsusega jaamades toetatakse 
soodustariifimaksete, lisamaksete, 
maksuvähenduste või 
pakkumismenetlustest tulenevate maksete 
vormis, ning sel juhul esitatakse tagatis 
toetussüsteemi loonud liikmesriigi 
määratud pädevale asutusele;

a) elektriühiku tootmist taastuvatest 
energiaallikatest või soojus- ja 
jahutusenergia ühiku tootmist taastuvatest 
energiaallikatest vähemalt 5 MWth 
võimsusega jaamades toetatakse artikli 2 
punktis h määratletud toetuskavadest ning 
sel juhul esitatakse tagatis toetussüsteemi 
loonud liikmesriigi määratud pädevale 
asutusele;

Or. en

Selgitus

Kavandatav direktiiv sisaldab mõiste toetuskava määratlust artikli 2 punktis h, samas kui 
artikli 8 lõike 1 punktis a antakse erinev määratlus. Mõistlik oleks mõisted kooskõlastada.
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Muudatusettepanek 543
Romana Jordan Cizelj

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) elektriühiku tootmist taastuvatest 
energiaallikatest või soojus- ja 
jahutusenergia ühiku tootmist taastuvatest 
energiaallikatest vähemalt 5 MWth 
võimsusega jaamades toetatakse 
soodustariifimaksete, lisamaksete, 
maksuvähenduste või 
pakkumismenetlustest tulenevate maksete 
vormis, ning sel juhul esitatakse tagatis 
toetussüsteemi loonud liikmesriigi 
määratud pädevale asutusele;

a) elektriühiku tootmist taastuvatest 
energiaallikatest või soojus- ja 
jahutusenergia ühiku tootmist taastuvatest 
energiaallikatest vähemalt 5 MWth 
võimsusega jaamades toetatakse artikli 2 
punktis h määratletud toetuskavadest ning 
sel juhul esitatakse tagatis toetussüsteemi 
loonud liikmesriigi määratud pädevale 
asutusele;

Or. sl

Muudatusettepanek 544
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) elektriühiku tootmist taastuvatest 
energiaallikatest või soojus- ja 
jahutusenergia ühiku tootmist 
taastuvatest energiaallikatest vähemalt 5 
MWth võimsusega jaamades toetatakse 
soodustariifimaksete, lisamaksete, 
maksuvähenduste või 
pakkumismenetlustest tulenevate maksete 
vormis, ning sel juhul esitatakse tagatis 
toetussüsteemi loonud liikmesriigi 
määratud pädevale asutusele;

a) energiaühiku tootmist taastuvatest 
energiaallikatest toetatakse 
soodustariifimaksete, lisamaksete, 
maksuvähenduste või 
pakkumismenetlustest tulenevate maksete 
vormis, ning sel juhul esitatakse tagatis 
toetussüsteemi loonud liikmesriigi 
määratud pädevale asutusele;

Or. en
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Selgitus

Kui eesmärgi täitmisega seotud päritolutagatise komponent tühistati (nt kuna käitis sai mingil 
viisil toetust), ei tähenda see päritolutagatise teiste osade tühistamist (tootmise 
sertifitseerimine/kütuse struktuuri puudutava teabe avalikustamine), millega võib ka jätkuvalt 
eraldi kaubelda.

Muudatusettepanek 545
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) elektriühiku tootmist taastuvatest 
energiaallikatest või soojus- ja 
jahutusenergia ühiku tootmist taastuvatest 
energiaallikatest vähemalt 5 MWth
võimsusega jaamades toetatakse 
soodustariifimaksete, lisamaksete, 
maksuvähenduste või 
pakkumismenetlustest tulenevate maksete 
vormis, ning sel juhul esitatakse tagatis 
toetussüsteemi loonud liikmesriigi 
määratud pädevale asutusele;

a) elektriühiku tootmist taastuvatest 
energiaallikatest või soojus- ja 
jahutusenergia ühiku tootmist taastuvatest 
energiaallikatest vähemalt 1 MWth
võimsusega jaamades toetatakse 
soodustariifimaksete, lisamaksete, 
maksuvähenduste või 
pakkumismenetlustest tulenevate maksete 
vormis, ning sel juhul esitatakse tagatis 
toetussüsteemi loonud liikmesriigi 
määratud pädevale asutusele;

Or. de

Selgitus

5 MWth minimaalvõimsus on soojusenergia käitiste sertifitseerimiseks liiga kõrge ja seda 
tuleks vähendada 1 MWth-le.

Muudatusettepanek 546
Lena Ek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) elektriühiku tootmist taastuvatest 
energiaallikatest või soojus- ja 

a) elektriühiku tootmist taastuvatest 
energiaallikatest või soojus- ja 
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jahutusenergia ühiku tootmist taastuvatest 
energiaallikatest vähemalt 5 MWth 
võimsusega jaamades toetatakse 
soodustariifimaksete, lisamaksete, 
maksuvähenduste või 
pakkumismenetlustest tulenevate maksete 
vormis, ning sel juhul esitatakse tagatis 
toetussüsteemi loonud liikmesriigi 
määratud pädevale asutusele;

jahutusenergia ühiku tootmist taastuvatest 
energiaallikatest vähemalt 5 MWth 
võimsusega jaamades toetatakse 
soodustariifimaksete, lisamaksete, 
maksuvähenduste, roheliste sertifikaatide
või pakkumismenetlustest tulenevate 
maksete vormis, ning sel juhul esitatakse 
tagatis toetussüsteemi loonud liikmesriigi 
määratud pädevale asutusele;

Or. en

Selgitus

Põhjamaades on valik langenud roheliste sertifikaatide ja riiklike toetuste, mitte saksa 
alternatiivsete soodustariifide kasuks. Mõlemad süsteemid toimivad hästi ja seetõttu tuleks 
nad ka kõrvuti säilitada.

Muudatusettepanek 547
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) taastuvatest energiaallikatest toodetud 
elektriühikut või taastuvatest 
energiaallikatest vähemalt 5 MWth 
võimsusega jaamades toodetud soojus- ja 
jahutusenergia ühikut võetakse arvesse 
siis, kui hinnatakse taastuvenergia 
kasutamise kohustuse täitmist üksuse 
poolt, ning sel juhul esitatakse 
päritolutagatis kohustuse kehtestanud 
liikmesriigi määratud pädevale asutusele; 
või

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kavandatav direktiiv sisaldab mõiste toetuskava määratlust artikli 2 punktis h, samas kui 
artikli 8 lõike 1 punktis a antakse erinev määratlus. Mõistlik oleks mõisted kooskõlastada.
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Muudatusettepanek 548
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) taastuvatest energiaallikatest toodetud 
elektriühikut või taastuvatest 
energiaallikatest vähemalt 5 MWth 
võimsusega jaamades toodetud soojus- ja 
jahutusenergia ühikut võetakse arvesse 
siis, kui hinnatakse taastuvenergia 
kasutamise kohustuse täitmist üksuse poolt, 
ning sel juhul esitatakse päritolutagatis 
kohustuse kehtestanud liikmesriigi 
määratud pädevale asutusele; või

b) taastuvatest energiaallikatest toodetud 
energiaühikut võetakse arvesse siis, kui 
hinnatakse taastuvenergia kasutamise 
kohustuse täitmist üksuse poolt, ning sel 
juhul esitatakse päritolutagatis kohustuse 
kehtestanud liikmesriigi määratud pädevale 
asutusele;

Or. en

Selgitus

Kui eesmärgi täitmisega seotud päritolutagatise komponent tühistati (nt kuna käitis sai mingil 
viisil toetust), ei tähenda see päritolutagatise teiste osade tühistamist (tootmise 
sertifitseerimine/kütuse struktuuri puudutava teabe avalikustamine), millega võib ka jätkuvalt 
eraldi kaubelda.

Muudatusettepanek 549
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) taastuvatest energiaallikatest toodetud 
elektriühikut või taastuvatest 
energiaallikatest vähemalt 5 MWth
võimsusega jaamades toodetud soojus- ja 
jahutusenergia ühikut võetakse arvesse siis, 
kui hinnatakse taastuvenergia kasutamise 
kohustuse täitmist üksuse poolt, ning sel 
juhul esitatakse päritolutagatis kohustuse 

b) taastuvatest energiaallikatest toodetud 
elektriühikut või taastuvatest 
energiaallikatest vähemalt 1 MWth
võimsusega jaamades toodetud soojus- ja 
jahutusenergia ühikut võetakse arvesse siis, 
kui hinnatakse taastuvenergia kasutamise 
kohustuse täitmist üksuse poolt, ning sel 
juhul esitatakse päritolutagatis kohustuse 
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kehtestanud liikmesriigi määratud pädevale 
asutusele; või

kehtestanud liikmesriigi määratud pädevale 
asutusele; või

Or. de

Selgitus

5 MWth minimaalvõimsus on soojusenergia käitiste sertifitseerimiseks liiga kõrge ja seda 
tuleks vähendada 1 MWth-le.

Muudatusettepanek 550
Lena Ek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) taastuvatest energiaallikatest toodetud 
elektriühikut või taastuvatest 
energiaallikatest vähemalt 5 MWth 
võimsusega jaamades toodetud soojus- ja 
jahutusenergia ühikut võetakse arvesse siis, 
kui hinnatakse taastuvenergia kasutamise 
kohustuse täitmist üksuse poolt, ning sel 
juhul esitatakse päritolutagatis kohustuse 
kehtestanud liikmesriigi määratud pädevale 
asutusele; või

b) taastuvatest energiaallikatest toodetud 
elektriühikut või taastuvatest 
energiaallikatest vähemalt 5 MWth 
võimsusega jaamades toodetud soojus- ja 
jahutusenergia ühikut võetakse arvesse siis, 
kui hinnatakse taastuvenergia kasutamise 
kohustuse täitmist üksuse poolt, kui 
kohustuse täitmine päritolutagatiste teel 
on lubatud, ning sel juhul esitatakse 
päritolutagatis kohustuse kehtestanud 
liikmesriigi määratud pädevale asutusele; 
või

Or. en

Selgitus

Võimaldamaks Põhjamaade süsteemi jätkuvat arengut ja pikaajalisi investeeringuid 
alternatiivsesse taastuvenergiasse.
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Muudatusettepanek 551
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) energiatarnija või energiatarbija 
otsustab kasutada päritolutagatist selleks, 
et tõendada taastuvenergia osakaalu või 
kogust oma energiakasutuse struktuuris, 
taotlemata toetuskavast saadavat kasu 
vastavalt punktidele a ja b; sel juhul 
esitatakse päritolutagatis selle liikmesriigi 
määratud pädevale asutusele, kus 
energiakasutuse struktuuris kirjeldatud 
energiat tarbitakse.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Teksti tuleks täpsustada ja tuleks selgesõnaliselt rõhutada, et kui eesmärgi täitmisega seotud 
päritolutagatise komponent tühistati (nt kuna käitis sai mingil viisil toetust), ei tähenda see 
päritolutagatise teiste osade tühistamist (tootmise sertifitseerimine/kütuse struktuuri 
puudutava teabe avalikustamine), millega võib ka jätkuvalt eraldi kaubelda.

Muudatusettepanek 552
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) asjaomasele energiaühikule vastav 
päritolutagatise tootmise sertifitseerimise/ 
kütuse struktuuri puudutava teabe 
avalikustamise komponent esitatakse 
tühistamiseks artikli 7 kohaselt määratud 
pädevale asutusele, kui energiatarnija või 
energiatarbija otsustab kasutada 
päritolutagatist selleks, et tõendada 
taastuvenergia osakaalu või kogust oma 
energiakasutuse struktuuris; sel juhul 
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esitatakse päritolutagatis selle liikmesriigi 
määratud pädevale asutusele, kus 
energiakasutuse struktuuris osutatud 
energiat tarbitakse.
Päritolutagatise kahte komponenti võib 
tühistada teineteisest sõltumatult ning 
eesmärgi täitmisega seotud komponendi 
tühistamine ei mõjuta teist komponenti, 
mida võib jätkuvalt eraldi üle kanda.

Or. en

Selgitus

Teksti tuleks täpsustada ja tuleks selgesõnaliselt rõhutada, et kui eesmärgi täitmisega seotud 
päritolutagatise komponent tühistati (nt kuna käitis sai mingil viisil toetust), ei tähenda see 
päritolutagatise teiste osade tühistamist (tootmise sertifitseerimine/kütuse struktuuri 
puudutava teabe avalikustamine), millega võib ka jätkuvalt eraldi kaubelda.

Muudatusettepanek 553
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Asjaomasele energiaühikule vastav 
päritolutagatise tootmise sertifitseerimise/ 
kütuse struktuuri puudutava teabe 
avalikustamise komponent esitatakse 
tühistamiseks artikli 7 kohaselt määratud 
pädevale asutusele, kui energiatarnija või 
energiatarbija otsustab kasutada 
päritolutagatist selleks, et tõendada
taastuvenergia osakaalu või kogust oma 
energiakasutuse struktuuris. Sel juhul 
esitatakse päritolutagatis selle liikmesriigi 
määratud pädevale asutusele, kus 
energiakasutuse struktuuris osutatud 
energiat tarbitakse.
Päritolutagatise kahte komponenti võib
tühistada teineteisest sõltumatult ning 
eesmärgi täitmisega seotud komponendi 
tühistamine ei mõjuta teist komponenti, 
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mida võib jätkuvalt eraldi üle kanda..

Or. en

Selgitus

Kuna päritolutagatis peaks koosnema kahest komponendist, millele kohaldatakse erinevaid 
toiminguid, peaks see kajastuma ka tühistamiseeskirjades.

Muudatusettepanek 554
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui käitaja on esitanud pädevale 
asutusele lõike 1 punkti a või b kohaselt 
ühe või mitu päritolutagatist, peab ta:

välja jäetud

(a) vastavalt artikli 6 lõikele 1 taotlema 
uusi päritolutagatisi kogu sama käitise 
edasise tootmise suhtes, mis on seotud 
taastuvate energiaallikatega;
(b) esitama need päritolutagatised 
tühistamiseks samale pädevale asutusele.

Or. de

Selgitus

Turuosaliste turuvõimaluste piiramine ei ole kooskõlas päritolutagatistega kauplemise tõhusa 
toimimisega. Eelkõige ei ole kõikide päritolutagatiste määramine ühele ja samale käitisele 
kogu kasutusajaks (nn lock-in klausel) kooskõlas likviidse turu põhimõtetega. Sama kehtib ka 
võimaluse puudumise kohta kanda päritolutagatisi üle järgmisesse perioodi, mis tuleneb 
artikli 8 lõike 3 algsest versioonist.
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Muudatusettepanek 555
Gabriele Albertini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui käitaja on esitanud pädevale 
asutusele lõike 1 punkti a või b kohaselt 
ühe või mitu päritolutagatist, peab ta:

välja jäetud

(a) vastavalt artikli 6 lõikele 1 taotlema 
uusi päritolutagatisi kogu sama käitise 
edasise tootmise suhtes, mis on seotud 
taastuvate energiaallikatega;
(b) esitama need päritolutagatised 
tühistamiseks samale pädevale asutusele.

Or. it

Selgitus

Tõsiasi, et teatud käitisega seotud päitolutagatisi tuleb kasutada samas liikmesriigis käitise 
kogu ettenähtud kasutusaja jooksul, piirab käitajate valikuvabadust turul. See välistab 
võimaluse kasutada vajalikkuse minetanud käitiste päritolutagatisi riiklike eesmärkide 
saavutamiseks. Sellisel juhul väheneb veelgi nii liikmesriikide kui ka käitajate võimalus kanda 
tagatisi üle ühest riigist teise.

Muudatusettepanek 556
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui käitaja on esitanud pädevale 
asutusele lõike 1 punkti a või b kohaselt 
ühe või mitu päritolutagatist, peab ta:

välja jäetud

(a) vastavalt artikli 6 lõikele 1 taotlema 
uusi päritolutagatisi kogu sama käitise 
edasise tootmise suhtes, mis on seotud 
taastuvate energiaallikatega;
(b) esitama need päritolutagatised 
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tühistamiseks samale pädevale asutusele.

Or. en

Selgitus

See klausel tähendaks, et ühest liikmesriigist teise eksportivad taastuvenergia tootjad oleksid 
sunnitud tarnima konkreetsesse liikmesriiki käitise kogu kasutamisaja jooksul. See oleks 
taastuvenergia tootjate jaoks liiga jäik kord, mis oleks täielikus vastuolus toimiva ja tõhusa 
taastuvenergia turu loomisega.

Muudatusettepanek 557
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui käitaja on esitanud pädevale 
asutusele lõike 1 punkti a või b kohaselt 
ühe või mitu päritolutagatist, peab ta:

välja jäetud

(a) vastavalt artikli 6 lõikele 1 taotlema 
uusi päritolutagatisi kogu sama käitise 
edasise tootmise suhtes, mis on seotud 
taastuvate energiaallikatega;
(b) esitama need päritolutagatised 
tühistamiseks samale pädevale asutusele.

Or. en

Selgitus

See klausel tähendaks, et ühest liikmesriigist teise eksportivad taastuvenergia tootjad oleksid 
sunnitud tarnima konkreetsesse liikmesriiki käitise kogu kasutamisaja jooksul. See oleks 
taastuvenergia tootjate jaoks liiga jäik kord, mis oleks täielikus vastuolus toimiva ja tõhusa 
taastuvenergia turu loomisega.
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Muudatusettepanek 558
Lena Ek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui käitaja on esitanud pädevale 
asutusele lõike 1 punkti a või b kohaselt 
ühe või mitu päritolutagatist, peab ta:

välja jäetud

(a) vastavalt artikli 6 lõikele 1 taotlema 
uusi päritolutagatisi kogu sama käitise 
edasise tootmise suhtes, mis on seotud 
taastuvate energiaallikatega;
(b) esitama need päritolutagatised 
tühistamiseks samale pädevale asutusele.

Or. en

Selgitus

Nõue, et kogu edasine tootmine oleks seotud praeguse toetuskavaga, loob tarbetu takistuse 
toetuskavade ühtlustamisele tulevikus.

Muudatusettepanek 559
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui käitaja on esitanud pädevale 
asutusele lõike 1 punkti a või b kohaselt 
ühe või mitu päritolutagatist, peab ta:

välja jäetud

(a) vastavalt artikli 6 lõikele 1 taotlema 
uusi päritolutagatisi kogu sama käitise 
edasise tootmise suhtes, mis on seotud 
taastuvate energiaallikatega;
(b) esitama need päritolutagatised 
tühistamiseks samale pädevale asutusele.

Or. de
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Selgitus

Esitatud muudatusettepanekud muudavad päritolutagatiste tühistamise toetust saavate 
käitiste jaoks ülearuseks.

Muudatusettepanek 560
Reino Paasilinna

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid, kes soovivad luua ühise 
päritolutagatiste turu, võivad käesolevat 
lõiget mitte kohaldada.

Or. en

Selgitus

See klausel tähendaks, et ühest liikmesriigist teise eksportivad taastuvenergia tootjad oleksid 
sunnitud tarnima konkreetsesse liikmesriiki käitise kogu kasutamisaja jooksul. See oleks 
taastuvenergia tootjate jaoks liiga jäik kord, mis oleks täielikus vastuolus toimiva ja tõhusa 
taastuvenergia turu loomisega.

Muudatusettepanek 561
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui energia ülekandmise arvestuse 
tunnistus tühistatakse, võetakse energia 
kogust, millele see viitab, arvesse riiklike 
eesmärkidega seotud käesoleva direktiivi 
nõuete järgimise kontrollimisel kooskõlas 
artikli 10 punktiga b.

Or. de
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Selgitus

Energia ülekandmise arvestuse tunnistuse eesmärk on pakkuda liikmesriigipoolseid tõendeid 
taastuvenergia osakaalu kohta, samas kui päritolutagatiste ülesanne on pakkuda energia 
tootjate, tarnijate ja tarbijate poolseid tõendeid.

Muudatusettepanek 562
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Päritolutagatised saab esitada pädevale 
asutusele tühistamiseks kuni ühe aasta 
jooksul pärast nende väljaandmise 
kuupäeva.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Turuosaliste turuvõimaluste piiramine ei ole kooskõlas päritolutagatistega kauplemise tõhusa 
toimimisega. Eelkõige ei ole kõikide päritolutagatiste määramine ühele ja samale käitisele 
kogu kasutusajaks (nn lock-in klausel) kooskõlas likviidse turu põhimõtetega. Sama kehtib ka 
võimaluse puudumise kohta kanda päritolutagatisi üle järgmisesse perioodi, mis tuleneb 
artikli 8 lõike 3 algsest versioonist.

Muudatusettepanek 563
Reino Paasilinna

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Päritolutagatised saab esitada pädevale 
asutusele tühistamiseks kuni ühe aasta 
jooksul pärast nende väljaandmise 
kuupäeva.

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Ideaaljuhul ei tohiks päritolutagatise kasutusaeg olla piiratud. Tegelikkuses võib nende 
kasutusaja piiramine olla vajalik, kuid see ei saa mingil juhul olla nii lühike kui üks aasta.
See piiraks oluliselt taastuvenergiatootjate võimalusi müüa oma päritolutagatisi turul.

Muudatusettepanek 564
Lena Ek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Päritolutagatised saab esitada pädevale 
asutusele tühistamiseks kuni ühe aasta 
jooksul pärast nende väljaandmise 
kuupäeva.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Päritolutagatistega kauplemisele tugineva toetuskava puhul pärsiks see oluliselt turu 
toimimist.

Muudatusettepanek 565
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Päritolutagatised saab esitada pädevale 
asutusele tühistamiseks kuni ühe aasta 
jooksul pärast nende väljaandmise 
kuupäeva.

3. Päritolutagatised tuleb esitada pädevale 
asutusele tühistamiseks hiljemalt kahe
aasta jooksul pärast nende väljaandmise 
kuupäeva.

Or. de
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Selgitus

Paindlikkuse eesmärgil tuleks tähtaega pikendada kahe aastani.

Muudatusettepanek 566
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Päritolutagatised saab esitada pädevale 
asutusele tühistamiseks kuni ühe aasta 
jooksul pärast nende väljaandmise 
kuupäeva.

3. Päritolutagatised saab esitada pädevale 
asutusele tühistamiseks kuni kahe aasta 
jooksul pärast nende väljaandmise 
kuupäeva.

Or. en

Selgitus

Ideaaljuhul ei tohiks päritolutagatise kasutusaeg olla piiratud. Tegelikkuses võib nende 
kasutusaja piiramine olla vajalik, kuid see ei saa mingil juhul olla nii lühike kui üks aasta.
See piiraks oluliselt taastuvenergiatootjate võimalusi müüa oma päritolutagatisi turul.

Muudatusettepanek 567
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Päritolutagatised saab esitada pädevale 
asutusele tühistamiseks kuni ühe aasta 
jooksul pärast nende väljaandmise 
kuupäeva.

3. Päritolutagatised saab esitada pädevale 
asutusele tühistamiseks kuni kahe aasta 
jooksul pärast nende väljaandmise 
kuupäeva.

Or. en

Selgitus

Üks aasta piiraks taastuvenergiatootjate võimalusi müüa oma päritolutagatisi turul.
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Muudatusettepanek 568
Mia De Vits, Philippe Busquin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid võivad lubada 
kooskõlas lõike 1 punktidega a ja b 
esitatud päritolutagatiste ülekandmist 
asjaomases liikmesriigis ühelt isikult 
teisele, et tõendada taastuvenergia 
osakaalu või kogust nende 
energiakasutuse struktuuris. 
Energiatarnija või energiatarbija, kes 
kasutab neid päritolutagatisi selleks, et 
tõendada taastuvenergia osakaalu või 
kogust oma energiakasutuse struktuuris, 
esitab need päritolutagatised 
tühistamiseks pädevale asutusele.

Or. en

Selgitus

Artikli 8 lõiked 1 a ja 1 b piiravad teabe avalikustamist. On väga tõenäoline, et selle asemel 
toimub füüsiline rohelise elektrienergiaga kauplemine. Selline kauplemine võib põhjustada 
võrgu tarbetut ülekoormamist ja moonutada elektrienergia turgu. Selle probleemi saab 
lahendada, kui lubada riigisisest kauplemist artikli 8 lõigete 1 a ja 1 b kohaselt juba esitatud 
päritolutagatistega.

Muudatusettepanek 569
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui elektrienergia päritolutagatis 
tühistatakse, loetakse üldises 
energiakasutuse struktuuris 
taastuvenergia osakaalu tõendus esitatuks 
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vastavalt direktiivi 2003/54/EÜ artikli 3 
lõike 6 punktile a.

Or. de

Selgitus

Päritolutagatist tuleks kasutada elektrienergia siseturu direktiivis sätestatud tõendamisnõuete 
täitmiseks.

Muudatusettepanek 570
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Päritolutagatise saab tühistada ainult 
üks kord. Tühistatud päritolutagatist ei 
saa enam üle kanda.

Or. de

Selgitus

Selgitus.

Muudatusettepanek 571
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8 a
Energia ülekandmise arvestuse 

tunnistuste esitamine tühistamiseks
1. Liikmesriigid, kes otsustavad kasutada 
artikli 9 lõike 1 b punktis a ettenähtud 
kavasid, peavad nende kasutamise korral 
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nõudma asjaomasele energiaühikule 
vastava energia ülekandmise arvestuse 
tunnistuse esitamist tühistamiseks artikli 
7 kohaselt määratud pädevale asutusele, 
kui:
a) elektriühiku tootmist taastuvatest 
energiaallikatest või soojus- ja 
jahutusenergia ühiku tootmist 
taastuvatest energiaallikatest vähemalt 5 
MWth võimsusega jaamades toetatakse 
soodustariifimaksete, lisamaksete, 
maksuvähenduste või 
pakkumismenetlustest tulenevate maksete 
vormis, ning sel juhul esitatakse energia 
ülekandmise arvestuse tunnistus 
toetussüsteemi loonud liikmesriigi 
määratud pädevale asutusele;
b) taastuvatest energiaallikatest toodetud 
elektriühikut või taastuvatest 
energiaallikatest vähemalt 5 MWth 
võimsusega jaamades toodetud soojus- ja 
jahutusenergia ühikut võetakse arvesse 
siis, kui hinnatakse taastuvenergia 
kasutamise kohustuse täitmist üksuse 
poolt, ning sel juhul esitatakse energia 
ülekandmise arvestuse tunnistus 
kohustuse kehtestanud liikmesriigi 
määratud pädevale asutusele.
2. Lõike 1 kohaldamisel võivad 
liikmesriigid nõuda, et energia 
ülekandmise arvestuse tunnistus esitataks 
pädevale asutusele koos kõnealusele 
energiaühikule väljastatud 
päritolutagatisega.
3. Liikmesriigid võimaldavad käitajatel 
samuti esitada energia ülekandmise 
arvestuse tunnistused pädevale asutusele 
tühistamiseks vabatahtlikult, näiteks 
selleks, et tagada tarbijale pakutava 
rohelise energia toote täiendavus.
4. Pädev asutus tühistab vastavalt 
lõigetele 1 ja 3 ning artikli 8 lõikele 1 a 
esitatud energia ülekandmise arvestuse 
tunnistused kohe pärast nende esitamist.
5. Energia ülekandmise arvestuse 
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tunnistused tuleb esitata pädevale 
asutusele tühistamiseks kuni ühe aasta 
jooksul pärast nende väljaandmise
kuupäeva.

Or. en

Selgitus

Nende liikmesriikide jaoks, kes otsustavad kasutada teatud paindlikkusmehhanisme, võivad 
energia ülekandmise arvestuse tunnistused olla ülekandmiste arvestamise vahendiks.

Muudatusettepanek 572
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8 a
1. Kui seaduslik omanik esitab artikli 7 
alusel määratud pädevale asutusele 
taotluse biokütuse kaubledava krediidi 
tühistamiseks, peab liikmesriik selle 
saamise korral tagama, et 
a) kui biokütust toetatakse 
maksusoodustuste, maksuvähenduste, 
lisamaksete või pakkumismenetlustest 
tulenevate maksete vormis, esitatakse 
biokütuse kaubeldav krediit 
toetussüsteemi loonud liikmesriigi 
määratud pädevale asutusele;
b) biokütuse kaubeldava krediidi 
tühistamiseks esitanud isikud saavad 
sellega seonduvalt lisandunud rahalist 
toetust;
c) kui kohustatud tarnija soovib kasutada 
biokütuse kaubeldavat krediiti liikmesriigi 
biokütusealaste kohustuste täitmiseks, 
esitatakse biokütuse kaubeldav krediit 
asjaomase liikmesriigi määratud pädevale 
asutusele.
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2. Biokütuse kaubeldav krediit kehtib 
kahe aasta jooksul pärast selle 
väljaandmise kuupäeva.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 573
Mechtild Rothe

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 välja jäetud
Päritolutagatiste ülekandmine

1. Liikmesriigid, kelle taastuvenergia 
osakaal on vahetult eelneva kahe aasta 
jooksul vähemalt sama suur, kui I lisa B 
osas esitatud soovitusliku suunaga on ette 
nähtud, võivad taotleda artikli 7 alusel 
määratud pädevalt asutuselt vastavalt 
artikli 8 lõikele 1 tühistamiseks esitatud 
päritolutagatise ülekandmist teisele 
liikmesriigile. Vastuvõtva liikmesriigi 
pädev asutus tühistab sellise 
päritolutagatise viivitamata.
2. Liikmesriigid võivad luua eelneva loa 
süsteemi päritolutagatiste ülekandmiseks 
teiste liikmesriikide isikutele ja isikutelt, 
kui sellise süsteemi puudumisel võib 
päritolutagatiste ülekandmine 
asjaomasele liikmesriigile või asjaomaselt 
liikmesriigilt nõrgendada nende võimet 
tagada kindel ja tasakaalustatud 
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energiavarustus või saavutada nende 
toetuskava aluseks olevad 
keskkonnaalased eesmärgid. 
Liikmesriigid võivad luua eelneva loa 
süsteemi päritolutagatiste ülekandmiseks 
teiste liikmesriikide isikutele, kui sellise 
süsteemi puudumisel võib 
päritolutagatiste ülekandmine 
nõrgendada nende võimet järgida artikli 3 
lõiget 1 või tagada, et taastuvenergia 
osakaal on vähemalt sama suur, kui I lisa 
B osas esitatud soovitusliku suunaga on 
ette nähtud. 
Eelneva loa süsteemi ei tohiks kasutada 
meelevaldse diskrimineerimise vahendina.
3. Päritolutagatisi võib lõike 2 kohaselt 
vastuvõetud sätete alusel üle kanda eri 
liikmesriikide isikute vahel tingimusel, et 
need on välja antud seoses 
taastuvenergiaga, mis on toodetud 
käitises, mis käivitati pärast käesoleva 
direktiivi jõustumise kuupäeva.
Selline ülekandmine võib toimuda koos 
päritolutagatisega seotud energia 
ülekandmisega või sellest eraldi.
4. Liikmesriigid teatavad komisjonile igast 
eelneva loa süsteemist, mille nad 
kavatsevad vastavalt lõikele 2 kasutusele 
võtta, ja kõikidest sellega seotud edasistest 
muudatustest. 
Komisjon avaldab kõnealuse teabe.
5. Komisjon hindab hiljemalt 31. 
detsembril 2014 olenevalt andmete 
kättesaadavusest selliste käesoleva 
direktiivi sätete rakendamist, milles 
käsitletakse päritolutagatiste ülekandmist 
liikmesriikide vahel, ning sellega seotud 
kulusid ja kasu. Vajaduse korral esitab 
komisjon ettepanekud Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule. 

Or. en
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Selgitus

Liikmesriigid vastutavad siduvate riiklike 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.

Muudatusettepanek 574
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 välja jäetud
Päritolutagatiste ülekandmine

1. Liikmesriigid, kelle taastuvenergia 
osakaal on vahetult eelneva kahe aasta 
jooksul vähemalt sama suur, kui I lisa B 
osas esitatud soovitusliku suunaga on ette 
nähtud, võivad taotleda artikli 7 alusel 
määratud pädevalt asutuselt vastavalt 
artikli 8 lõikele 1 tühistamiseks esitatud 
päritolutagatise ülekandmist teisele 
liikmesriigile. Vastuvõtva liikmesriigi 
pädev asutus tühistab sellise 
päritolutagatise viivitamata.
2. Liikmesriigid võivad luua eelneva loa 
süsteemi päritolutagatiste ülekandmiseks 
teiste liikmesriikide isikutele ja isikutelt, 
kui sellise süsteemi puudumisel võib 
päritolutagatiste ülekandmine 
asjaomasele liikmesriigile või asjaomaselt 
liikmesriigilt nõrgendada nende võimet 
tagada kindel ja tasakaalustatud 
energiavarustus või saavutada nende 
toetuskava aluseks olevad 
keskkonnaalased eesmärgid. 
Liikmesriigid võivad luua eelneva loa 
süsteemi päritolutagatiste ülekandmiseks 
teiste liikmesriikide isikutele, kui sellise 



PE409.384v01-00 34/124 AM\730537ET.doc

ET

süsteemi puudumisel võib 
päritolutagatiste ülekandmine 
nõrgendada nende võimet järgida artikli 3 
lõiget 1 või tagada, et taastuvenergia 
osakaal on vähemalt sama suur, kui I lisa 
B osas esitatud soovitusliku suunaga on 
ette nähtud. 
Eelneva loa süsteemi ei tohiks kasutada 
meelevaldse diskrimineerimise vahendina.
3. Päritolutagatisi võib lõike 2 kohaselt 
vastuvõetud sätete alusel üle kanda eri 
liikmesriikide isikute vahel tingimusel, et 
need on välja antud seoses 
taastuvenergiaga, mis on toodetud 
käitises, mis käivitati pärast käesoleva 
direktiivi jõustumise kuupäeva.
Selline ülekandmine võib toimuda koos 
päritolutagatisega seotud energia 
ülekandmisega või sellest eraldi.
4. Liikmesriigid teatavad komisjonile igast 
eelneva loa süsteemist, mille nad 
kavatsevad vastavalt lõikele 2 kasutusele 
võtta, ja kõikidest sellega seotud edasistest 
muudatustest. 
Komisjon avaldab kõnealuse teabe.
5. Komisjon hindab hiljemalt 31. 
detsembril 2014 olenevalt andmete 
kättesaadavusest selliste käesoleva 
direktiivi sätete rakendamist, milles 
käsitletakse päritolutagatiste ülekandmist 
liikmesriikide vahel, ning sellega seotud 
kulusid ja kasu. Vajaduse korral esitab 
komisjon ettepanekud Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

Or. en
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Muudatusettepanek 575
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Päritolutagatiste ülekandmine Liikmesriikide vahelised ühisprojektid
1. Liikmesriigid, kelle taastuvenergia 
osakaal on vahetult eelneva kahe aasta 
jooksul vähemalt sama suur, kui I lisa B 
osas esitatud soovitusliku suunaga on ette 
nähtud, võivad taotleda artikli 7 alusel 
määratud pädevalt asutuselt vastavalt 
artikli 8 lõikele 1 tühistamiseks esitatud 
päritolutagatise ülekandmist teisele 
liikmesriigile. Vastuvõtva liikmesriigi 
pädev asutus tühistab sellise 
päritolutagatise viivitamata.

1. Kaks või enam liikmesriiki võivad võtta 
ette ühisprojekte.

2. Liikmesriigid võivad luua eelneva loa 
süsteemi päritolutagatiste ülekandmiseks 
teiste liikmesriikide isikutele ja isikutelt, 
kui sellise süsteemi puudumisel võib 
päritolutagatiste ülekandmine 
asjaomasele liikmesriigile või asjaomaselt 
liikmesriigilt nõrgendada nende võimet 
tagada kindel ja tasakaalustatud 
energiavarustus või saavutada nende 
toetuskava aluseks olevad 
keskkonnaalased eesmärgid. 

2. Liikmesriigid, kelle taastuvenergia 
osakaal on vahetult eelneva kahe aasta 
jooksul vähemalt sama suur, kui I lisa B 
osas esitatud siduva suunaga on ette 
nähtud, võivad komisjoni teavitada nende 
territooriumil või artikli 5 lõike 9 kohaselt 
kolmandas riigis asuvatest käitistest või 
kavandatavatest käitistest, mis käivitati 
pärast käesoleva direktiivi jõustumise 
kuupäeva või mida renoveeriti võimususe 
suurenemise tõttu ning mis ehitati lõike 1 
kohase ühisprojektina. Käesoleva 
direktiivi nõuete täitmise kontrollimise 
eesmärgil võetakse teatatud energiakogust 
arvesse teise liikmesriigi riikliku eesmärgi 
täitmisel.

Liikmesriigid võivad luua eelneva loa 
süsteemi päritolutagatiste ülekandmiseks 
teiste liikmesriikide isikutele, kui sellise 
süsteemi puudumisel võib 
päritolutagatiste ülekandmine 
nõrgendada nende võimet järgida artikli 3 
lõiget 1 või tagada, et taastuvenergia 
osakaal on vähemalt sama suur, kui I lisa 
B osas esitatud soovitusliku suunaga on 
ette nähtud. 
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Eelneva loa süsteemi ei tohiks kasutada 
meelevaldse diskrimineerimise vahendina.
3. Päritolutagatisi võib lõike 2 kohaselt 
vastuvõetud sätete alusel üle kanda eri 
liikmesriikide isikute vahel tingimusel, et 
need on välja antud seoses 
taastuvenergiaga, mis on toodetud 
käitises, mis käivitati pärast käesoleva 
direktiivi jõustumise kuupäeva.

3. Liikmesriik esitab teavitamisel järgmise 
teabe:

a) kavandatav käitis ja selle kirjeldus;
b) käitises toodetava elektri või soojus- või 
jahutusenergia osakaalu või koguse 
täpsustamine, mida võetakse arvesse teise 
liikmesriigi riikliku eesmärgi täitmisel;
c) viitamine liikmesriigile, mille kasuks 
teavitamine toimub;
d) ajavahemiku täpsustamine, mille 
jooksul toodetavat energiat võetakse 
arvesse teise liikmesriigi riikliku eesmärgi 
täitmisel.

Selline ülekandmine võib toimuda koos 
päritolutagatisega seotud energia 
ülekandmisega või sellest eraldi.
4. Liikmesriigid teatavad komisjonile igast 
eelneva loa süsteemist, mille nad 
kavatsevad vastavalt lõikele 2 kasutusele 
võtta, ja kõikidest sellega seotud edasistest 
muudatustest. 

4. Lõike 3 punktis d täpsustatud 
ajavahemik esitatakse 
täiskalendriaastatena ja see võib kesta 
kauem kui 2020. aastani. 

Komisjon avaldab kõnealuse teabe. 4 a. Komisjon võib käesoleva artikli alusel 
esitatud teadet muuta või selle tühistada, 
kui liikmesriigi taastuvenergia osakaal ei 
ole vähemalt sama suur kui I lisa B osas 
sätestatud soovituslik suund. 

5. Komisjon hindab hiljemalt 31. 
detsembril 2014 olenevalt andmete 
kättesaadavusest selliste käesoleva 
direktiivi sätete rakendamist, milles 
käsitletakse päritolutagatiste ülekandmist 
liikmesriikide vahel, ning sellega seotud 
kulusid ja kasu. Vajaduse korral esitab 
komisjon ettepanekud Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

5. Komisjon hindab hiljemalt 31. 
detsembril 2014 olenevalt andmete 
kättesaadavusest selliste käesoleva 
direktiivi sätete rakendamist, milles 
käsitletakse liikmesriikide vahelisi 
ühisprojekte, ning sellega seotud kulusid ja 
kasu. Vajaduse korral esitab komisjon 
ettepanekud Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

Or. en
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Selgitus

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

Muudatusettepanek 576
Jerzy Buzek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Päritolutagatiste ülekandmine Liikmesriikide vaheliste ühisprojektide 
mõju

1. Liikmesriigid, kelle taastuvenergia 
osakaal on vahetult eelneva kahe aasta 
jooksul vähemalt sama suur, kui I lisa B 
osas esitatud soovitusliku suunaga on ette 
nähtud, võivad taotleda artikli 7 alusel 
määratud pädevalt asutuselt vastavalt 
artikli 8 lõikele 1 tühistamiseks esitatud 
päritolutagatise ülekandmist teisele 
liikmesriigile. Vastuvõtva liikmesriigi 
pädev asutus tühistab sellise 
päritolutagatise viivitamata.

1. Liikmesriigid, kes esitasid artikli 8 
kohase teate, väljastavad artikli 8 lõike 3 
punktis d täpsustatud ajavahemikul iga 
aasta kolme viimase kuu jooksul kirjaliku 
teate, milles tuuakse ära:

a) artikli 8 kohases teates märgitud 
käitises taastuvatest energiaallikatest 
aasta jooksul toodetud elektri või soojus-
või jahutusenergia koguhulk ning
b) kõnealuses käitises taastuvatest 
energiaallikatest aasta jooksul toodetud 
elektri või soojus- või jahutusenergia 
hulk, mida arvestatakse vastavalt teates 
sätestud tingimustele teise liikmesriigi 
riiklike eesmärkide täitmisel.

2. Liikmesriigid võivad luua eelneva loa 
süsteemi päritolutagatiste ülekandmiseks 
teiste liikmesriikide isikutele ja isikutelt, 
kui sellise süsteemi puudumisel võib 
päritolutagatiste ülekandmine 
asjaomasele liikmesriigile või asjaomaselt 
liikmesriigilt nõrgendada nende võimet 
tagada kindel ja tasakaalustatud 
energiavarustus või saavutada nende 

2. Liikmesriik saadab kirjaliku teate 
komisjonile ja liikmesriigile, kelle kasuks 
teade esitati.
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toetuskava aluseks olevad 
keskkonnaalased eesmärgid. 
Liikmesriigid võivad luua eelneva loa 
süsteemi päritolutagatiste ülekandmiseks 
teiste liikmesriikide isikutele, kui sellise 
süsteemi puudumisel võib 
päritolutagatiste ülekandmine 
nõrgendada nende võimet järgida artikli 3 
lõiget 1 või tagada, et taastuvenergia 
osakaal on vähemalt sama suur, kui I lisa 
B osas esitatud soovitusliku suunaga on 
ette nähtud. 
Eelneva loa süsteemi ei tohiks kasutada 
meelevaldse diskrimineerimise vahendina.
3. Päritolutagatisi võib lõike 2 kohaselt 
vastuvõetud sätete alusel üle kanda eri 
liikmesriikide isikute vahel tingimusel, et 
need on välja antud seoses 
taastuvenergiaga, mis on toodetud 
käitises, mis käivitati pärast käesoleva 
direktiivi jõustumise kuupäeva.

3. Riiklike eesmärkidega seotud käesoleva 
direktiivi nõuete järgimise kontrollimise 
eesmärgil tehakse lõike 1 b kohaselt 
teatatud taastuvatest energiaallikatest 
saadava elektri või soojus- või 
jahutusenergia hulgaga järgmist:

Selline ülekandmine võib toimuda koos 
päritolutagatisega seotud energia 
ülekandmisega või sellest eraldi.

a) see lahutatakse sellest taastuvenergia 
kogusest, mida võetakse arvesse, kui 
hinnatakse, kas lõike 1 alusel kirjaliku 
teate väljastanud liikmesriik täidab 
nõudeid; ning
b) see liidetakse sellele taastuvenergia 
kogusele, mida võetakse arvesse, kui 
hinnatakse, kas lõike 2 alusel kirjaliku 
teate saanud liikmesriik täidab nõudeid.

4. Liikmesriigid teatavad komisjonile igast 
eelneva loa süsteemist, mille nad 
kavatsevad vastavalt lõikele 2 kasutusele 
võtta, ja kõikidest sellega seotud edasistest 
muudatustest. 
Komisjon avaldab kõnealuse teabe.
5. Komisjon hindab hiljemalt 31. 
detsembril 2014 olenevalt andmete 
kättesaadavusest selliste käesoleva 
direktiivi sätete rakendamist, milles 
käsitletakse päritolutagatiste ülekandmist 
liikmesriikide vahel, ning sellega seotud 
kulusid ja kasu. Vajaduse korral esitab 
komisjon ettepanekud Euroopa 
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Parlamendile ja nõukogule.

Or. en

Selgitus

Käesoleva artikliga nähakse ette, et asukohaliikmesriigi koguhulgast lahutatavat 
taastuvenergia kogust, mis liidetakse vastuvõtva liikmesriigi koguhulgale, tuleb igal aastal 
kinnitada. Asukohaliikmesriik kinnitab seda kirja väljastamisega. Kui kokkulepe on sõlmitud, 
on kirja edastamine kohustuslik ja asukohaliikmesriik ei saa toimida oma äranägemisel.

Muudatusettepanek 577
Vladimír Remek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Päritolutagatiste ülekandmine Liikmesriikide vaheliste ühisprojektide 
mõju

1. Liikmesriigid, kelle taastuvenergia 
osakaal on vahetult eelneva kahe aasta 
jooksul vähemalt sama suur, kui I lisa B 
osas esitatud soovitusliku suunaga on ette 
nähtud, võivad taotleda artikli 7 alusel 
määratud pädevalt asutuselt vastavalt 
artikli 8 lõikele 1 tühistamiseks esitatud 
päritolutagatise ülekandmist teisele 
liikmesriigile. Vastuvõtva liikmesriigi 
pädev asutus tühistab sellise 
päritolutagatise viivitamata.

1. Liikmesriigid, kes esitasid artikli 8 lõike 
2 kohase teate, väljastavad artikli 8 lõike 3 
punktis d täpsustatud ajavahemikul iga 
aasta kolme viimase kuu jooksul kirjaliku 
teate, milles tuuakse ära:

a) artikli 8 kohases teates märgitud 
käitises taastuvatest energiaallikatest 
aasta jooksul toodetud elektri või soojus-
või jahutusenergia koguhulk; ning
b) kõnealuses käitises taastuvatest 
energiaallikatest aasta jooksul toodetud 
elektri või soojus- või jahutusenergia 
hulk, mida arvestatakse vastavalt teates 
sätestud tingimustele teise liikmesriigi 
riiklike eesmärkide täitmisel.

2. Liikmesriigid võivad luua eelneva loa 
süsteemi päritolutagatiste ülekandmiseks 

2. Liikmesriik saadab teate komisjonile ja 
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teiste liikmesriikide isikutele ja isikutelt, 
kui sellise süsteemi puudumisel võib 
päritolutagatiste ülekandmine 
asjaomasele liikmesriigile või asjaomaselt 
liikmesriigilt nõrgendada nende võimet 
tagada kindel ja tasakaalustatud 
energiavarustus või saavutada nende 
toetuskava aluseks olevad 
keskkonnaalased eesmärgid. 

liikmesriigile, kelle kasuks teade esitati.

Liikmesriigid võivad luua eelneva loa 
süsteemi päritolutagatiste ülekandmiseks 
teiste liikmesriikide isikutele, kui sellise 
süsteemi puudumisel võib 
päritolutagatiste ülekandmine 
nõrgendada nende võimet järgida artikli 3 
lõiget 1 või tagada, et taastuvenergia 
osakaal on vähemalt sama suur, kui I lisa 
B osas esitatud soovitusliku suunaga on 
ette nähtud. 
Eelneva loa süsteemi ei tohiks kasutada 
meelevaldse diskrimineerimise vahendina.
3. Päritolutagatisi võib lõike 2 kohaselt 
vastuvõetud sätete alusel üle kanda eri 
liikmesriikide isikute vahel tingimusel, et 
need on välja antud seoses 
taastuvenergiaga, mis on toodetud 
käitises, mis käivitati pärast käesoleva 
direktiivi jõustumise kuupäeva.

3. Riiklike eesmärkidega seotud käesoleva 
direktiivi nõuete järgimise kontrollimise 
eesmärgil tehakse lõike 1 b kohaselt 
teatatud taastuvatest energiaallikatest 
saadava elektri või soojus- või 
jahutusenergia hulgaga järgmist:

Selline ülekandmine võib toimuda koos 
päritolutagatisega seotud energia 
ülekandmisega või sellest eraldi.

a) see lahutatakse sellest taastuvenergia 
kogusest, mida võetakse arvesse, kui 
hinnatakse, kas lõike 1 alusel teate 
väljastanud liikmesriik täidab nõudeid; 
ning
b) see liidetakse sellele taastuvenergia 
kogusele, mida võetakse arvesse, kui 
hinnatakse, kas lõike 2 alusel teate 
saanud liikmesriik täidab nõudeid.

4. Liikmesriigid teatavad komisjonile igast 
eelneva loa süsteemist, mille nad 
kavatsevad vastavalt lõikele 2 kasutusele 
võtta, ja kõikidest sellega seotud edasistest 
muudatustest. 
Komisjon avaldab kõnealuse teabe.
5. Komisjon hindab hiljemalt 31. 
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detsembril 2014 olenevalt andmete 
kättesaadavusest selliste käesoleva 
direktiivi sätete rakendamist, milles 
käsitletakse päritolutagatiste ülekandmist 
liikmesriikide vahel, ning sellega seotud 
kulusid ja kasu. Vajaduse korral esitab 
komisjon ettepanekud Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

Or. en

Selgitus

Algne tagatistega kauplemise ettepanek on liiga bürokraatlik ja asetaks riigid, kes 
kohaldavad taastuvate energiaallikate puhul soodustariifidega toetussüsteeme, 
ebasoodsamasse olukorda. See võib anda alust arvata, et rakendamine võib olla vastuolus 
Euroopa õigusaktidega. 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 578
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid, kelle taastuvenergia 
osakaal on vahetult eelneva kahe aasta 
jooksul vähemalt sama suur, kui I lisa B 
osas esitatud soovitusliku suunaga on ette 
nähtud, võivad taotleda artikli 7 alusel 
määratud pädevalt asutuselt vastavalt 
artikli 8 lõikele 1 tühistamiseks esitatud 
päritolutagatise ülekandmist teisele 
liikmesriigile. Vastuvõtva liikmesriigi 
pädev asutus tühistab sellise
päritolutagatise viivitamata.

1. Liikmesriigid, kelle taastuvenergia 
osakaal on vahetult eelneva kahe aasta 
jooksul vähemalt sama suur, kui I lisa B 
osas esitatud soovitusliku suunaga on ette 
nähtud, võivad taotleda artikli 7 alusel 
määratud pädevalt asutuselt energia 
ülekandmise arvestuse tunnistuste
ülekandmist teise liikmesriigi tagatiste 
registrisse. Vastuvõtva liikmesriigi pädev 
asutus tühistab sellise energia 
ülekandmise arvestuse tunnistuse
viivitamata.

Or. de
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Selgitus

Energia ülekandmise arvestuse tunnistuse eesmärk on pakkuda liikmesriigipoolseid tõendeid 
taastuvenergia osakaalu kohta, samas kui päritolutagatiste ülesanne on pakkuda energia 
tootjate, tarnijate ja tarbijate poolseid tõendeid.

Muudatusettepanek 579
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid, kelle taastuvenergia 
osakaal on vahetult eelneva kahe aasta 
jooksul vähemalt sama suur, kui I lisa B 
osas esitatud soovitusliku suunaga on ette 
nähtud, võivad taotleda artikli 7 alusel 
määratud pädevalt asutuselt vastavalt 
artikli 8 lõikele 1 tühistamiseks esitatud 
päritolutagatise ülekandmist teisele 
liikmesriigile. Vastuvõtva liikmesriigi 
pädev asutus tühistab sellise 
päritolutagatise viivitamata.

1. Liikmesriigid võivad taotleda kooskõlas 
artikli 6 lõikega 2 artikli 7 alusel määratud 
pädevalt asutuselt vastavalt artikli 8 lõikele 
1 tühistamiseks esitatud päritolutagatise 
ülekandmist teisele liikmesriigile. 
Vastuvõtva liikmesriigi pädev asutus 
tühistab sellise päritolutagatise viivitamata.

Or. de

Selgitus

Paindlikkus on eriti oluline elektri tootmise puhul. Saksamaa kogemus näitab, et soojus- ja 
jahutusenergia puhul on ennast tõestanud ehitusalaste õigusaktide ja investeerimistoetusi 
pakkuva soodusmehhanismi kooslus. Süsteemi paindlikumaks muutmine aitab samuti kaasa 
direktiivi eesmärkide ja vahe-eesmärkide saavutamisele ning see ei tohiks seetõttu sõltuda 
eesmärkidest. Eesmärkide saavutamise viis peab jääma liikmesriikide otsustada.
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Muudatusettepanek 580
Erna Hennicot-Schoepges, Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid, kelle taastuvenergia 
osakaal on vahetult eelneva kahe aasta 
jooksul vähemalt sama suur, kui I lisa B 
osas esitatud soovitusliku suunaga on ette 
nähtud, võivad taotleda artikli 7 alusel 
määratud pädevalt asutuselt vastavalt 
artikli 8 lõikele 1 tühistamiseks esitatud 
päritolutagatise ülekandmist teisele 
liikmesriigile. Vastuvõtva liikmesriigi 
pädev asutus tühistab sellise 
päritolutagatise viivitamata.

1. Liikmesriigid võivad taotleda artikli 7 
alusel määratud pädevatelt asutustelt 
vastavalt artikli 8 lõikele 1 tühistamiseks 
esitatud päritolutagatiste ülekandmist teise 
liikmesriiki. Vastuvõtva liikmesriigi pädev 
asutus tühistab sellise päritolutagatise 
viivitamata.

Or. en

Muudatusettepanek 581
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid, kelle taastuvenergia 
osakaal on vahetult eelneva kahe aasta 
jooksul vähemalt sama suur, kui I lisa B 
osas esitatud soovitusliku suunaga on ette 
nähtud, võivad taotleda artikli 7 alusel 
määratud pädevalt asutuselt vastavalt 
artikli 8 lõikele 1 tühistamiseks esitatud 
päritolutagatise ülekandmist teisele 
liikmesriigile. Vastuvõtva liikmesriigi 
pädev asutus tühistab sellise 
päritolutagatise viivitamata.

1. Liikmesriigid, kelle taastuvenergia 
osakaal on vähemalt sama suur, kui nõuab 
nende riiklik tegevuskava, võivad taotleda 
artikli 7 alusel määratud pädevalt asutuselt 
vastavalt artikli 8 lõikele 1 tühistamiseks 
esitatud päritolutagatise ülekandmist teisele 
liikmesriigile. Vastuvõtva liikmesriigi 
pädev asutus tühistab sellise 
päritolutagatise viivitamata.

Or. de



PE409.384v01-00 44/124 AM\730537ET.doc

ET

Muudatusettepanek 582
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kuni puudub ELi tasandi toetuskava 
ja tagamaks, et riiklike toetuskavadega 
suudetakse käesoleva direktiivi eesmärke 
tõhusalt täita, võivad liikmesriigid 
otsustada, kas ja millises ulatuses 
annavad nad oma riikliku toetuskava 
kaudu toetust teistes liikmesriikides 
toodetud taastuvenergiale, ning otsustada, 
kas ja millises ulatuses lubavad nad oma 
territooriumil toodetud taastuvenergial 
saada toetust teise liikmesriigi 
toetuskavast.

Or. en

Selgitus

Taastuvenergia edendamise oluline vahend on liikmesriikide toetuskavad. Toetuskavad 
peavad kandma eesmärkide saavutamisel suurimat raskust ja see sõltub subsidiaarsusest.

Muudatusettepanek 583
Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid saavutavad vähemalt 
80% riiklikest eesmärkidest taastuvatest 
energiaallikatest saadud elektri, soojus- ja 
jahutusenergia riigisisesest kasutamisest. 
Ülejäänud 20% puhul võivad liikmesriigid 
kohaldada käesolevas artiklis loetletud 
paindlikkusmehhanisme.

Or. en



AM\730537ET.doc 45/124 PE409.384v01-00

ET

Selgitus

Liikmesriigid peavad saavutama suurema osa oma taastuvenergia eesmärkidest riigisisese 
kasutamisega, mille hulka arvatakse taastuvenergia füüsiline import.

Muudatusettepanek 584
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad luua eelneva loa 
süsteemi päritolutagatiste ülekandmiseks 
teiste liikmesriikide isikutele ja isikutelt, 
kui sellise süsteemi puudumisel võib 
päritolutagatiste ülekandmine 
asjaomasele liikmesriigile või asjaomaselt 
liikmesriigilt nõrgendada nende võimet 
tagada kindel ja tasakaalustatud 
energiavarustus või saavutada nende 
toetuskava aluseks olevad 
keskkonnaalased eesmärgid.

välja jäetud

Liikmesriigid võivad luua eelneva loa 
süsteemi päritolutagatiste ülekandmiseks 
teiste liikmesriikide isikutele, kui sellise 
süsteemi puudumisel võib 
päritolutagatiste ülekandmine 
nõrgendada nende võimet järgida artikli 3 
lõiget 1 või tagada, et taastuvenergia 
osakaal on vähemalt sama suur, kui I lisa 
B osas esitatud soovitusliku suunaga on 
ette nähtud.
Eelneva loa süsteemi ei tohiks kasutada 
meelevaldse diskrimineerimise vahendina.

Or. de

Selgitus

Isikute osalemine kauplemises kahjustab riiklikke edendamisstrateegiaid ning tõstab 
taastuvenergia kasutamise hinda.
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Muudatusettepanek 585
Dirk Sterckx

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad luua eelneva loa 
süsteemi päritolutagatiste ülekandmiseks 
teiste liikmesriikide isikutele ja isikutelt, 
kui sellise süsteemi puudumisel võib 
päritolutagatiste ülekandmine 
asjaomasele liikmesriigile või asjaomaselt 
liikmesriigilt nõrgendada nende võimet 
tagada kindel ja tasakaalustatud 
energiavarustus või saavutada nende 
toetuskava aluseks olevad 
keskkonnaalased eesmärgid.

välja jäetud

Liikmesriigid võivad luua eelneva loa 
süsteemi päritolutagatiste ülekandmiseks 
teiste liikmesriikide isikutele, kui sellise 
süsteemi puudumisel võib 
päritolutagatiste ülekandmine 
nõrgendada nende võimet järgida artikli 3 
lõiget 1 või tagada, et taastuvenergia 
osakaal on vähemalt sama suur, kui I lisa 
B osas esitatud soovitusliku suunaga on 
ette nähtud.
Eelneva loa süsteemi ei tohiks kasutada 
meelevaldse diskrimineerimise vahendina.

Or. nl

Selgitus

Ei ole mõislik lubada, et liikmesriigid kehtestaksid Euroopa gaasi- ja elektriturul piiranguid 
päritolutagatiste ülekandmisele liikmesriikide vahel. Pealegi ei ole sellised piirangud 
kooskõlas kolmanda energiapaketiga, mis püüab edendada just piiriülest kauplemist 
energiaga.
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Muudatusettepanek 586
Reino Paasilinna

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad luua eelneva loa 
süsteemi päritolutagatiste ülekandmiseks 
teiste liikmesriikide isikutele ja isikutelt, 
kui sellise süsteemi puudumisel võib 
päritolutagatiste ülekandmine 
asjaomasele liikmesriigile või asjaomaselt 
liikmesriigilt nõrgendada nende võimet 
tagada kindel ja tasakaalustatud 
energiavarustus või saavutada nende 
toetuskava aluseks olevad 
keskkonnaalased eesmärgid. 

välja jäetud

Liikmesriigid võivad luua eelneva loa 
süsteemi päritolutagatiste ülekandmiseks 
teiste liikmesriikide isikutele, kui sellise 
süsteemi puudumisel võib 
päritolutagatiste ülekandmine 
nõrgendada nende võimet järgida artikli 3 
lõiget 1 või tagada, et taastuvenergia 
osakaal on vähemalt sama suur, kui I lisa 
B osas esitatud soovitusliku suunaga on 
ette nähtud. 
Eelneva loa süsteemi ei tohiks kasutada 
meelevaldse diskrimineerimise vahendina.

Or. en

Selgitus

Artikli 9 lõike 2 kohased erandid on liiga leebed ja suuresti kohaldamatud. Seega tuleks 
artikli 9 lõige 2 välja jätta ja artikli 9 lõiget 3 vastavalt muuta.
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Muudatusettepanek 587
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad luua eelneva loa 
süsteemi päritolutagatiste ülekandmiseks 
teiste liikmesriikide isikutele ja isikutelt, 
kui sellise süsteemi puudumisel võib
päritolutagatiste ülekandmine 
asjaomasele liikmesriigile või asjaomaselt 
liikmesriigilt nõrgendada nende võimet 
tagada kindel ja tasakaalustatud 
energiavarustus või saavutada nende 
toetuskava aluseks olevad 
keskkonnaalased eesmärgid. 

2. Isikud võivad päritolutagatisi üle kanda 
ainult enda valitud liikmesriigile. 
Päritolutagatiste üleakndmine ei või 
toimuda isikute vahel. Käesolevat sätet ei 
kohaldata isikutele, kes täidavad vastavalt 
lõikele 3 liikmesriigi eest preemiate 
maksmise ülesannet.

Liikmesriigid võivad luua eelneva loa 
süsteemi päritolutagatiste ülekandmiseks 
teiste liikmesriikide isikutele, kui sellise 
süsteemi puudumisel võib 
päritolutagatiste ülekandmine 
nõrgendada nende võimet järgida artikli 3 
lõiget 1 või tagada, et taastuvenergia 
osakaal on vähemalt sama suur, kui I lisa 
B osas esitatud soovitusliku suunaga on 
ette nähtud. 
Eelneva loa süsteemi ei tohiks kasutada 
meelevaldse diskrimineerimise vahendina.

Or. de

Selgitus

Üksikisikute vahelise päritolutagatistega kauplemise mõju ei ole võimalik piisavalt hinnata.
Negatiivne kogemus heitkogustega kauplemisega ei tohiks korduda – ka siin olid tagajärjed 
ettearvamatud ja süsteemil olid soovimatu mõju, nagu ülikasumite tekkimine.
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Muudatusettepanek 588
Gabriele Albertini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad luua eelneva loa
süsteemi päritolutagatiste ülekandmiseks 
teiste liikmesriikide isikutele ja isikutelt, 
kui sellise süsteemi puudumisel võib 
päritolutagatiste ülekandmine 
asjaomasele liikmesriigile või asjaomaselt 
liikmesriigilt nõrgendada nende võimet 
tagada kindel ja tasakaalustatud 
energiavarustus või saavutada nende 
toetuskava aluseks olevad 
keskkonnaalased eesmärgid.

2. Liikmesriigid kehtestavad süsteemi 
päritolutagatiste ülekandmiseks teiste 
liikmesriikide isikutele ja isikutelt.

Liikmesriigid võivad luua eelneva loa 
süsteemi päritolutagatiste ülekandmiseks 
teiste liikmesriikide isikutele, kui sellise 
süsteemi puudumisel võib 
päritolutagatiste ülekandmine 
nõrgendada nende võimet järgida artikli 3 
lõiget 1 või tagada, et taastuvenergia 
osakaal on vähemalt sama suur, kui I lisa 
B osas esitatud soovitusliku suunaga on 
ette nähtud. 
Eelneva loa süsteemi ei tohiks kasutada 
meelevaldse diskrimineerimise vahendina.

Or. it

Selgitus

Isikutevahelistele ülekandmistele kehtestatavad kitsendused võivad piirata kauplemise soodsat 
mõju riiklike eesmärkide täitmisele. Lisaks tunduvad sellised sätted olevat vastuolus direktiivi 
endaga, mis lubab riikidevahelist kauplemist olemasolevate käitistega seotud 
päritolutagatistega. Eelneva loa süsteem tundub olevat täielikult valiku küsimus, arvestades et 
komisjon ei saa sellise süsteemi vastuvõtmist tagasi lükata.



PE409.384v01-00 50/124 AM\730537ET.doc

ET

Muudatusettepanek 589
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad luua eelneva loa 
süsteemi päritolutagatiste ülekandmiseks 
teiste liikmesriikide isikutele ja isikutelt, 
kui sellise süsteemi puudumisel võib 
päritolutagatiste ülekandmine 
asjaomasele liikmesriigile või asjaomaselt 
liikmesriigilt nõrgendada nende võimet 
tagada kindel ja tasakaalustatud 
energiavarustus või saavutada nende 
toetuskava aluseks olevad 
keskkonnaalased eesmärgid. 

2. Liikmesriigid võivad kanda energia 
ülekandmise arvestuse tunnistusi üle 
isikutele, eeldusel et need on väljastatud 
energia kohta, mis toodeti pärast 1. 
jaanuarit 2005. aastat käivitatud käitistes. 
Energia ülekandmise arvestuse 
tunnistuste määramine isikutele toimub 
läbipaisva ja mittediskrimineeriva 
hankemenetluse teel.

Liikmesriigid võivad luua eelneva loa 
süsteemi päritolutagatiste ülekandmiseks 
teiste liikmesriikide isikutele, kui sellise 
süsteemi puudumisel võib 
päritolutagatiste ülekandmine 
nõrgendada nende võimet järgida artikli 3 
lõiget 1 või tagada, et taastuvenergia 
osakaal on vähemalt sama suur, kui I lisa 
B osas esitatud soovitusliku suunaga on 
ette nähtud.
Eelneva loa süsteemi ei tohiks kasutada 
meelevaldse diskrimineerimise vahendina.

Or. de

Selgitus

Vahe tegemine energia ülekandmise arvestamise tunnistuste ja päritolutagatiste vahel 
muudab eelneva loa süsteemi ülearuseks. 
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Muudatusettepanek 590
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Päritolutagatisi võib lõike 2 kohaselt 
vastuvõetud sätete alusel üle kanda eri 
liikmesriikide isikute vahel tingimusel, et 
need on välja antud seoses 
taastuvenergiaga, mis on toodetud 
käitises, mis käivitati pärast käesoleva 
direktiivi jõustumise kuupäeva.

välja jäetud

Selline ülekandmine võib toimuda koos 
päritolutagatisega seotud energia 
ülekandmisega või sellest eraldi.

Or. de

Selgitus

Isikute osalemine kauplemises kahjustab riiklikke edendamisstrateegiaid ning tõstab 
taastuvenergia kasutamise hinda.

Muudatusettepanek 591
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Päritolutagatisi võib lõike 2 kohaselt 
vastuvõetud sätete alusel üle kanda eri 
liikmesriikide isikute vahel tingimusel, et 
need on välja antud seoses 
taastuvenergiaga, mis on toodetud 
käitises, mis käivitati pärast käesoleva 
direktiivi jõustumise kuupäeva.

3. Liikmesriigid premeerivad 
päritolutagatiste ülekandmist isikute poolt 
vastavalt lõike 2 esimesele lausele. 
Liikmesriigid määravad isikutele 
päritolutagatiste eest määratavad 
lisatasud kindlaks iga-aastaselt kooskõlas 
taastuvenergia kasutamise laiendamise 
arenguga. Sealjuures järgivad 
liikmesriigid komisjon kehtestatud 
raamistikku ja kehtestavad lisatasud 
vähenevalt. Lisatasud erinevad vastavalt 
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energiaallikale, mis on märgitud 
päritolutagatises vastavalt artikli 6 lõike 2 
punktile a.

Selline ülekandmine võib toimuda koos 
päritolutagatisega seotud energia 
ülekandmisega või sellest eraldi.

Or. de

Selgitus

Üksikisikute vahelise päritolutagatistega kauplemise mõju ei ole võimalik piisavalt hinnata.
Negatiivne kogemus heitkogustega kauplemisega ei tohiks korduda – ka siin olid tagajärjed 
ettearvamatud ja süsteemil olid soovimatu mõju, nagu ülikasumite tekkimine.

Muudatusettepanek 592
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Päritolutagatisi võib lõike 2 kohaselt 
vastuvõetud sätete alusel üle kanda eri 
liikmesriikide isikute vahel tingimusel, et 
need on välja antud seoses 
taastuvenergiaga, mis on toodetud 
käitises, mis käivitati pärast käesoleva 
direktiivi jõustumise kuupäeva.

3. Erandina artikli 7 lõikest 4 võivad 
liikmesriigid enne taastuvatest 
energiaallikatest energiat tootva käitise 
käivitamist leppida teiste liikmesriikidega 
või asjaomase käitise tulevaste käitajatega 
kokku, et kõnealuse käitise energia 
ülekandmise arvestuse tunnistused 
kantakse üle kohe pärast tagatise 
väljastamist liikmesriigile või käitajale. 
Sellised kokkulepped võivad olla ajaliselt 
piiratud.

Selline ülekandmine võib toimuda koos 
päritolutagatisega seotud energia 
ülekandmisega või sellest eraldi.

Or. de

Selgitus

Liikmesriikdiel peaks olema võimalus omandada energia ülekandmise arvestuse tunnistusi 
kokkuleppel teiste liikmesriikide või käitajatega.
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Muudatusettepanek 593
Mia De Vits, Philippe Busquin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Päritolutagatisi võib lõike 2 kohaselt 
vastuvõetud sätete alusel üle kanda eri 
liikmesriikide isikute vahel tingimusel, et 
need on välja antud seoses 
taastuvenergiaga, mis on toodetud 
käitises, mis käivitati pärast käesoleva 
direktiivi jõustumise kuupäeva.

3. Päritolutagatisi võib lõike 2 kohaselt 
vastuvõetud sätete alusel üle kanda eri 
liikmesriikide isikute vahel.

Or. en

Selgitus

Käesolev säte piirab teabe avalikustamist. On väga tõenäoline, et selle asemel toimub 
füüsiline rohelise elektrienergiaga kauplemine. Selline kauplemine võib põhjustada võrgu 
tarbetut ülekoormamist ja moonutada elektrienergia turgu.

Muudatusettepanek 594
Gabriele Albertini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Päritolutagatisi võib lõike 2 kohaselt 
vastuvõetud sätete alusel üle kanda eri 
liikmesriikide isikute vahel tingimusel, et 
need on välja antud seoses 
taastuvenergiaga, mis on toodetud 
käitises, mis käivitati pärast käesoleva 
direktiivi jõustumise kuupäeva.

3. Päritolutagatisi võib lõike 2 kohaselt 
vastuvõetud sätete alusel üle kanda eri 
liikmesriikide isikute vahel.

Or. it
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Selgitus

Isikutevahelistele ülekandmistele kehtestatavad kitsendused võivad piirata kauplemise soodsat 
mõju riiklike eesmärkide täitmisele. Lisaks tunduvad sellised sätted olevat vastuolus direktiivi 
endaga, mis lubab riikidevahelist kauplemist olemasolevate käitistega seotud 
päritolutagatistega. Eelneva loa süsteem tundub olevat täielikult valiku küsimus, arvestades et 
komisjon ei saa sellise süsteemi vastuvõtmist tagasi lükata.

Muudatusettepanek 595
Romana Jordan Cizelj

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Päritolutagatisi võib lõike 2 kohaselt 
vastuvõetud sätete alusel üle kanda eri 
liikmesriikide isikute vahel tingimusel, et 
need on välja antud seoses 
taastuvenergiaga, mis on toodetud 
käitises, mis käivitati pärast käesoleva 
direktiivi jõustumise kuupäeva.

3. Päritolutagatisi võib lõike 2 kohaselt 
vastuvõetud sätete alusel üle kanda eri 
liikmesriikide isikute vahel.

Or. sl

Muudatusettepanek 596
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Päritolutagatisi võib lõike 2 kohaselt 
vastuvõetud sätete alusel üle kanda eri 
liikmesriikide isikute vahel tingimusel, et 
need on välja antud seoses 
taastuvenergiaga, mis on toodetud 
käitises, mis käivitati pärast käesoleva 
direktiivi jõustumise kuupäeva.

3. Päritolutagatisi võib erandina lõike 2 
kohaselt vastuvõetud sätetest piiranguteta 
üle kanda eri liikmesriikide isikute vahel 
tingimusel, et 

a) neid ei kasutata käesoleva direktiivi 
alusel kehtestatud riiklike eesmärkide 
täitmisel või 
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b) need on välja antud käitistele, mis ei 
ole saanud ja ei saa toetust ning käivitati 
pärast 1. jaanuarit 2005.

Or. de

Selgitus

Päritolutagatiste puhul, mida võib kasutada riiklike eesmärkide saavutamiseks, tuleks 
põhimõtteliselt lubada kauplemist ainult riikide vahel, tingimusel et asjaomased käitised ei 
ole uued, mis ei saa toetust. Vastasel juhul pakuksid erakapitalil põhinevad käitised riikidele 
kasumit või tulu, mida ei ole üldse võimalik tasakaalustada (positiivne välistulu) ja mis osutab 
klassikalisele turuprobleemile, mis oleks suur takistus investeeringutele projektide kasuks, mis 
on majandliku kasumlikkuse äärel (nt vee- ja tuuleenergia).

Muudatusettepanek 597
Dirk Sterckx

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Päritolutagatisi võib lõike 2 kohaselt 
vastuvõetud sätete alusel üle kanda eri 
liikmesriikide isikute vahel tingimusel, et 
need on välja antud seoses 
taastuvenergiaga, mis on toodetud käitises, 
mis käivitati pärast käesoleva direktiivi 
jõustumise kuupäeva.

3. Päritolutagatisi võib üle kanda eri 
liikmesriikide isikute vahel tingimusel, et 
need on välja antud seoses 
taastuvenergiaga, mis on toodetud käitises, 
mis käivitati pärast käesoleva direktiivi 
jõustumise kuupäeva.

Or. nl

Selgitus

Ei ole mõislik lubada, et liikmesriigid kehtestaksid Euroopa gaasi- ja elektriturul piiranguid 
päritolutagatiste ülekandmisele liikmesriikide vahel. Pealegi ei ole sellised piirangud 
kooskõlas kolmanda energiapaketiga, mis püüab edendada just piiriülest kauplemist 
energiaga.
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Muudatusettepanek 598
Reino Paasilinna

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Päritolutagatisi võib lõike 2 kohaselt 
vastuvõetud sätete alusel üle kanda eri
liikmesriikide isikute vahel tingimusel, et 
need on välja antud seoses 
taastuvenergiaga, mis on toodetud käitises, 
mis käivitati pärast käesoleva direktiivi 
jõustumise kuupäeva.

3. Päritolutagatisi võib liikmesriikide 
vaheliste kahe- või mitmepoolsete 
kokkulepete alusel üle kanda nende
liikmesriikide isikute vahel tingimusel, et 
need on välja antud seoses 
taastuvenergiaga, mis on toodetud käitises, 
mis käivitati pärast käesoleva direktiivi 
jõustumise kuupäeva.

Or. en

Selgitus

Artikli 9 lõike 2 kohased erandid on liiga leebed ja suuresti kohaldamatud. Seega tuleks 
artikli 9 lõige 2 välja jätta ja artikli 9 lõiget 3 vastavalt muuta.

Muudatusettepanek 599
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Päritolutagatisi võib lõike 2 kohaselt 
vastuvõetud sätete alusel üle kanda eri 
liikmesriikide isikute vahel tingimusel, et 
need on välja antud seoses 
taastuvenergiaga, mis on toodetud käitises, 
mis käivitati pärast käesoleva direktiivi 
jõustumise kuupäeva.

3. Päritolutagatisi võib lõike 2 kohaselt 
vastuvõetud sätete alusel üle kanda eri 
liikmesriikide isikute vahel tingimusel, et 
need on välja antud seoses 
taastuvenergiaga, mis on toodetud käitises, 
mis käivitati pärast käesoleva direktiivi 
jõustumise kuupäeva, või need on välja 
antud seoses biomassist toodetud 
energiaühikuga.

Or. en
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Selgitus

Kui me räägime biomassil põhinevast energiast, on õigustatud lubada päritolutagatiste 
ülekandmist ka olemasolevate käitiste vahel. Nii olemasolevad kui ka uued biomassil 
põhinevad käitised võistlevad samade kütuseallikate pärast ning praegune ettepanek tooks 
kaasa selle turu moonutamise: olemasolevad käitised võivad nihkuda fossiilkütuse poole, kui 
neil ei ole võimalust võistelda kütuse pärast uute käitistega võrdsetel alustel.

Muudatusettepanek 600
Reino Paasilinna

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Päritolutagatisi võib lõike 2 kohaselt 
vastuvõetud sätete alusel üle kanda eri 
liikmesriikide isikute vahel tingimusel, et 
need on välja antud seoses 
taastuvenergiaga, mis on toodetud käitises, 
mis käivitati pärast käesoleva direktiivi 
jõustumise kuupäeva. 

3. Päritolutagatisi võib lõike 2 kohaselt 
vastuvõetud sätete alusel üle kanda eri 
liikmesriikide isikute vahel tingimusel, et 
need on välja antud seoses 
taastuvenergiaga, mis on toodetud käitises, 
mis käivitati pärast käesoleva direktiivi 
jõustumise kuupäeva, või need on välja 
antud seoses biomassist toodetud 
energiaühikuga. 

Or. en

Selgitus

Tootjatel tuleks lubada kanda teistele liikmesriikidele üle bioenergiast toodetud kogu 
energiale väljastatud päritolutagatisi. Biomassi kättesaadavus on probleem ning uued ja 
olemasolevad käitised võistlevad kütuse pärast. Konkurentsi seisukohast oleks kahjulik 
kohelda uusi ja olemasolevaid käitisi erineval moel. Antud juhul hakkaksid olemasolevad 
käitised kasutama bioenergia asemel fossiilkütuseid, sest uued käitised suudaksid maksta 
bioenergia eest kõrgemat hinda.
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Muudatusettepanek 601
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Päritolutagatisi võib lõike 2 kohaselt 
vastuvõetud sätete alusel üle kanda eri 
liikmesriikide isikute vahel tingimusel, et 
need on välja antud seoses 
taastuvenergiaga, mis on toodetud käitises, 
mis käivitati pärast käesoleva direktiivi 
jõustumise kuupäeva.

3. Päritolutagatisi võib lõike 2 kohaselt 
vastuvõetud sätete alusel üle kanda eri 
liikmesriikide isikute vahel tingimusel, et 
need on välja antud seoses 
taastuvenergiaga, mis on toodetud käitises, 
mis käivitati pärast käesoleva direktiivi 
jõustumise kuupäeva, või need on välja 
antud seoses biomassist toodetud 
energiaühikuga.

Or. en

Selgitus

Tootjatel tuleks lubada kanda teistele liikmesriikidele üle bioenergiast toodetud kogu 
energiale väljastatud päritolutagatisi. Ka konkurentsi seisukohast oleks kahjulik kohelda uusi 
ja olemasolevaid käitisi erineval moel.

Muudatusettepanek 602
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selline ülekandmine võib toimuda koos 
päritolutagatisega seotud energia 
ülekandmisega või sellest eraldi.

Käivitamise ajavahemiku puhul on 
otsustava tähtsusega kuupäev, mil käitis 
kasutab esimest korda taastuvaid 
energiaallikaid. Selline ülekandmine võib 
toimuda koos päritolutagatisega seotud 
energia ülekandmisega või sellest eraldi.

Or. de
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Selgitus

Fossiilkütust kasutavate elektrijaamade muutmine taastuvenergiat kasutavateks aitaks kaasa 
elektri tootmisele taastuvatest energiaallikatest. Samasugune mõju oleks ka uute käitiste 
loomisel või olemasolevate laiendamisel. Eriti suure potentsiaaliga on käitiste muutmine 
fossiilkütuseid ja biogeenseid kütuseid segamini kasutavaks ning biomassi osakaalu 
suurendamine.

Muudatusettepanek 603
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 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.

Muudatusettepanek 604
Gabriele Albertini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid teatavad komisjonile igast 
eelneva loa süsteemist, mille nad 
kavatsevad vastavalt lõikele 2 kasutusele 
võtta, ja kõikidest sellega seotud edasistest 
muudatustest. 

välja jäetud
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Komisjon avaldab kõnealuse teabe.

Or. it

Selgitus

Isikutevahelistele ülekandmistele kehtestatavad kitsendused võivad piirata kauplemise soodsat 
mõju riiklike eesmärkide täitmisele. Lisaks tunduvad sellised sätted olevat vastuolus direktiivi 
endaga, mis lubab riikidevahelist kauplemist olemasolevate käitistega seotud 
päritolutagatistega. Eelneva loa süsteem tundub olevat täielikult valiku küsimus, arvestades et 
komisjon ei saa sellise süsteemi vastuvõtmist tagasi lükata.

Muudatusettepanek 605
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid teatavad komisjonile igast 
eelneva loa süsteemist, mille nad 
kavatsevad vastavalt lõikele 2 kasutusele 
võtta, ja kõikidest sellega seotud edasistest 
muudatustest. 

välja jäetud

Komisjon avaldab kõnealuse teabe.

Or. de

Selgitus

Üksikisikute osalemine kauplemises läheks vastuollu riiklike edendamisstrateegiatega ning 
tõstaks taastuvenergia kasutamise hinda.
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Muudatusettepanek 606
Dirk Sterckx

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid teatavad komisjonile igast 
eelneva loa süsteemist, mille nad 
kavatsevad vastavalt lõikele 2 kasutusele 
võtta, ja kõikidest sellega seotud edasistest 
muudatustest.

välja jäetud

Komisjon avaldab kõnealuse teabe.

Or. nl

Selgitus

Ei ole mõislik lubada, et liikmesriigid kehtestaksid Euroopa gaasi- ja elektriturul piiranguid 
päritolutagatiste ülekandmisele liikmesriikide vahel. Pealegi ei ole sellised piirangud 
kooskõlas kolmanda energiapaketiga, mis püüab edendada just piiriülest kauplemist 
energiaga.

Muudatusettepanek 607
Reino Paasilinna

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid teatavad komisjonile igast 
eelneva loa süsteemist, mille nad 
kavatsevad vastavalt lõikele 2 kasutusele 
võtta, ja kõikidest sellega seotud edasistest 
muudatustest. 

välja jäetud

Komisjon avaldab kõnealuse teabe.

Or. en

Selgitus

Artikli 9 lõike 2 kohased erandid on liiga leebed ja suuresti kohaldamatud. Seega tuleks 
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artikli 9 lõige 2 välja jätta, artikli 9 lõiget 3 vastavalt muuta ja artikli 9 lõige 4 välja jätta.

Muudatusettepanek 608
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid teatavad komisjonile igast 
eelneva loa süsteemist, mille nad 
kavatsevad vastavalt lõikele 2 kasutusele 
võtta, ja kõikidest sellega seotud edasistest 
muudatustest. 

välja jäetud

Komisjon avaldab kõnealuse teabe.

Or. de

Selgitus

Vahe tegemine energia ülekandmise arvestamise tunnistuste ja päritolutagatiste vahel 
muudab eelneva loa süsteemi mittevajalikuks.

Muudatusettepanek 609
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid teatavad komisjonile igast 
eelneva loa süsteemist, mille nad 
kavatsevad vastavalt lõikele 2 kasutusele 
võtta, ja kõikidest sellega seotud edasistest 
muudatustest.

4. Võrgusüsteemi ettevõtja kannab 
taastuvenergia vastuvõtmiseks ja 
edastamiseks vajalikud võrgu laiendamise 
kulud.

Komisjon avaldab kõnealuse teabe. Võrgusüsteemi ettevõtja kannab kulud, 
mis on seotud ebaregulaarse sissevoolu 
ümbertöötamisega edastamiseks 
lõpptarbijale. Ettevõtjad teevad kindlaks 
tekkinud kulud ja tasaarveldavad need 
omavahel kogu Euroopas.
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Or. de

Selgitus

Üksikisikute vahelise päritolutagatistega kauplemise mõju ei ole võimalik piisavalt hinnata.
Heitkogustega kauplemisel saadud negatiivsetel kogemustel ei tohi lasta korduda, ka siin olid 
tagajärjed ettearvamatud ja süsteem tõi kaasa soovimatud kõrvalmõjud, nagu ülikasumite 
tekkimine.

Muudatusettepanek 610
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid teatavad komisjonile igast 
eelneva loa süsteemist, mille nad 
kavatsevad vastavalt lõikele 2 kasutusele 
võtta, ja kõikidest sellega seotud edasistest 
muudatustest.

4. Liikmesriigid teatavad komisjonile igast 
eelneva loa süsteemist, mille nad 
kavatsevad vastavalt lõikele 2 kasutusele 
võtta, ja kõikidest sellega seotud edasistest 
muudatustest. Komisjon lükkab eelneva 
loa süsteemi tagasi, kui see takistab 
siseturu toimimist või moonutab 
konkurentsi.

Or. en

Muudatusettepanek 611
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon hindab hiljemalt 31. 
detsembril 2014 olenevalt andmete 
kättesaadavusest selliste käesoleva 
direktiivi sätete rakendamist, milles 
käsitletakse päritolutagatiste ülekandmist 
liikmesriikide vahel, ning sellega seotud 
kulusid ja kasu. Vajaduse korral esitab 
komisjon ettepanekud Euroopa 

5. Komisjon hindab hiljemalt 31. 
detsembril 2014 olenevalt andmete 
kättesaadavusest selliste käesoleva 
direktiivi sätete rakendamist, milles 
käsitletakse energia ülekandmise 
arvestuse tunnistuste ülekandmist 
liikmesriikide vahel, ning sellega seotud 
kulusid ja kasu. Vajaduse korral esitab 



PE409.384v01-00 64/124 AM\730537ET.doc

ET

Parlamendile ja nõukogule. komisjon ettepanekud Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

Or. de

Selgitus

Energia ülekandmise arvestuse tunnistus peaks olema liikmesriigi tõend taastuvenergia 
osakaalu kohta, samas kui päritolutagatis on energiatootjate, -tarnijate või -tarbijate tõend.

Muudatusettepanek 612
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 a
1. Biokütuse kaubeldavat krediiti võib 
ühelt liikmesriigilt teisele üle kanda, 
tingimusel et see on väljastatud 
biokütusele, mis tarniti tarbimiseks 
transpordikütusena ühenduse turul.
2. Liikmesriigid tagavad, et pädev asutus 
registreerib sellised ülekandmised 
nõuetekohaselt kooskõlas artikliga 7.

Or. en

Selgitus

Päritolutagatiste süsteemi tuleks laiendada, et see hõlmaks eraldiseisvas kaubeldava krediidi 
süsteemis ka biokütuseid, et pakkuda biokütusealaste eesmärkide saavutamisel suuremat 
paindlikkust ja vältida biokütuste mittevajalikku füüsilist transporti. Pakutav süsteem haakub 
olemasolevate liikmesriigisiseste biokütuse regulatiivsete toetusmeetmetega, nt 
biokütusealaste kohustustega, ning võimaldab aluseks võtta peamistes ELi liikmesriikides 
juba olemasolevad biokütuse kaubeldava krediidi süsteemid ning neid ühtlustada.
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Muudatusettepanek 613
Mechtild Rothe

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 10 välja jäetud
Päritolutagatiste tühistamise mõju

Riiklike eesmärkidega seotud käesoleva 
direktiivi nõuete järgimise kontrollimise 
eesmärgil, kui pädev asutus tühistab 
päritolutagatise, mida ta ise välja ei 
andnud, tehakse taastuvenergia vastava 
kogusega järgmist:
(a) see lahutatakse sellest taastuvenergia 
kogusest, mida võetakse arvesse 
päritolutagatises täpsustatud energia 
tootmise aasta puhul, kui hinnatakse 
nõuete järgimist päritolutagatise välja 
andnud pädeva asutuse liikmesriigis; ning
(b) see liidetakse sellele taastuvenergia 
kogusele, mida võetakse arvesse 
päritolutagatises täpsustatud energia 
tootmise aasta puhul, kui hinnatakse 
nõuete järgimist päritolutagatise 
tühistanud pädeva asutuse liikmesriigis.

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid vastutavad siduvate riiklike 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 614
Vladimír Remek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Päritolutagatiste tühistamise mõju Ühine eesmärkide täitmine
Riiklike eesmärkidega seotud käesoleva 
direktiivi nõuete järgimise kontrollimise 
eesmärgil, kui pädev asutus tühistab 
päritolutagatise, mida ta ise välja ei 
andnud, tehakse taastuvenergia vastava 
kogusega järgmist:

1. Kaks või rohkem liikmesriiki võivad 
kokku leppida eesmärkide ühendamises ja 
kehtestada nende ühiseks täitmiseks 
ühised toetuskavad.

(a) see lahutatakse sellest taastuvenergia 
kogusest, mida võetakse arvesse 
päritolutagatises täpsustatud energia 
tootmise aasta puhul, kui hinnatakse 
nõuete järgimist päritolutagatise välja 
andnud pädeva asutuse liikmesriigis; ning

2. Kui kaks või enam liikmesriiki 
otsustavad vabatahtlikult püüelda artikli 3 
kohaselt ühiselt eesmärkide poole, siis 
arvestatakse kaasatud liikmesriikide 
rühma jaoks eesmärgid ühiselt 
keskmisena nende riikide jaoks I lisa A ja 
B osas sätestatud vahepealsetest ja 
lõplikest miinimumeesmärkidest, mida 
kaalutakse iga kaasatud liikmesriigi 
eeldatava energia lõpptarbimisega 
ajavahemikus kuni aastani 2020.

(b) see liidetakse sellele taastuvenergia 
kogusele, mida võetakse arvesse 
päritolutagatises täpsustatud energia 
tootmise aasta puhul, kui hinnatakse 
nõuete järgimist päritolutagatise 
tühistanud pädeva asutuse liikmesriigis. 

Or. en

Selgitus

Algne tagatistega kauplemise ettepanek on liiga bürokraatlik ja asetaks riigid, kes 
kohaldavad taastuvate energiaallikate puhul soodustariifidega toetussüsteeme, 
ebasoodsamasse olukorda. See võib anda alust arvata, et rakendamine võib olla vastuolus 
Euroopa õigusaktidega. 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 615
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Päritolutagatiste tühistamise mõju Ühine eesmärkide täitmine ja ühised 
toetuskavad

Riiklike eesmärkidega seotud käesoleva 
direktiivi nõuete järgimise kontrollimise 
eesmärgil, kui pädev asutus tühistab 
päritolutagatise, mida ta ise välja ei 
andnud, tehakse taastuvenergia vastava 
kogusega järgmist:

1. Kaks või rohkem liikmesriiki võivad 
kokku leppida eesmärkide ühendamises ja 
kehtestada nende ühiseks täitmiseks 
ühised toetuskavad.

(a) see lahutatakse sellest taastuvenergia 
kogusest, mida võetakse arvesse 
päritolutagatises täpsustatud energia 
tootmise aasta puhul, kui hinnatakse 
nõuete järgimist päritolutagatise välja 
andnud pädeva asutuse liikmesriigis; ning

2. Kui kaks või enam liikmesriiki 
otsustavad vabatahtlikult püüelda artikli 3 
kohaselt ühiselt eesmärkide poole, siis 
arvestatakse kaasatud liikmesriikide 
rühma jaoks eesmärgid ühiselt 
keskmisena nende riikide jaoks I lisa A ja 
B osas sätestatud vahepealsetest ja 
lõplikest miinimumeesmärkidest, mida 
kaalutakse iga kaasatud liikmesriigi 
eeldatava energia lõpptarbimisega 
ajavahemikus kuni aastani 2020.

(b) see liidetakse sellele taastuvenergia 
kogusele, mida võetakse arvesse 
päritolutagatises täpsustatud energia 
tootmise aasta puhul, kui hinnatakse 
nõuete järgimist päritolutagatise 
tühistanud pädeva asutuse liikmesriigis. 

Or. en

Muudatusettepanek 616
Jerzy Buzek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Päritolutagatiste tühistamise mõju Ühine eesmärkide täitmine
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Riiklike eesmärkidega seotud käesoleva 
direktiivi nõuete järgimise kontrollimise 
eesmärgil, kui pädev asutus tühistab 
päritolutagatise, mida ta ise välja ei 
andnud, tehakse taastuvenergia vastava 
kogusega järgmist:

Kaks või rohkem liikmesriiki võivad 
kokku leppida eesmärkide ühendamises ja 
kehtestada nende ühiseks täitmiseks 
ühised toetuskavad.

(a) see lahutatakse sellest taastuvenergia 
kogusest, mida võetakse arvesse 
päritolutagatises täpsustatud energia 
tootmise aasta puhul, kui hinnatakse 
nõuete järgimist päritolutagatise välja 
andnud pädeva asutuse liikmesriigis; ning

Kui kaks või enam liikmesriiki otsustavad 
vabatahtlikult püüelda artikli 3 kohaselt 
ühiselt eesmärkide poole, siis arvestatakse 
kaasatud liikmesriikide rühma jaoks 
eesmärgid ühiselt keskmisena nende 
riikide jaoks I lisa A ja B osas sätestatud 
vahepealsetest ja lõplikest 
miinimumeesmärkidest, mida kaalutakse 
iga kaasatud liikmesriigi eeldatava 
energia lõpptarbimisega ajavahemikus 
kuni aastani 2020.

(b) see liidetakse sellele taastuvenergia 
kogusele, mida võetakse arvesse 
päritolutagatises täpsustatud energia 
tootmise aasta puhul, kui hinnatakse 
nõuete järgimist päritolutagatise 
tühistanud pädeva asutuse liikmesriigis. 

Or. en

Selgitus

See võimaldab liikmesriikidel ühendada eesmärgid ja need ühiselt täita ning luua sealjuures 
ühiseid toetuskavasid. Kuidas ühendatud eesmärk tuleks arvutada, tuleb veel kindlaks 
määrata.

Muudatusettepanek 617
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Päritolutagatiste tühistamise mõju Liikmesriikide vaheliste projektide mõju

Riiklike eesmärkidega seotud käesoleva 
direktiivi nõuete järgimise kontrollimise 
eesmärgil, kui pädev asutus tühistab 

1. Liikmesriigid, kes esitasid artikli 7 lõike 
2 kohase teate, väljastavad artikli 7 lõike 3 
punktis d täpsustatud ajavahemikul iga 
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päritolutagatise, mida ta ise välja ei 
andnud, tehakse taastuvenergia vastava 
kogusega järgmist:

aasta kolme viimase kuu jooksul 
tunnistuse, milles tuuakse ära:

(a) see lahutatakse sellest taastuvenergia 
kogusest, mida võetakse arvesse 
päritolutagatises täpsustatud energia 
tootmise aasta puhul, kui hinnatakse 
nõuete järgimist päritolutagatise välja 
andnud pädeva asutuse liikmesriigis; ning

a) artikli 7 kohases teates märgitud 
käitises taastuvatest energiaallikatest 
aasta jooksul toodetud elektri või soojus-
või jahutusenergia koguhulk; ning

(b) see liidetakse sellele taastuvenergia 
kogusele, mida võetakse arvesse 
päritolutagatises täpsustatud energia 
tootmise aasta puhul, kui hinnatakse 
nõuete järgimist päritolutagatise 
tühistanud pädeva asutuse liikmesriigis. 

b) kõnealuses käitises taastuvatest 
energiaallikatest aasta jooksul toodetud 
elektri või soojus- või jahutusenergia 
kogus, mida arvestatakse vastavalt teates 
sätestatud  tingimustele teise liikmesriigi 
riiklike eesmärkide täitmisel.
2. Liikmesriik saadab tunnistuse 
liikmesriigile, kelle kasuks teade esitati. 
3. Riiklike eesmärkidega seotud käesoleva 
direktiivi nõuete järgimise kontrollimise 
eesmärgil tehakse lõike 1 b kohaselt 
sertifitseeritud taastuvatest 
energiaallikatest saadava elektri või 
soojus- või jahutusenergia kogusega 
järgmist:
a) see lahutatakse sellest taastuvenergia 
kogusest, mida võetakse arvesse, kui 
hinnatakse, kas lõike 1 alusel tunnistuse 
väljastanud liikmesriik täidab nõudeid; 
ning
b) see liidetakse sellele taastuvenergia 
kogusele, mida võetakse arvesse, kui 
hinnatakse, kas lõike 2 alusel tunnistuse 
saanud liikmesriik täidab nõudeid.

Or. en

Selgitus

Kahe- ja mitmepoolne koostöö liikmesriikide vahel on parim viis tagamaks riiklike 
taastuvenergia eesmärkide tõhusat täitmist olemasolevaid toetuskavasid kahjustamata.
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Muudatusettepanek 618
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Riiklike eesmärkidega seotud käesoleva 
direktiivi nõuete järgimise kontrollimise 
eesmärgil, kui pädev asutus tühistab 
päritolutagatise, mida ta ise välja ei 
andnud, tehakse taastuvenergia vastava 
kogusega järgmist:

Riiklike eesmärkidega seotud käesoleva 
direktiivi nõuete järgimise kontrollimise 
eesmärgil tehakse taastuvenergia vastava 
kogusega selle tootmise aastal järgmist:

(a) see lahutatakse sellest taastuvenergia 
kogusest, mida võetakse arvesse 
päritolutagatises täpsustatud energia 
tootmise aasta puhul, kui hinnatakse 
nõuete järgimist päritolutagatise välja 
andnud pädeva asutuse liikmesriigis; ning

a) taastuvenergia kogus, mille kohta artikli 
7 kohane pädev asutus andis välja energia 
ülekandmise arvestuse tunnistuse, 
lahutatakse taastuvenergia kogusest; ning

(b) see liidetakse sellele taastuvenergia 
kogusele, mida võetakse arvesse 
päritolutagatises täpsustatud energia 
tootmise aasta puhul, kui hinnatakse 
nõuete järgimist päritolutagatise 
tühistanud pädeva asutuse liikmesriigis.

b) taastuvenergia kogus, mille kohta artikli 
7 kohane pädev asutus tühistas energia 
ülekandmise arvestuse tunnistuse, 
liidetakse taastuvenergia kogusele.

Or. de

Selgitus

Liikmesriikide eesmärkide täitmise arvutuste lihtsustamine ja selgitamine.

Muudatusettepanek 619
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 10 a
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Statistilised ülekandmised liikmesriikide 
vahel

1. Liikmesriik, mille taastuvenergia 
osakaal vahetult eelneva kaheaastase 
perioodi jooksul on vähemalt sama suur, 
kui I lisa B osas esitatud siduvas suunas, 
võib sõlmida kokkuleppeid teatava  
taastuvenergia koguse statistiliseks 
ülekandmiseks teisele liikmesriigile. 
Ülekantav kogus peab olema:
a) lahutatud sellest taastuvenergia 
kogusest, mida võetakse arvesse, kui 
liikmesriigis kontrollitakse artikli 3 
riiklike eesmärkidega seotud nõuete 
järgimist ning
b) liidetud sellele taastuvenergia kogusele, 
mida võetakse arvesse, kui teises 
liikmesriigis kontrollitakse artikli 3 
riiklike eesmärkidega seotud nõuete 
järgimist.  
2. Lõike 1 alusel sõlmitud kokkulepped 
võivad kehtida aasta või kauem. 
Komisjoni tuleb kokkulepetest teavitada 
hiljemalt kolm kuud pärast esimese aasta 
lõppu, mil need jõustuvad.

Or. en

Selgitus

Kahe- ja mitmepoolsed ühismeetmed liikmesriikide vahel on parim viis tagamaks  
taastuvenergiaga seotud riiklike eesmärkide nõuetekohane täitmine, ilma et see kahjustaks 
olemasolevaid toetuskavasid. 
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Muudatusettepanek 620
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 10 a

Liikmesriigid tagavad, et kui pädev asutus 
tühistab biokütuse kaubeldava krediidi, 
mida ta ise välja ei andnud, tehakse 
biokütuse vastava kogusega järgmist:  
a) see kustutatakse registrist artikli 7 
alusel liikmesriigis, kus anti välja 
biokütuse kaubeldav krediit ning
b) see lisatakse registrisse artikli 7 alusel 
liikmesriigis, kus tühistati biokütuse 
kaubeldav krediit.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 621
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 5 lõike 9, artikli 6 lõike 2, artikli 8 
lõike 2 ja artikli 9 lõike 3 kohaldamisel 
käsitatakse käitise võimsuse suurenemise 
tinginud taastuvenergia ühikuid viisil, nagu 

Artikli 5 lõike 9, artikli 6 lõike 2, artikli 8 
lõike 2 ja artikli 9 lõigete 2 ja 3
kohaldamisel käsitatakse käitise võimsuse
või pideva töösoleku võime suurenemise 
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need oleksid toodetud eraldi käitise poolt, 
mis käivitati hetkel, mil võimsuse 
suurenemine aset leidis.

tinginud taastuvenergia ühikuid viisil, nagu 
need oleksid toodetud eraldi käitise poolt, 
mis käivitati hetkel, mil võimsuse või 
pideva töösoleku võime suurenemine aset 
leidis.

Or. de

Selgitus

Hüdroelektrijaamade optimeerimisel saab suurendada nii võimsust kui ka pideva töösoleku 
võimet. Näiteks võib need ühendada energiasalvestusjaamaga. Sellest tulenevat täiendavat 
energiatootmist tuleks kajastada taastuvenergia direktiivis.   

Muudatusettepanek 622
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 5 lõike 9, artikli 6 lõike 2, artikli 8 
lõike 2 ja artikli 9 lõike 3 kohaldamisel 
käsitatakse käitise võimsuse suurenemise 
tinginud taastuvenergia ühikuid viisil, nagu 
need oleksid toodetud eraldi käitise poolt, 
mis käivitati hetkel, mil võimsuse 
suurenemine aset leidis.

Artikli 5 lõike 9, artikli 6 lõike 2, artikli 8 
lõike 2 ja artikli 9 lõike 3 kohaldamisel 
käsitatakse käitise võimsuse või 
taastuvenergia koospõletamise osakaalu
suurenemise tinginud taastuvenergia 
ühikuid viisil, nagu need oleksid toodetud 
eraldi käitise poolt, mis käivitati hetkel, mil 
võimsuse suurenemine aset leidis.

Or. de

Selgitus

Biomassi koospõletamine on tõhus viis kasutamaks tavapäraseid kütuseid ning vähendamaks 
seega ELi kasvuhoonegaasiheidet ja sõltuvust primaarenergiast. 
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Muudatusettepanek 623
Reino Paasilinna

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 5 lõike 9, artikli 6 lõike 2, artikli 8 
lõike 2 ja artikli 9 lõike 3 kohaldamisel 
käsitatakse käitise võimsuse suurenemise 
tinginud taastuvenergia ühikuid viisil, nagu 
need oleksid toodetud eraldi käitise poolt, 
mis käivitati hetkel, mil võimsuse 
suurenemine aset leidis.

Artikli 5 lõike 9, artikli 6 lõike 2, artikli 8 
lõike 2 ja artikli 9 lõike 3 kohaldamisel 
käsitatakse käitise taastuvenergia tootmise
võimsuse suurenemise tinginud 
taastuvenergia ühikuid viisil, nagu need 
oleksid toodetud eraldi käitise poolt, mis 
käivitati hetkel, mil võimsuse suurenemine 
aset leidis.

Or. en

Selgitus

Artiklit 11 tuleb muuta, et võtta arvesse bioenergia edendamist päritolutagatiste süsteemis.
Eeskirju, mida kohaldatakse uute elektrijaamade puhul, mis käivitati pärast käesoleva 
direktiivi jõustumise kuupäeva, tuleks kohaldada bioenergia osakaalu tõstmiseks ka mitmel 
kütusel töötavate elektrijaamade puhul pärast käesoleva direktiivi jõustumise kuupäeva. On 
oluline, et direktiivis innustataks kasutama rohkem bioenergiat juba olemasolevates 
elektrijaamades.

Muudatusettepanek 624
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 5 lõike 9, artikli 6 lõike 2, artikli 8 
lõike 2 ja artikli 9 lõike 3 kohaldamisel 
käsitatakse käitise võimsuse suurenemise 
tinginud taastuvenergia ühikuid viisil, nagu 
need oleksid toodetud eraldi käitise poolt, 
mis käivitati hetkel, mil võimsuse 
suurenemine aset leidis.

Artikli 5 lõike 9, artikli 6 lõike 2, artikli 8 
lõike 2 ja artikli 9 lõike 3 kohaldamisel 
käsitatakse käitise taastuvenergia tootmise 
võimsuse suurenemise tinginud 
taastuvenergia ühikuid viisil, nagu need 
oleksid toodetud eraldi käitise poolt, mis 
käivitati hetkel, mil võimsuse suurenemine 
aset leidis.
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Or. en

Muudatusettepanek 625
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 5 lõike 9, artikli 6 lõike 2, artikli 8 
lõike 2 ja artikli 9 lõike 3 kohaldamisel 
käsitatakse käitise võimsuse suurenemise 
tinginud taastuvenergia ühikuid viisil, nagu 
need oleksid toodetud eraldi käitise poolt, 
mis käivitati hetkel, mil võimsuse 
suurenemine aset leidis.

Artikli 5 lõike 9, artikli 6 lõike 2, artikli 8 
lõike 2 ja artikli 9 lõike 3 kohaldamisel 
käsitatakse käitise taastuvenergia tootmise 
võimsuse suurenemise tinginud 
taastuvenergia ühikuid viisil, nagu need 
oleksid toodetud eraldi käitise poolt, mis 
käivitati hetkel, mil võimsuse suurenemine 
aset leidis.

Or. en

Selgitus

Üks võimalusi suurendada taastuvenergia kasutamist on minna üle fossiilkütuste kasutamiselt 
biomassile. Seda tuleks päritolutagatiste süsteemis käsitleda uue võimsusena.

Muudatusettepanek 626
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 11 a
Tarbijakaitse

1. Liikmesriigid, kes kehtestavad 
taastuvenergia toetuskavad, nõuavad 
toetust saanud energiatoodangule 
päritolutagatiste väljaandmist. 
Liikmesriigid täpsustavad samuti, kuidas 
neid päritolutagatisi jaotatakse energia 
lõpptarbijatele või tarnijatele.
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2. Liikmesriigid nõuavad, et tarnijad, kes 
müüvad lõpptarbijatele taastuvenergiat 
ning teavitavad sellest tarbijaid või 
avalikkust, viidates taastuvenergia 
keskkonnasõbralikkusele või selle 
muudele positiivsetele aspektidele, 
tagaksid minimaalse lisapakkumise 
vähemalt ühe kolmandiku lõpptarbijale 
müüdud taastuvenergia osas, mis on 
rangem I lisa A ja B osas nimetatud 
eesmärkidest. Sel eesmärgil nõuavad 
liikmesriigid, et tarnijad esitaksid pärast 
käesoleva direktiivi jõustumise kuupäeva 
käivitunud käitiste puhul tühistamiseks 
päritolutagatised, mis vastavad nõutud 
lisapakkumise osakaalule ning anti välja 
energiatootmiseks, mida ei võeta arvesse, 
kui mistahes liikmesriigis kontrollitakse 
käesoleva direktiivi riiklike eesmärkidega 
seotud nõuete järgimist. Et seda 
võimaldada, lubavad liikmesriigid käitistel 
vastavalt artiklile 5 arvata oma 
energiatoodang maha asjaomases 
liikmesriigis taastuvatest energiaallikatest 
toodetud energia kogusest, näiteks 
toetuskavades mitteosalemise kaudu.
Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud 
meetmed käesoleva lõike nõuete järgimise 
tagamiseks.

Or. en

Selgitus

Rohelise märgistusega elekter peaks tagama tarbijale lisapakkumise, mis täiendab 
olemasolevaid riiklikke toetuskavasid. Tarbija saab sellest pakkumisest osa, kui ta ostab 
vabatahtlikult energia ülekandmise arvestuse tunnistusi. 
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Muudatusettepanek 627
Reino Paasilinna

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 12 välja jäetud

Or. en

Selgitus

Artikkel 12 tuleks tervikuna välja jätta, kuna selle sätete rakendamisel oleks 
ebaproportsionaalne mõju liikmesriikide regionaalplaneerimist ja ehitusseadustikku 
käsitlevatele õigusaktidele ning õiguslikele menetlustele, aidates samas minimaalselt kaasa 
taastuvenergia edendamisele.

Muudatusettepanek 628
Nikolaos Vakalis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et kõik loa-, 
sertifitseerimis- ja litsentsimismenetlusi 
käsitlevad riiklikud eeskirjad, mida 
kohaldatakse taastuvatest allikatest 
elektrienergia, soojus- või jahutusenergia 
tootmisega tegelevate ettevõtete suhtes 
ning protsesside suhtes, millega biomass 
muundatakse biokütusteks või muudeks 
energiatoodeteks, on proportsionaalsed ja 
vajalikud.

1. Liikmesriigid tagavad, et kõik loa-, 
sertifitseerimis- ja litsentsimismenetlusi 
käsitlevad riiklikud eeskirjad, mida 
kohaldatakse taastuvatest allikatest 
elektrienergia, soojus- või jahutusenergia 
tootmisega tegelevate ettevõtete, seonduva 
põhi- ja jaotusvõrgu infrastruktuuri
suhtes ning protsesside suhtes, millega 
biomass muundatakse biokütusteks või 
muudeks energiatoodeteks, on 
proportsionaalsed ja vajalikud.  

Or. en

Selgitus

Eriti sidusrühmad on mures ehituslubade ning põhi- ja jaotusvõrgu infrastruktuuriga 
seonduvate projektide lubade pärast. Vajadus paremate võrkude ja ühenduste järele nõuab 
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loamenetluste lihtsustamist ja täiustamist.

Muudatusettepanek 629
Romana Jordan Cizelj

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et kõik loa-, 
sertifitseerimis- ja litsentsimismenetlusi 
käsitlevad riiklikud eeskirjad, mida 
kohaldatakse taastuvatest allikatest 
elektrienergia, soojus- või jahutusenergia 
tootmisega tegelevate ettevõtete suhtes 
ning protsesside suhtes, millega biomass 
muundatakse biokütusteks või muudeks 
energiatoodeteks, on proportsionaalsed ja 
vajalikud.

1. Liikmesriigid tagavad, et kõik loa-, 
sertifitseerimis- ja litsentsimismenetlusi 
käsitlevad riiklikud eeskirjad, mida 
kohaldatakse taastuvatest allikatest 
elektrienergia, soojus- või jahutusenergia 
tootmisega tegelevate ettevõtete, seonduva 
võrgusüsteemi suhtes ning protsesside 
suhtes, millega biomass muundatakse 
biokütusteks või muudeks 
energiatoodeteks, on proportsionaalsed ja 
vajalikud.

Or. sl

Muudatusettepanek 630
Mia De Vits, Philippe Busquin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et kõik loa-, 
sertifitseerimis- ja litsentsimismenetlusi 
käsitlevad riiklikud eeskirjad, mida 
kohaldatakse taastuvatest allikatest 
elektrienergia, soojus- või jahutusenergia 
tootmisega tegelevate ettevõtete suhtes 
ning protsesside suhtes, millega biomass 
muundatakse biokütusteks või muudeks 
energiatoodeteks, on proportsionaalsed ja 
vajalikud.

1. Liikmesriigid tagavad, et kõik loa-, 
sertifitseerimis- ja litsentsimismenetlusi 
käsitlevad riiklikud eeskirjad, mida 
kohaldatakse ülekande- ja jaotusliinide 
suhtes, taastuvatest allikatest 
elektrienergia, soojus- või jahutusenergia 
tootmisega tegelevate ettevõtete suhtes 
ning protsesside suhtes, millega biomass 
muundatakse biokütusteks või muudeks 
energiatoodeteks, on proportsionaalsed ja 
vajalikud.
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Or. en

Selgitus

Taastuvatest energiaallikatest toodetud elektri arendamisega kasvab vajadus paremate 
võrkude ja ühenduste järele. Et põhivõrguettevõtjad oleksid suutelised täitma seda nõuet, on 
oluline, et ametiasutused kiirendaksid ja täiustaksid loamenetlusi.

Muudatusettepanek 631
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et kõik loa-, 
sertifitseerimis- ja litsentsimismenetlusi 
käsitlevad riiklikud eeskirjad, mida 
kohaldatakse taastuvatest allikatest 
elektrienergia, soojus- või jahutusenergia 
tootmisega tegelevate ettevõtete suhtes 
ning protsesside suhtes, millega biomass 
muundatakse biokütusteks või muudeks 
energiatoodeteks, on proportsionaalsed ja 
vajalikud.

1. Liikmesriigid tagavad, et kõik loa-, 
sertifitseerimis- ja litsentsimismenetlusi 
käsitlevad riiklikud eeskirjad, mida 
kohaldatakse taastuvatest allikatest 
elektrienergia, soojus- või jahutusenergia 
tootmisega tegelevate ettevõtete, seonduva 
võrgusüsteemi infrastruktuuri suhtes ning 
protsesside suhtes, millega biomass 
muundatakse biokütusteks või muudeks 
energiatoodeteks, on proportsionaalsed ja 
vajalikud.

Or. en

Selgitus

Tuleb täpsustada, et võrkude ja taastuvenergia tootmise jaoks tuleks kehtestada 
proportsionaalsed ja vajalikud eeskirjad.  
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Muudatusettepanek 632
Lena Ek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad eelkõige järgmise: Liikmesriigid võivad vajaduse korral 
tagada järgmise:

Or. en

Selgitus

Põhja elektriturg tugineb turupõhimõtetele. Eelisjärjekorras sisenemine ei ole võimalik, kuna 
süsteem tervikuna põhineb vabatahtlikel ärilepingutel.

Muudatusettepanek 633
Nikolaos Vakalis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) riiklike, piirkondlike ja kohalike 
haldusasutuste asjakohased kohustused loa-
, sertifitseerimis- ja litsentsimismenetluste 
täitmisel on selgelt määratletud ning
projekteerimis- ja ehitustaotlustel on täpsed 
tähtajad;

(a) riiklike, piirkondlike ja kohalike 
haldusasutuste asjakohased kohustused loa-
, sertifitseerimis- ja litsentsimismenetluste 
täitmisel, sealhulgas maa planeerimisel on 
selgelt määratletud, projekteerimis- ja 
ehitustaotlustel on lühikesed ja täpsed 
tähtajad ning asutus on ainuke koht, kuhu 
taotlejatel pöörduda tuleb;

Or. en

Selgitus

On oluline, et taastuvenergiaprojektide taotlejaid, investoreid ja arendajaid ei heidutataks 
aeglaste ja keeruliste menetlustega liikmesriikides. Haldusmenetlusi seoses ehituslubade, 
sealhulgas maa planeerimisega tuleks kiirendada ja muuta läbipaistvamaks.
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Muudatusettepanek 634
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) lubade andmist, sertifitseerimist ja 
litsentsimist käsitlevad eeskirjad on 
objektiivsed, läbipaistavad ja
mittediskrimineerivad ning nende puhul 
võetakse täiel määral arvesse iga üksiku 
taastuvenergiatehnoloogia eripära;

(c) lubade andmist, sertifitseerimist ja 
litsentsimist käsitlevad eeskirjad ja nende 
kohaldamine on objektiivsed, läbipaistvad, 
mittediskrimineerivad, proportsionaalsed
ja vajalikud ning nende puhul võetakse 
täiel määral arvesse iga üksiku 
taastuvenergiatehnoloogia eripära;
saastetegevuste puhul kohaldatavad 
eeskirjad, nagu Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 15. jaanuari 2008. aasta 
direktiivis 2008/1/EÜ saastuse kompleksse 
vältimise ja kontrolli kohta 
(kodifitseeritud versioon)1 sisalduvad 
eeskirjad, ei ole asjakohased 
taastuvenergiat tootvate käitiste puhul, 
mis ei tooda oma elutsükli jooksul 
saastavaid jäätmeid ning neid ei 
kohaldata nimetatud käitiste puhul.  
___________________________

1 ELT L 24, 29.1.2008, lk 8.

Or. en

Selgitus

Taastuvenergia projektide igasugune kuritarvitamine või kunstlikult loodud takistused, nagu 
nimetatud projektide ja kõrge terviseriskiga projektide põhjendamatu ühesugune 
menetlemine, on vastuvõetamatu. Lubade andmise, sertifitseerimise ja litsentsimise eest 
vastutav asutus peab konkreetseid projekte käsitlema objektiivselt, läbipaistvalt, 
mittediskrimineerivalt ja proportsionaalselt.
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Muudatusettepanek 635
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) taastuvenergiat tootvate käitiste 
kavandi- ja loataotlused kiidetakse 
automaatselt heaks, kui lube andev asutus 
ei ole ettenähtud tähtaja jooksul 
vastanud;

Or. en

Muudatusettepanek 636
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c b) luuakse üks haldusasutus, kes 
vastutab taastuvenergiat tootvate käitiste 
loa-, sertifitseerimis- ja 
litsentsimistaotluste menetlemise eest ning 
on taotlejatele abiks;

Or. en

Muudatusettepanek 637
Nikolaos Vakalis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) kehtestatakse selged suunised 
taastuvenergia projektide arendamiseks 
ühenduse keskkonnaalaste õigusaktide 
raames määratud aladel;
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Or. en

Selgitus

Kuna ELi keskkonnaalaseid õigusakte (nt elupaikade ja lindude direktiivi) on nii mitmelgi 
korral kuritarvitatud, et seista vastu mõnele suurele taastuvenergia tootmise projektile, tuleb 
täpsustada, et keskkonnamõju hinnangud peavad võtma nõuetekohaselt arvesse nimetatud 
projektide potentsiaali aitamaks saavutada ELi siduvaid eesmärke kliimamuutuste ja 
taastuvenergia valdkonnas.

Muudatusettepanek 638
Umberto Guidoni

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) määratakse kindlaks tähtajad, mille 
aegumisel loetakse taastuvenergia baasil 
töötavate käitiste ehitus- ja käitamislube 
automaatselt väljaantuks, kui pädevad 
ametiasutused ei ole loa andmisest 
selgesõnaliselt keeldunud; 

Or. it

Selgitus

Vaikiva nõusoleku põhimõte on väga oluline, kuna see tekitab taastuvatesse 
energiaallikatesse investeerijates usaldust. Vajalike meetmete võtmist ei saa jätta 
liikmesriikide otsustada.

Muudatusettepanek 639
Mechtild Rothe

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) tarbijate, projekteerijate, arhitektide, 
ehitajate ning seadmete ja süsteemide 

(e) tarbijate, projekteerijate, arhitektide, 
ehitajate ning seadmete ja süsteemide 
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paigaldajate ja tarnijate makstavad 
haldustasud on läbipaistvad ja kulupõhised;

paigaldajate ja tarnijate makstavad 
haldustasud on läbipaistvad ja kulupõhised 
ega kujuta endast ressursside varjatud 
maksustamist;

Or. en

Selgitus

Kooskõlas Euroopa Parlamendi poolt vastuvõetud sätetega parlamendiliikme Mechtild Rothe 
koostatud algatusraportis kütmise ja jahutamise kohta taastuvatest energiaallikatest 
(2005/2122(INI)). 

Muudatusettepanek 640
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) väiksemate projektide jaoks 
kehtestatakse vähem koormavamad 
loamenetlused; ning

(f) väiksemate projektide jaoks 
kehtestatakse vähem koormavamad ja 
lihtsustatud loamenetlused; ning

Or. en

Muudatusettepanek 641
Umberto Guidoni

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) väiksemate projektide jaoks 
kehtestatakse vähem koormavamad
loamenetlused; ning

(f) väiksemate projektide jaoks 
kehtestatakse lihtsustatud loamenetlused;
ning

Or. it
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Selgitus

Loamenetlusi tuleb lihtsustada, eelkõige väikeste käitiste puhul. 

Muudatusettepanek 642
Nikolaos Vakalis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) kehtestatakse asjakohased 
reguleerivad meetmed ja 
maksusoodustused, et edendada 
võimalikult kulutasuvat taastuvenergia 
süsteemide ning seonduvate soojus- ja 
jahutusvõrkude kasutamist;

Or. en

Selgitus

On väga oluline, et liikmesriigid annaksid kohalikele haldusasutustele õigusliku ja 
maksualase raamistiku (linnaplaneerimise ja linnaarendusealased meetmed jne), mis 
soodustaks kõige tasuvamaid allikaid ja tarnevõimalusi kaugkütte ja -jahutuse arendamiseks.

Muudatusettepanek 643
Mia De Vits, Philippe Busquin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid määratlevad selgelt kõik 
tehnilised kirjeldused, millele 
taastuvenergia seadmed ja süsteemid 
peavad vastama, et saada kasu 
toetuskavadest. Kui on olemas Euroopa 
standardid, sh ökomärgised, 
energiamärgised ja muud Euroopa 
standardiasutuste vastuvõetud tehnilised 
võrdlussüsteemid, väljendatakse 

2. Liikmesriigid määratlevad selgelt kõik 
tehnilised kirjeldused, millele 
taastuvenergia seadmed ja süsteemid 
peavad vastama, et olla ühendatud 
võrguga ning saada kasu toetuskavadest.
Kui on olemas Euroopa standardid, sh 
ökomärgised, energiamärgised ja muud 
Euroopa standardiasutuste vastuvõetud 
tehnilised võrdlussüsteemid, väljendatakse 
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kõnealuseid tehnilisi kirjeldusi vastavalt 
kõnealustele standarditele. Selliste 
tehniliste kirjeldustega ei nähta ette 
seadmete ja süsteemide sertifitseerimise 
kohta.

kõnealuseid tehnilisi kirjeldusi vastavalt 
kõnealustele standarditele. Selliste 
tehniliste kirjeldustega ei nähta ette 
seadmete ja süsteemide sertifitseerimise 
kohta.

Or. en

Selgitus

Et põhivõrguettevõtjad saaksid tagada elektritootmissüsteemide ohutuse ja nõuetele 
vastavuse, peavad käitised, mis soovivad olla ühendatud võrku, järgima võrgureegleid.

Muudatusettepanek 644
Nikolaos Vakalis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid määratlevad selgelt kõik 
tehnilised kirjeldused, millele 
taastuvenergia seadmed ja süsteemid 
peavad vastama, et saada kasu 
toetuskavadest. Kui on olemas Euroopa 
standardid, sh ökomärgised, 
energiamärgised ja muud Euroopa 
standardiasutuste vastuvõetud tehnilised 
võrdlussüsteemid, väljendatakse 
kõnealuseid tehnilisi kirjeldusi vastavalt 
kõnealustele standarditele. Selliste 
tehniliste kirjeldustega ei nähta ette 
seadmete ja süsteemide sertifitseerimise 
kohta.

2. Liikmesriigid määratlevad selgelt kõik 
tehnilised kirjeldused, millele 
taastuvenergia seadmed ja süsteemid 
peavad vastama, et olla ühendatud 
võrguga ning saada kasu toetuskavadest.
Kui on olemas Euroopa standardid, sh 
ökomärgised, energiamärgised ja muud 
Euroopa standardiasutuste vastuvõetud 
tehnilised võrdlussüsteemid, väljendatakse 
kõnealuseid tehnilisi kirjeldusi vastavalt 
kõnealustele standarditele. Selliste 
tehniliste kirjeldustega ei nähta ette 
seadmete ja süsteemide sertifitseerimise 
kohta.

Or. en

Selgitus

Et põhivõrguettevõtjad saaksid tagada elektritootmissüsteemide ohutuse ja nõuetele 
vastavuse, peavad taastuvenergiat tootvad käitised järgima võrgureegleid.
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Muudatusettepanek 645
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid nõuavad, et kohalikud ja 
piirkondlikud asutused arutaksid töötus- ja 
elamupiirkondade kavandamisel, 
projekteerimisel, ehitamisel ja 
ümberkorraldamisel selliste seadmete ja 
süsteemide paigaldamist, mis kasutaksid 
taastuvatest allikatest toodetud kütet, 
jahutust ja elektrit ning kaugkütet ja -
jahutust.

3. Liikmesriigid nõuavad, et kohalikud ja 
piirkondlikud asutused tagaksid tööstus- ja 
elamupiirkondade kavandamisel, 
projekteerimisel, ehitamisel ja 
ümberkorraldamisel selliste seadmete ja 
süsteemide paigaldamise, mis
võimaldaksid optimaalselt kombineerida 
taastuvaid energiaallikaid ja kõrge 
kasuteguriga tehnoloogiaid ning
kasutaksid taastuvatest allikatest toodetud 
kütet, jahutust ja elektrit ning kaugkütet ja 
-jahutust.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 646
Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid nõuavad, et kohalikud ja 
piirkondlikud asutused arutaksid töötus- ja 
elamupiirkondade kavandamisel, 
projekteerimisel, ehitamisel ja 
ümberkorraldamisel selliste seadmete ja 
süsteemide paigaldamist, mis kasutaksid 

3. Liikmesriigid nõuavad, et kohalikud ja 
piirkondlikud asutused tagaksid tööstus- ja 
elamupiirkondade kavandamisel, 
projekteerimisel, ehitamisel ja 
ümberkorraldamisel selliste seadmete ja 
süsteemide paigaldamise, mis
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taastuvatest allikatest toodetud kütet, 
jahutust ja elektrit ning kaugkütet ja -
jahutust.

võimaldaksid optimaalselt kombineerida 
taastuvaid energiaallikaid ja kõrge 
kasuteguriga tehnoloogiaid ning
kasutaksid taastuvatest allikatest toodetud 
kütet, jahutust ja elektrit ning kaugkütet ja 
-jahutust.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 647
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid nõuavad, et kohalikud ja 
piirkondlikud asutused arutaksid töötus- ja 
elamupiirkondade kavandamisel, 
projekteerimisel, ehitamisel ja 
ümberkorraldamisel selliste seadmete ja 
süsteemide paigaldamist, mis kasutaksid 
taastuvatest allikatest toodetud kütet, 
jahutust ja elektrit ning kaugkütet ja -
jahutust.

3. Liikmesriigid nõuavad, et kohalikud ja 
piirkondlikud asutused arutaksid tööstus- ja 
elamupiirkondade kavandamisel, 
projekteerimisel, ehitamisel ja 
ümberkorraldamisel selliste
koostootmispõhiste seadmete ja süsteemide 
paigaldamist, mis kasutaksid taastuvatest 
allikatest toodetud kütet, jahutust ja elektrit 
ning kaugkütet ja -jahutust.

Or. fr

Selgitus

Kuna biomass on piiratud ressurss, on oluline, et liikmesriigid edendaksid selle kasutamist 
kõrge efektiivsusega käitistes. Koostootmisjaamadel on suur kasutegur, olenevalt 
kasutusviisist 75-90%. Elektri tootmist biomassist takistab saadava energia väga väike kogus, 
seetõttu peavad liikmesriigid tagama, et toetuskavadega ei pakuta stiimuleid üksnes elektri 
tootmiseks, kui see tähendaks napi ressursi raiskamist. 
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Muudatusettepanek 648
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid nõuavad, et kohalikud ja 
piirkondlikud asutused arutaksid töötus- ja 
elamupiirkondade kavandamisel, 
projekteerimisel, ehitamisel ja 
ümberkorraldamisel selliste seadmete ja 
süsteemide paigaldamist, mis kasutaksid 
taastuvatest allikatest toodetud kütet, 
jahutust ja elektrit ning kaugkütet ja -
jahutust.

3. Liikmesriigid nõuavad, et kohalikud ja 
piirkondlikud asutused tagaksid tööstus- ja 
elamupiirkondade kavandamisel, 
projekteerimisel, ehitamisel ja 
ümberkorraldamisel selliste seadmete ja 
süsteemide paigaldamise, mis kasutaksid 
taastuvatest allikatest toodetud kütet, 
jahutust ja elektrit ning kaugkütet ja -
jahutust.

Liikmesriigid innustavad eelkõige 
kohalikke ja piirkondlikke asutusi 
lülitama taastuvatest energiaallikatest 
toodetud kütet ja jahutust linna 
infrastruktuuri kavandamisse üle 50 000 
elanikuga linnades.

Or. en

Selgitus

Euroopa Parlament märkis oma resolutsioonis kütmise ja jahutamise kohta (14. veebruar 
2006), et elektritootmisprotsesside või tööstusprotsesside jääksoojuse ja vabajahutuse 
kasutamine aitavad vähendada vajadust tavapäraste energiaallikate järele ning et 
liikmesriigid peaksid tuvastama nende ressursside kasutamisvõimalused.

Muudatusettepanek 649
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Igasugune rahaline toetus 
infrastruktuuri, avalike ja tööstushoonete 



PE409.384v01-00 90/124 AM\730537ET.doc

ET

või elamute ehitamiseks, 
ümberehitamiseks ja moderniseerimiseks 
peab olema seotud energiasäästu ja/või 
taastuvenergia kasutamise edendamisega. 

Or. en

Selgitus

Igasugune rahaline toetus peab olema kooskõlas säästlikkuse kriteeriumiga.

Muudatusettepanek 650
Vladimír Remek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid sätestavad oma 
ehitusalastes õigusaktides ja eeskirjades 
taastuvatest allikatest pärit energia 
kasutamise miinimumtaseme uute või 
renoveeritud ehitiste puhul. Kõik erandid 
kõnealustest miinimumtasemetest on 
läbipaistvad ja põhinevad kriteeriumidel, 
mis on seotud:

välja jäetud

(a) passiivmajade või madal- või 
nullenergiamajade kasutamisega; või
(b) kohalike piirangutega taastuvate 
energiaallikate kättesaadavusel.

Or. cs

Selgitus

Lõiked 4 ja 5 ei sobi loogiliselt teksti struktuuri, sõnastus on liiga normatiivne ning artiklite 
kohaldamine võib isegi takistada hoonete energiatõhusust käsitleva direktiivi rakendamist.
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Muudatusettepanek 651
Lena Ek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid sätestavad oma 
ehitusalastes õigusaktides ja eeskirjades 
taastuvatest allikatest pärit energia 
kasutamise miinimumtaseme uute või 
renoveeritud ehitiste puhul. Kõik erandid 
kõnealustest miinimumtasemetest on 
läbipaistvad ja põhinevad kriteeriumidel, 
mis on seotud:

välja jäetud

(a) passiivmajade või madal- või 
nullenergiamajade kasutamisega; või 
(b) kohalike piirangutega taastuvate 
energiaallikate kättesaadavusel. 

Or. en

Selgitus

Tuleks jätta iga liikmesriigi otsustada, milliseid meetmeid võtta seoses siduvate 
eesmärkidega. Iga liikmesriigi tegutsemisvõimalused ja -tingimused on erinevad.

Muudatusettepanek 652
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid sätestavad oma 
ehitusalastes õigusaktides ja eeskirjades
taastuvatest allikatest pärit energia 
kasutamise miinimumtaseme uute või 
renoveeritud ehitiste puhul. Kõik erandid 
kõnealustest miinimumtasemetest on 
läbipaistvad ja põhinevad kriteeriumidel, 
mis on seotud:

4. Liikmesriigid kehtestavad oma 
ehitusalastes õigusaktides ja eeskirjades
primaarenergia tarbimisel põhinevad 
energiatõhususe miinimumnõuded uute 
või renoveeritud ehitiste puhul, 
võimaldades niiviisi optimaalselt 
kombineerida taastuvaid energiaallikaid 
ja kõrge kasuteguriga tehnoloogiaid.
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(a) passiivmajade või madal- või 
nullenergiamajade kasutamisega; või 
(b) kohalike piirangutega taastuvate 
energiaallikate kättesaadavusel. 

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 653
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid sätestavad oma 
ehitusalastes õigusaktides ja eeskirjades 
taastuvatest allikatest pärit energia 
kasutamise miinimumtaseme uute või 
renoveeritud ehitiste puhul. Kõik erandid 
kõnealustest miinimumtasemetest on 
läbipaistvad ja põhinevad kriteeriumidel, 
mis on seotud:

4. Liikmesriigid sätestavad oma 
ehitusalastes õigusaktides ja eeskirjades 
taastuvatest allikatest pärit energia 
kasutamise miinimumtaseme kõikide uute 
või renoveeritud kütmist ja jahutamist 
vajavate ehitiste puhul.

(a) passiivmajade või madal- või 
nullenergiamajade kasutamisega; või 
(b) kohalike piirangutega taastuvate 
energiaallikate kättesaadavusel.

Or. en

Selgitus

Uute ja renoveeritud ehitiste määratlus on kooskõlas Euroopa Parlamendi algatusraportiga 
2007/2106 energiatõhususe tegevuskava kohta. Punktid (a) ja (b) tuleks välja jätta, sest:
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– (a) ei ole vaja teha erandit passiivmajade või nullenergiamajade puhul, mis määratluse 
kohaselt kasutavad taastuvenergiat;

– (b) mõned taastuvad energiaallikad (nt päikeseenergia) on kõikjal kättesaadavad.

Muudatusettepanek 654
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid sätestavad oma 
ehitusalastes õigusaktides ja eeskirjades 
taastuvatest allikatest pärit energia 
kasutamise miinimumtaseme uute või 
renoveeritud ehitiste puhul. Kõik erandid 
kõnealustest miinimumtasemetest on 
läbipaistvad ja põhinevad kriteeriumidel, 
mis on seotud:

4. Liikmesriigid sätestavad oma 
ehitusalastes õigusaktides ja eeskirjades 
taastuvatest allikatest pärit energia
kütmiseks ja jahutamiseks kasutamise 
miinimumtaseme uute ehitiste puhul.
Liikmesriigid võtavad asjakohaseid 
meetmeid, et tagada taastuvatest allikatest 
pärit energia taseme tõus ka 
olemasolevates ehitistes. Kõik erandid 
kõnealustest miinimumtasemetest on 
läbipaistvad ja põhinevad kriteeriumidel, 
mis on seotud:

Or. de

Selgitus

Taastuvenergia kasutuselevõtt renoveeritud ehitistes ei ole majanduslikult nii otstarbekas.
Seega tuleks liikmesriikidele jätta valik sobivate meetmete võtmise osas.

Muudatusettepanek 655
Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid sätestavad oma 
ehitusalastes õigusaktides ja eeskirjades
taastuvatest allikatest pärit energia 
kasutamise miinimumtaseme uute või 

4. Liikmesriigid edendavad oma 
ehitusalastes õigusaktides ja eeskirjades
taastuvatel energiaallikatel töötavate 
kütte- ja jahutamissüsteemide ning -
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renoveeritud ehitiste puhul. Kõik erandid 
kõnealustest miinimumtasemetest on 
läbipaistvad ja põhinevad kriteeriumidel, 
mis on seotud:

seadmete kasutamist uute või renoveeritud 
ehitiste puhul. Kõik erandid kõnealustest 
miinimumtasemetest on läbipaistvad ja 
põhinevad kriteeriumidel, mis on seotud:

Or. de

Selgitus

See on parim viis taastuvenergia kasutamise ja energiatõhususe kombineerimiseks. Kuna 
taastuvad energiaallikad on samuti napid, tuleks neid võimaluse korral põletada üksnes 
soojuse ja elektri koostootmisjaamades. Küttevõrgud on kasulik süsteem, et viia taastuvatest 
energiaallikatest saadud soojus tarbijani. Kaugküttevõrkudes sageli kasutatavad suured 
soojusjaamad on väikestest jaamadest tõhusamad. Kaugkütte, soojuse ja elektri 
koostootmisjaamade ning taastuvenergia arendamine ei tohiks omavahel võistelda, vaid 
peaks üksteist täiendama.  

Muudatusettepanek 656
Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid sätestavad oma 
ehitusalastes õigusaktides ja eeskirjades 
taastuvatest allikatest pärit energia 
kasutamise miinimumtaseme uute või 
renoveeritud ehitiste puhul. Kõik erandid 
kõnealustest miinimumtasemetest on 
läbipaistvad ja põhinevad kriteeriumidel, 
mis on seotud:

4. Liikmesriigid sätestavad oma 
ehitusalastes õigusaktides ja eeskirjades 
taastuvatest allikatest pärit energia 
kasutamise miinimumtaseme uute ehitiste 
puhul. Kõik erandid kõnealustest 
miinimumtasemetest on läbipaistvad ja 
põhinevad kriteeriumidel, mis on seotud:

Or. en

Selgitus

Olemasolevate hoonete renoveerimise pealesundimine võib asetada omanike/üürnike õlule 
ränga rahandusliku koorma. Samuti võib see viia ebaotstarbekate investeeringuteni, nt 
vähetasuvatesse tehnoloogiatesse.
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Muudatusettepanek 657
Nikolaos Vakalis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid sätestavad oma 
ehitusalastes õigusaktides ja eeskirjades 
taastuvatest allikatest pärit energia 
kasutamise miinimumtaseme uute või
renoveeritud ehitiste puhul. Kõik erandid 
kõnealustest miinimumtasemetest on 
läbipaistvad ja põhinevad kriteeriumidel, 
mis on seotud:

4. Liikmesriigid sätestavad oma 
ehitusalastes õigusaktides ja eeskirjades 
taastuvatest allikatest pärit energia 
kasutamise miinimumtaseme või 
energiatarbimise maksimumtaseme 
ruutmeetri kohta uute ja renoveeritud 
ehitiste puhul. Kõik erandid kõnealustest 
miinimumtasemetest on läbipaistvad ja 
põhinevad kriteeriumidel, mis on seotud:

Or. en

Selgitus

Käesoleva direktiivi ning kogu energia- ja kliimapaketi peamine eesmärk on vähendada 
mittetaastuva energia tarbimist ja kasvuhoonegaasiheidet, mitte suruda tingimata peale 
taastuvate energiaallikate kvoote. Energiatarbimise maksimumtaseme lisamine ruutmeetri 
elamispinna kohta ei tee tehnoloogilises plaanis konkreetseid ettekirjutusi ning võimaldab 
leida optimaalse kombinatsiooni energiatõhususe, taastuvenergia ning kütte ja jahutuse 
lahenduste vahel. Direktiivi tuleks kohaldada ka renoveeritud ehitiste puhul, kahjustamata 
samas kultuuri- ja arhitektuuripärandi kaitset. 

Muudatusettepanek 658
Mechtild Rothe, Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid sätestavad oma 
ehitusalastes õigusaktides ja eeskirjades 
taastuvatest allikatest pärit energia 
kasutamise miinimumtaseme uute või
renoveeritud ehitiste puhul. Kõik erandid 
kõnealustest miinimumtasemetest on 
läbipaistvad ja põhinevad kriteeriumidel, 

4. Liikmesriigid sätestavad oma 
ehitusalastes õigusaktides ja eeskirjades 
taastuvatest allikatest pärit energia 
kasutamise miinimumtaseme uute ja
renoveeritud ehitiste puhul. Kõik erandid 
kõnealustest miinimumtasemetest on 
läbipaistvad ja põhinevad kriteeriumidel, 



PE409.384v01-00 96/124 AM\730537ET.doc

ET

mis on seotud: mis on seotud:

Or. en

Selgitus

Ehitussektor on kõige suurem energiat tarbiv sektor Euroopas, selles sektoris tarbitakse 40% 
Euroopa energiast. Kasvava energianõudluse ja fossiilkütustest tingitud 
kasvuhoonegaasiheite mõju kontekstis tuleb muuta kohustuslikuks taastuvenergia kasutamine 
uutes ja renoveeritud hoonetes.

Muudatusettepanek 659
Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid sätestavad oma 
ehitusalastes õigusaktides ja eeskirjades 
taastuvatest allikatest pärit energia 
kasutamise miinimumtaseme uute või
renoveeritud ehitiste puhul. Kõik erandid 
kõnealustest miinimumtasemetest on 
läbipaistvad ja põhinevad kriteeriumidel, 
mis on seotud:

4. Liikmesriigid sätestavad oma 
ehitusalastes õigusaktides ja eeskirjades 
taastuvatest allikatest pärit energia 
kasutamise miinimumtaseme uute ja
renoveeritud ehitiste puhul. Kõik erandid 
kõnealustest miinimumtasemetest on 
läbipaistvad ja põhinevad kriteeriumidel, 
mis on seotud:

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid peavad sätestama taastuvatest allikatest pärit energia kasutamise 
miinimumtaseme nii uute kui ka renoveeritud ehitiste puhul. Sätted, mis käsitlevad erandeid 
seoses taastuvate energiaallikate piiratud kättesaadavusega kohalikul tasandil, on 
laialivaguvad, seega ähvardaks need seada ohtu üldise kohustuse kasutada ehitistes 
taastuvenergiat. 
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Muudatusettepanek 660
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid sätestavad oma 
ehitusalastes õigusaktides ja eeskirjades 
taastuvatest allikatest pärit energia 
kasutamise miinimumtaseme uute või 
renoveeritud ehitiste puhul. Kõik erandid 
kõnealustest miinimumtasemetest on 
läbipaistvad ja põhinevad kriteeriumidel, 
mis on seotud:

4. Liikmesriigid sätestavad oma 
ehitusalastes õigusaktides ja eeskirjades 
taastuvatest allikatest pärit energia 
kasutamise miinimumtaseme uute ehitiste 
puhul. Kõik erandid kõnealustest 
miinimumtasemetest on läbipaistvad ja 
põhinevad kriteeriumidel, mis on seotud:

Or. de

Selgitus

Taastuvenergia kasutamine renoveeritud ehitistes asetaks omaniku õlule ebaproportsionaalse 
koorma. Renoveerimine ise võimaldab saavutada märkimisväärse energiasäästu. Lisaks on 
enamikes liikmesriikides olemas muinsuskaitsealased eeskirjad, mis ei ole kooskõlas nõudega 
muuta taastuvenergia kasutamine kohustuslikuks.

Muudatusettepanek 661
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) passiivmajade või madal- või 
nullenergiamajade kasutamisega; või

(a) passiivmajade või madal- või 
nullenergiamajade kasutamisega, kaasa 
arvatud hooned, mis on ühendatud 
keskkonnatoetuste suuniste 
kriteeriumidele vastavatesse kaugkütte- ja 
jahutusvõrkudesse; või

Or. de
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Selgitus

Taastuvenergia kasutamine renoveeritud ehitistes asetaks omaniku õlule ebaproportsionaalse 
koorma. Renoveerimine ise võimaldab saavutada märkimisväärse energiasäästu. Lisaks on 
enamikes liikmesriikides olemas muinsuskaitsealased eeskirjad, mis ei ole kooskõlas nõudega 
muuta taastuvenergia kasutamine kohustuslikuks.

Muudatusettepanek 662
Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) passiivmajade või madal- või 
nullenergiamajade kasutamisega; või

(a) passiivmajade või madal- või 
nullenergiamajade kasutamisega, kaasa 
arvatud hooned, mis on ühendatud 
keskkonnatoetuste suuniste 
kriteeriumidele vastavatesse kaugkütte- ja 
jahutusvõrkudesse; või

Or. de

Selgitus

See on parim viis taastuvenergia kasutamise ja energiatõhususe kombineerimiseks. Kuna 
taastuvad energiaallikad on samuti napid, tuleks neid võimaluse korral põletada soojuse ja 
elektri koostootmisjaamades. Küttevõrgud on kasulik süsteem, et viia taastuvatest 
energiaallikatest saadud soojus tarbijani. Kaugküttevõrkude puhul sageli kasutatavad suured 
soojusjaamad on väikestest jaamadest tõhusamad. Kaugkütte, soojuse ja elektri 
koostootmisjaamade ning taastuvenergia arendamine ei tohiks omavahel võistelda, vaid 
peaks üksteist täiendama.  

Muudatusettepanek 663
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) passiivmajade või madal- või 
nullenergiamajade kasutamisega; või

(a) passiivmajade või madal- või 
nullenergiamajade kasutamisega, kaasa 
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arvatud hooned, mis on ühendatud 
keskkonnatoetuste suuniste 
kriteeriumidele vastavatesse kaugkütte- ja 
jahutusvõrkudesse; või

Or. de

Selgitus

On asjakohane säilitada nõue kasutada taastuvenergiat koos elektri ja soojuse 
koostootmisjaamade küttega.

Muudatusettepanek 664
Norbert Glante

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) passiivmajade või madal- või 
nullenergiamajade kasutamisega; või

(a) passiivmajade või madal- või 
nullenergiamajade kasutamisega, kaasa 
arvatud hooned, mis on ühendatud 
keskkonnatoetuste suuniste 
kriteeriumidele vastavatesse kaugkütte- ja 
jahutusvõrkudesse; või

Or. de

Selgitus

Hoonete ühendamisel soojuse ja elektri koostootmisel ning heitsoojusel töötavatesse 
kaugkütte ja- jahutusvõrkudesse saab neid muuta pasiivmajadeks, madal- või 
nullenergiamajadeks. See hoiab ära huvide konflikti energiatõhususe ja taastuvenergia vahel.
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Muudatusettepanek 665
Mechtild Rothe

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) passiivmajade või madal- või
nullenergiamajade kasutamisega; või 

(a) nullenergiamajade kasutamisega;

Or. en

Selgitus

Passiiv- ja madalenergiamajad töötavad soojustuse põhimõttel ega pea kasutama 
taastuvenergiat, seega ei tohiks neid lugeda erandiks taastuvenergia kasutamise nõudest. 

Muudatusettepanek 666
Mechtild Rothe

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 4 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) renoveeritud hoonetega, mille 
energiavajadus renoveerimise hetkel on 
vähemalt 30% väiksem analoogsete uute 
hoonete puhul kehtivast energiatõhususe 
normist; 

Or. en

Muudatusettepanek 667
Mechtild Rothe, Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kohalike piirangutega taastuvate välja jäetud
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energiaallikate kättesaadavusel. 

Or. en

Selgitus

Kuna kohalikud piirangud, näiteks erinevused päikese intensiivsuses ja tuulte tugevuses, 
eksisteerivad niikuinii, ei tule neid erandina ära märkida. 

Muudatusettepanek 668
Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kohalike piirangutega taastuvate 
energiaallikate kättesaadavusel.

(b) mistahes taastuvate energiaallikate
tõendatud puudumisega.

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid peavad sätestama taastuvatest allikatest pärit energia kasutamise 
miinimumtaseme nii uute kui ka renoveeritud ehitiste puhul. Sätted, mis käsitlevad erandeid 
seoses taastuvate energiaallikate piiratud kättesaadavusega kohalikul tasandil, on 
laialivaguvad, seega ähvardaks need seada ohtu üldise kohustuse kasutada ehitistes 
taastuvenergiat. 

Muudatusettepanek 669
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 4 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) kõrge kasuteguriga soojuse ja elektri 
koostootmisjaamade kasutamisega.

Or. de
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Selgitus

Ehitiste varustamine soojuse ja elektri koostootmisjaamade soojusega vähendab 
kasvuhoonegaasiheidet, säästab energiavarusid, vähendab sõltuvust impordist ning aitab 
seega täita ELi kliima- ja energiapoliitika eesmärke. Ehitised, mille küte pärineb soojuse ja 
elektri koostootmisjaamast, tuleb vabastada kohustusest kasutada taastuvenergiat. Soojuse ja 
elektri koostootmisjaamade väga tõhus töö säästab märkimisväärse koguse primaarenergiat 
ning vähendab keskkonda kahjustava kasvuhoonegaasiheite õhkupaiskamist.

Muudatusettepanek 670
Nikolaos Vakalis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 4 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) kultuuri- ja arhitektuuripärandiga.

Or. en

Selgitus

Käesoleva direktiivi ning kogu energia- ja kliimapaketi peamine eesmärk on vähendada 
mittetaastuva energia tarbimist ja kasvuhoonegaasiheidet, mitte suruda tingimata peale 
taastuvate energiaallikate kvoote. Energiatarbimise maksimumtaseme lisamine ruutmeetri 
elamispinna kohta ei tee tehnoloogilises plaanis konkreetseid ettekirjutusi ning võimaldab 
leida optimaalse kombinatsiooni energiatõhususe, taastuvenergia ning kütte ja jahutuse 
lahenduste vahel. Direktiivi tuleks kohaldada ka renoveeritud ehitiste puhul, kahjustamata 
samas kultuuri- ja arhitektuuripärandi kaitset. 

Muudatusettepanek 671
Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 4 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) soojuse ja elektri 
koostootmisjaamade kasutamisega 
valdavas osas, kas kohaliku kütte või 
kaugkütte baasil.
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Or. en

Selgitus

Olemasolevate hoonete renoveerimise pealesundimine võib asetada omanike/üürnike õlule 
ränga rahandusliku koorma. Samuti võib see viia ebaotstarbekate investeeringuteni, nt 
vähetasuvatesse tehnoloogiatesse.

Muudatusettepanek 672
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 4 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) energia kasutamisega, mis on 
toodetud ühes või mitmes soojuse ja 
elektri koostootmisjaamas. 

Or. fr

Selgitus

Kuna biomass on piiratud ressurss, on oluline, et liikmesriigid edendaksid selle kasutamist 
kõrge efektiivsusega käitistes. Koostootmisjaamadel on suur kasutegur, olenevalt 
kasutusviisist 75-90%. Elektri tootmist biomassist takistab saadava energia väga väike kogus, 
seetõttu peavad liikmesriigid tagama, et toetuskavadega ei pakuta stiimuleid üksnes elektri 
tootmiseks, kui see tähendaks napi ressursi raiskamist. 

Muudatusettepanek 673
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 4 – punkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b b) kütte kasutamisega kohaliku kütte 
või kaugküttevõrgust, kui soojus pärineb 
valdavas osas kõrge kasuteguriga soojuse 
ja elektri koostootmisjaamast; 

Or. de
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Selgitus

Ehitiste varustamine soojuse ja elektri koostootmisjaamade soojusega vähendab 
kasvuhoonegaasiheidet, säästab energiavarusid, vähendab sõltuvust impordist ning aitab 
seega täita ELi energia ja kliimapoliitika eesmärke. Ehitised, mille küte pärineb soojuse ja 
elektri koostootmisjaamast, tuleb vabastada kohustusest kasutada taastuvenergiat. Soojuse ja 
elektri koostootmisjaamade väga tõhus töö säästab märkimisväärse koguse primaarenergiat 
ning vähendab keskkonda kahjustava kasvuhoonegaasiheite õhkupaiskamist.

Muudatusettepanek 674
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid edendavad alates 2010. 
aastast avalike ja eravalduses olevate 
positiivse energiabilansiga hoonete 
projekte. Liikmesriigid tagavad, et 
eravalduses olevad uued hooned ja 
riikliku, piirkondliku ja kohaliku tasandi 
uued avalikud hooned vastavad alates 
2015. aastast positiivse energiabilansiga 
hoonete standarditele. Liikmesriigid 
esitavad 2014. aastaks projekti selle kohta, 
kuidas kolmandad isikud saavad kasutada 
ära avalike hoonete katuseid 
taastuvenergia kasutamiseks.

Or.en de

Selgitus

Liikmesriigid vastutavad programmide ja projektide eest, millega edendatakse taastuvate 
energiaallikate kasutamist hoonetes ning nad peaks samuti olema esirinnas kolmandate 
isikute taastuvenergiaalaste investeeringute puhul.
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Muudatusettepanek 675
Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Alates 2012. aastast edendavad 
liikmesriigid ennetavalt positiivse 
energiabilansiga haldushoonete ja 
elamute lahendusi ning muudavad alates 
2020. aastast positiivse energiabilansiga 
hooned kohustuslikuks. Liikmesriigid 
nõuavad, et riikliku, piirkondliku ja 
kohaliku tasandi avaliku sektori asutuste 
või poolavalike asutuste hoonetest saaksid 
taastuvate energiaallikate kasutamise 
juhtprojektid ning et alates 2012. aastast 
vastaksid nimetatud ehitised positiivse 
energiabilansiga hoonete standarditele.
Kõigi avalike või poolavalike hoonete 
katused antakse kolmandate isikute 
käsutusse investeeringuteks 
taastuvenergia tootmisse.

Or. en

Selgitus

On väga oluline, et liikmesriigid edendaksid ennetavalt positiivse energiabilansiga 
haldushoonete ja elamute projekte. Siiski näitavad vastakad kogemused seoses „keskkonna-
Grenelle” tippkohtumisega Prantsusmaal, et raportööri pakutud ajakava on väga 
ambitsioonikas ning selle eesmärke on väga raske saavutada. Seetõttu tuleb välja töötada 
realistlikum ja teostatavam ajakava.

Muudatusettepanek 676
Mechtild Rothe

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Renoveeritud hoonete puhul, mille 
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kasulik üldpind on alla 200 m2, näevad 
liikmesriigid ette rahalisi stiimuleid või 
maksusoodustusi. Nimetatud meetmed on 
stabiilsed ja pikaajalised.

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid peavad pakkuma rahalisi stiimuleid, et väikeste hoonete omanikud oleksid 
suutelised täitma energiatõhususe ja taastuvenergia nõudeid.

Muudatusettepanek 677
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid koostavad kavandajate, 
inseneride ja arhitektide jaoks suunised, 
et neil oleks võimalik tööstus- ja 
elamupiirkondade kavandamisel, 
projekteerimisel, ehitamisel ja 
renoveerimisel nõuetekohaselt kaaluda 
kõikidest kaugkütteks ja -jahutuseks (ning 
kohalikuks kütteks ja jahutuseks) 
kasutatavatest energiaallikatest tekkiva 
ülejääva energia kasutamist.

Or. en

Muudatusettepanek 678
Vladimír Remek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid soodustavad oma 
ehitusalaste õigusaktide ja eeskirjadega 
selliste kütte- ja jahutussüsteemide ja -

välja jäetud
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seadmete kasutamist, mille puhul on 
energia saadud taastuvatest allikatest ja 
mille abil saavutatakse märkimisväärne 
energiasääst. Liikmesriigid kasutavad 
selliste süsteemide ja seadmete kasutamise 
ergutamiseks energia- või ökomärgiseid 
või muid riigi või Euroopa tasandil 
koostatud asjakohaseid sertifikaate või 
standardeid, kui need on olemas.
Biomassi puhul edendavad liikmesriigid 
muundamistehnoloogiaid, millega 
saavutatav energia muundamise 
kasutegur on 85% elamutes ja 
kaubanduses kasutamise puhul ning 
vähemalt 70% tööstusliku kasutamise
puhul.
Soojuspumpade puhul edendavad 
liikmesriigid selliseid soojuspumpasid, 
mille abil saavutatakse otsuses 
2007/742/EÜ kehtestatud 
ökomärgistamise miinimumnõuded.
Päikeseenergia puhul edendavad 
liikmesriigid seadmeid ja süsteeme, 
millega saavutatav energia muundamise 
kasutegur on vähemalt 35%.
Süsteemide ja seadmete energia 
muundamise kasuteguri ning sisendi ja 
väljundi vahelise suhte hindamisel 
kasutavad liikmesriigid ühenduse 
menetlusi või nende puudumisel 
rahvusvahelisi menetlusi, kui sellised 
menetlused on olemas.

Or. cs

Selgitus

Lõiked 4 ja 5 ei sobi loogiliselt teksti struktuuri, sõnastus on liiga normatiivne ning artiklite 
kohaldamine võib isegi takistada hoonete energiatõhusust käsitleva direktiivi rakendamist.
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Muudatusettepanek 679
Lena Ek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid soodustavad oma 
ehitusalaste õigusaktide ja eeskirjadega 
selliste kütte- ja jahutussüsteemide ja -
seadmete kasutamist, mille puhul on 
energia saadud taastuvatest allikatest ja 
mille abil saavutatakse märkimisväärne 
energiasääst. Liikmesriigid kasutavad 
selliste süsteemide ja seadmete kasutamise 
ergutamiseks energia- või ökomärgiseid 
või muid riigi või Euroopa tasandil 
koostatud asjakohaseid sertifikaate või 
standardeid, kui need on olemas.

välja jäetud

Biomassi puhul edendavad liikmesriigid 
muundamistehnoloogiaid, millega 
saavutatav energia muundamise 
kasutegur on 85% elamutes ja 
kaubanduses kasutamise puhul ning 
vähemalt 70% tööstusliku kasutuse puhul.
Soojuspumpade puhul edendavad 
liikmesriigid selliseid soojuspumpasid, 
mille abil saavutatakse otsuses 
2007/742/EÜ kehtestatud 
ökomärgistamise miinimumnõuded. 
Päikeseenergia puhul edendavad 
liikmesriigid seadmeid ja süsteeme, 
millega saavutatav energia muundamise 
kasutegur on vähemalt 35%. 
Süsteemide ja seadmete energia 
muundamise kasuteguri ning sisendi ja 
väljundi vahelise suhte hindamisel 
kasutavad liikmesriigid ühenduse 
menetlusi või nende puudumisel 
rahvusvahelisi menetlusi, kui sellised 
menetlused on olemas.

Or. en
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Selgitus

Tuleks jätta iga liikmesriigi otsustada, milliseid meetmeid võtta seoses siduvate 
eesmärkidega. Iga liikmesriigi tegutsemisvõimalused ja -tingimused on erinevad.

Muudatusettepanek 680
Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 5 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid soodustavad oma 
ehitusalaste õigusaktide ja eeskirjadega 
selliste kütte- ja jahutussüsteemide ja -
seadmete kasutamist, mille puhul on 
energia saadud taastuvatest allikatest ja 
mille abil saavutatakse märkimisväärne 
energiasääst. Liikmesriigid kasutavad 
selliste süsteemide ja seadmete kasutamise 
ergutamiseks energia- või ökomärgiseid 
või muid riigi või Euroopa tasandil 
koostatud asjakohaseid sertifikaate või 
standardeid, kui need on olemas.

5. Liikmesriigid soodustavad oma 
ehitusalaste õigusaktide ja eeskirjadega 
selliste kütte- ja jahutussüsteemide ja -
seadmete kasutamist, mis võimaldavad 
optimaalselt kombineerida taastuvaid 
energiaallikaid ja kõrge kasuteguriga 
tehnoloogiaid, võimaldades niiviisi 
saavutada märkimisväärne energiasääst.
Liikmesriigid kasutavad selliste süsteemide 
ja seadmete kasutamise ergutamiseks 
energia- või ökomärgiseid või muid riigi 
või Euroopa tasandil koostatud 
asjakohaseid sertifikaate või standardeid, 
kui need on olemas.

Or. en

Selgitus

Poliitikaid tuleks määratleda pigem tulemustepõhiste kohustuste kui vahendite kaudu.
Seetõttu on vaja taastuvate energiaallikate ja kõrge kasuteguriga tehnoloogiate optimaalset 
kombinatsiooni, mitte niivõrd valida kas üks või teine. Pealegi ei pruugi konkreetse hoone 
jaoks olla kohapeal kättesaadavaid taastuvaid energiaallikaid. Energiatõhusus on oluline 
2020. aasta eesmärkide saavutamiseks. See on veelgi tähtsam hoonete puhul, kuna nendes 
peitub suur energiatõhususe potentsiaal.
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Muudatusettepanek 681
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 5 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid soodustavad oma 
ehitusalaste õigusaktide ja eeskirjadega 
selliste kütte- ja jahutussüsteemide ja -
seadmete kasutamist, mille puhul on 
energia saadud taastuvatest allikatest ja 
mille abil saavutatakse märkimisväärne 
energiasääst. Liikmesriigid kasutavad 
selliste süsteemide ja seadmete kasutamise 
ergutamiseks energia- või ökomärgiseid 
või muid riigi või Euroopa tasandil 
koostatud asjakohaseid sertifikaate või 
standardeid, kui need on olemas.

5. Liikmesriigid soodustavad oma 
ehitusalaste õigusaktide ja eeskirjadega 
selliste kütte- ja jahutussüsteemide ja -
seadmete kasutamist, mis võimaldavad 
optimaalselt kombineerida taastuvaid 
energiaallikaid ja kõrge kasuteguriga 
tehnoloogiaid, võimaldades niiviisi 
saavutada märkimisväärne energiasääst.
Liikmesriigid kasutavad selliste süsteemide 
ja seadmete kasutamise ergutamiseks 
energia- või ökomärgiseid või muid riigi 
või Euroopa tasandil koostatud 
asjakohaseid sertifikaate või standardeid, 
kui need on olemas.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 682
Britta Thomsen, Mechtild Rothe

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 5 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid soodustavad oma
ehitusalaste õigusaktide ja eeskirjadega 
selliste kütte- ja jahutussüsteemide ja -
seadmete kasutamist, mille puhul on 

5. Liikmesriigid privilegeerivad oma kütte-
ja jahutussektori taastuvenergia 
toetuskavades selliseid kütte- ja 
jahutussüsteeme ja -seadmeid, mille puhul 
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energia saadud taastuvatest allikatest ja 
mille abil saavutatakse märkimisväärne 
energiasääst. Liikmesriigid kasutavad 
selliste süsteemide ja seadmete kasutamise 
ergutamiseks energia- või ökomärgiseid 
või muid riigi või Euroopa tasandil 
koostatud asjakohaseid sertifikaate või 
standardeid, kui need on olemas.

on energia saadud taastuvatest allikatest ja 
mille abil saavutatakse märkimisväärne 
energiasääst. Liikmesriigid kasutavad 
selliste süsteemide ja seadmete kasutamise 
ergutamiseks energia- või ökomärgiseid 
või muid riigi või Euroopa tasandil 
koostatud asjakohaseid sertifikaate või 
standardeid, kui need on olemas.

Or. en

Selgitus

Taastuvatel energiaallikatel põhinev küte ja jahutus on olulise tähtsusega sektor püstitatud 
eesmärkide saavutamiseks, abi võib osutuda eeskirjadest tõhusamaks. Arvesse tuleb võtta 
ressursside kättesaadavuse erinevust.

Muudatusettepanek 683
Nikolaos Vakalis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 5 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid soodustavad oma 
ehitusalaste õigusaktide ja eeskirjadega 
selliste kütte- ja jahutussüsteemide ja -
seadmete kasutamist, mille puhul on 
energia saadud taastuvatest allikatest ja 
mille abil saavutatakse märkimisväärne 
energiasääst. Liikmesriigid kasutavad 
selliste süsteemide ja seadmete kasutamise 
ergutamiseks energia- või ökomärgiseid 
või muid riigi või Euroopa tasandil 
koostatud asjakohaseid sertifikaate või 
standardeid, kui need on olemas.

5. Liikmesriigid soodustavad oma 
ehitusalaste õigusaktide ja eeskirjadega 
selliste kütte- ja jahutussüsteemide ja -
seadmete kasutamist, mille puhul on 
energia saadud taastuvatest allikatest ja 
mille abil saavutatakse märkimisväärne 
energiasääst, pannes eriliselt rõhku 
päikese soojusenergial töötavale küttele ja 
jahutamisele. Liikmesriigid kasutavad 
selliste süsteemide ja seadmete kasutamise 
ergutamiseks energia- või ökomärgiseid 
või muid riigi või Euroopa tasandil 
koostatud asjakohaseid sertifikaate või 
standardeid, kui need on olemas.

Or. en

Selgitus

Taastuvatest energiaallikatest toodetud soojus- ja jahutusenergia seas on päikese 
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soojusenergia hoonete tehnilise varustusvõimsuse, kulutasuvuse ja elektrinõudluse 
vähendamiseks tipptundidel ning üldisemalt energia varustuskindluse tagamise aitamise, 
kliimamuutuste mõju leevendamise ja kohalikul tasandil töökohtade loomise seisukohast 
olemasolevatest tehnoloogiatest kõige soodsam. Siiski on selle laiaulatuslikuks 
turuleviimiseks vaja tugevat poliitilist toetust, eelkõige jahutussektoris.

Muudatusettepanek 684
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 5 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid soodustavad oma 
ehitusalaste õigusaktide ja eeskirjadega 
selliste kütte- ja jahutussüsteemide ja -
seadmete kasutamist, mille puhul on 
energia saadud taastuvatest allikatest ja 
mille abil saavutatakse märkimisväärne 
energiasääst. Liikmesriigid kasutavad 
selliste süsteemide ja seadmete kasutamise 
ergutamiseks energia- või ökomärgiseid 
või muid riigi või Euroopa tasandil 
koostatud asjakohaseid sertifikaate või 
standardeid, kui need on olemas.

5. Liikmesriigid soodustavad oma 
ehitusalaste õigusaktide ja eeskirjadega 
selliste kütte- ja jahutussüsteemide ja -
seadmete kasutamist, mille puhul on 
energia saadud taastuvatest allikatest ja 
mille abil saavutatakse märkimisväärne 
energiasääst, võrreldes hoonetes juba 
olemasolevate kütte- ja jahutussüsteemide 
- ja seadmetega. Liikmesriigid kasutavad 
selliste süsteemide ja seadmete kasutamise 
ergutamiseks energia- või ökomärgiseid 
või muid riigi või Euroopa tasandil 
koostatud asjakohaseid sertifikaate või 
standardeid, kui need on olemas.

Or. de

Selgitus

Kütte- ja jahutussüsteeme ja -seadmeid tuleks edendada vaid siis, kui nende kasutamine aitab 
märkimisväärselt vähendada kasvuhoonegaasiheidet. See ei kehti juhul, kui hoones on juba 
tõhus ja kliimasõbralik soojuse ja elektri koostootmisel põhinev küttesüsteem. Taastuvenergia 
kütteturule sisenemist ei tohi ära kasutada muude toetuse vääriliste kliimasõbralike 
tehnoloogiate kõrvale tõrjumiseks.
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Muudatusettepanek 685
Norbert Glante

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 5 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid soodustavad oma 
ehitusalaste õigusaktide ja eeskirjadega 
selliste kütte- ja jahutussüsteemide ja -
seadmete kasutamist, mille puhul on 
energia saadud taastuvatest allikatest ja 
mille abil saavutatakse märkimisväärne
energiasääst. Liikmesriigid kasutavad 
selliste süsteemide ja seadmete kasutamise 
ergutamiseks energia- või ökomärgiseid 
või muid riigi või Euroopa tasandil 
koostatud asjakohaseid sertifikaate või 
standardeid, kui need on olemas.

5. Liikmesriigid soodustavad oma 
ehitusalaste õigusaktide ja eeskirjadega 
selliste kütte- ja jahutussüsteemide ja -
seadmete kasutamist, mille puhul on 
energia saadud taastuvatest allikatest ja 
mille abil saavutatakse märkimisväärne
primaarenergiasääst. Liikmesriigid 
kasutavad selliste süsteemide ja seadmete 
kasutamise ergutamiseks energia- või 
ökomärgiseid või muid riigi või Euroopa 
tasandil koostatud asjakohaseid sertifikaate 
või standardeid, kui need on olemas.

Or. de

Selgitus

Primaarenergiasäästu täpsustamine on mõttekas, kuna see on ainus viis kasuteguri 
parandamiseks või tõhususe tõstmiseks. Energiasäästu saab saavutada vaid primaanergia 
tarbimise vähendamisega.

Muudatusettepanek 686
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 5 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Biomassi puhul edendavad liikmesriigid 
muundamistehnoloogiaid, millega 
saavutatav energia muundamise kasutegur 
on 85% elamutes ja kaubanduses 
kasutamise puhul ning vähemalt 70% 
tööstusliku kasutuse puhul.

Biomassi puhul edendavad liikmesriigid 
muundamistehnoloogiaid, millega 
saavutatav energia muundamise kasutegur 
on 85% elamutes ja kaubanduses 
kasutamise puhul ning vähemalt 70% 
tööstusliku kasutuse puhul. Lisaks tagavad 
liikmesriigid, et toetuskavadega ei 
edendata biomassi kasutamist üksnes 
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elektritootmise eesmärgil.

Or. fr

Selgitus

Kuna biomass on piiratud ressurss, on oluline, et liikmesriigid edendaksid selle kasutamist 
kõrge efektiivsusega käitistes. Koostootmisjaamadel on suur kasutegur, olenevalt 
kasutusviisist 75-90%. Elektri tootmist biomassist takistab saadava energia väga väike kogus, 
seetõttu peavad liikmesriigid tagama, et toetuskavadega ei pakuta stiimuleid üksnes elektri 
tootmiseks, kui see tähendaks napi ressursi raiskamist. 

Muudatusettepanek 687
Umberto Guidoni

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 5 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Biomassi puhul edendavad liikmesriigid 
muundamistehnoloogiaid, millega 
saavutatav energia muundamise kasutegur 
on 85% elamutes ja kaubanduses 
kasutamise puhul ning vähemalt 70% 
tööstusliku kasutuse puhul.

Biomassi puhul peaksid liikmesriigid
kaaluma muundamistehnoloogiaid, 
millega saavutatav energia muundamise 
kasutegur on 85% elamutes ja kaubanduses 
kasutamise puhul ning vähemalt 70% 
tööstusliku kasutuse puhul.

Or. it

Selgitus

Nummerdamine on vajalik, et anda artiklile selge õiguslik struktuur ning vältida 
arusaamatusi seoses eri lõigete õigusliku hierarhiaga.

Muudatusettepanek 688
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 5 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Soojuspumpade puhul edendavad välja jäetud
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liikmesriigid selliseid soojuspumpasid, 
mille abil saavutatakse otsuses 
2007/742/EÜ kehtestatud 
ökomärgistamise miinimumnõuded. 

Or. en

Selgitus

Kuna soojuspumbad kasutavad märkimisväärset kogust elektrienergiat, mida võidakse toota 
madala tõhususega mittetaastuvatest allikatest, ei saa neid liigitada taastuvateks 
energiaallikateks.

Muudatusettepanek 689
Philippe Busquin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 5 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Soojuspumpade puhul edendavad 
liikmesriigid selliseid soojuspumpasid, 
mille abil saavutatakse otsuses 
2007/742/EÜ kehtestatud 
ökomärgistamise miinimumnõuded.

Soojuspumpade puhul edendavad 
liikmesriigid selliseid soojuspumpasid, 
mille taastuvenergia toodang on suurem  
kasutatud primaarenergia sisendkogusest.
Seda arvutatakse taastuvenergia 
koefitsiendi abil.
Kasutusteguri ja taastuvenergia 
koefitsiendi väärtuste kindlaksmääramine 
on sõltumatu asutuse ülesanne, kes toimib 
vastavalt komisjoni kehtestatud üldisele 
testimismenetlusele.

Or. en

Selgitus

Kõik turul olevad taastuvenergia tehnoloogiad kasutavad muid energiaallikaid kui 
taastuvenergia. Seetõttu on vaja hinnangut, et teha kindlaks kõige asjakohasem 
taastuvenergia tehnoloogia. Ilmastikutingimuste erinevuste tõttu ei ole olemas ideaalset 
lahendust. Soojuspumpade direktiivi kohaldusalast väljajätmine tähendaks Euroopa Liidu 
ilmastikuolude mitmekesisuse eiramist.

Kõiki soojuspumpasid, mille taastuvenergia toodang on suurem kasutatud primaarenergia 
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sisendkogusest, loetakse taastuvenergiat tootvateks seadmeteks. Seda arvutatakse 
taastuvenergia koefitsiendi abil.

    Taastuvatest energiaallikatest saadud energia

Taastuvenergia koefitsient =      - 1 > 0  

           Muudest energiaallikatest saadud energia

Muudatusettepanek 690
Dominique Vlasto

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 5 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Soojuspumpade puhul edendavad 
liikmesriigid selliseid soojuspumpasid, 
mille abil saavutatakse otsuses 
2007/742/EÜ kehtestatud ökomärgistamise 
miinimumnõuded.

Soojuspumpade puhul edendavad 
liikmesriigid selliseid soojuspumpasid,
millel on kõrge kasutegur ning mille abil 
saavutatakse otsuses 2007/742/EÜ 
kehtestatud ökomärgistamise 
miinimumnõuded.

Or. en

Selgitus

Ettepanek on kooskõlas vajadusega kombineerida mistahes soojuspumpade, kas 
maasoojusenergial või õhu soojusenergial töötavate soojuspumpade puhul kõrge 
kasuteguriga tehnoloogiad taastuvenergiaga. 

Muudatusettepanek 691
Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 5 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Soojuspumpade puhul edendavad 
liikmesriigid selliseid soojuspumpasid, 
mille abil saavutatakse otsuses 
2007/742/EÜ kehtestatud ökomärgistamise 

Soojuspumpade puhul edendavad 
liikmesriigid selliseid soojuspumpasid,
millel on kõrge kasutegur ning mille abil 
saavutatakse otsuses 2007/742/EÜ 
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miinimumnõuded. kehtestatud ökomärgistamise 
miinimumnõuded.

Or. en

Selgitus

Ettepanek on kooskõlas vajadusega kombineerida mistahes soojuspumpade, kas 
maasoojusenergial või õhu soojusenergial töötavate soojuspumpade puhul kõrge 
kasuteguriga tehnoloogiad taastuvenergiaga. 

Muudatusettepanek 692
Norbert Glante

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 5 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Soojuspumpade puhul edendavad 
liikmesriigid selliseid soojuspumpasid, 
mille abil saavutatakse otsuses 
2007/742/EÜ kehtestatud ökomärgistamise 
miinimumnõuded.

Soojuspumpade puhul edendavad 
liikmesriigid üksnes selliseid 
soojuspumpasid, mille abil saavutatakse 
otsuses 2007/742/EÜ kehtestatud 
ökomärgistamise miinimumnõuded ning 
soojuspumbasüsteeme, mis täidavad 
aastase kasuteguri vormis teatavaid 
tõhususkriteeriume.  

Or. de

Selgitus

Aastane kasutegur näitab, kui suur osa kasutatud elektrienergiast muundatakse 
soojusenergiaks. See täiendav tõhususe nõue on kooskõlas liikmesriikides kehtivate 
õigusaktidega ning sellega täpsustatakse, et peale tootja andmete tuleb hindamisel arvesse 
võtta ka soojuspumbasüsteemide töörežiimi tegelikke andmeid.
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Muudatusettepanek 693
Norbert Glante

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 5 – viies a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid edendavad biokütuste 
rafineerimistehaste rajamist, et ülejäävat 
soojust oleks võimalik kasutada tõhususe 
tõstmiseks.

Or. de

Selgitus

Biokütuste tootmisprotsessist tulenevat ülejäävat soojust on mõttekas ära kasutada. Seetõttu
peavad liikmesriigid tagama, et sellised tootmisettevõtted rajatakse kaugküttevõrkude 
lähedusse, et kasutada ülejäävat energiat tõhusalt kütmiseks või jahutamiseks. 

Muudatusettepanek 694
Alyn Smith

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Tuleb tagada avaliku ja erasektori 
rahastamise lihtne kättesaadavus ja 
juurdepääs ühenduse tasandil huvi 
pakkuvatele taastuvenergia projektidele.
Selleks et lihtsustada 20% eesmärgi 
saavutamise rahastamist, esitavad 
komisjon ja liikmesriigid 31. detsembriks 
2009. aastal analüüsi ja kava, mille 
eesmärk on eelkõige:
– struktuurifondide ja taastuvenergia 
raamprogrammide parem kasutamine;
– Euroopa Investeerimispanga ja muude 
avalike finantsinstitutsioonide vahendite 
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parem ja ulatuslikum kasutamine ning
– riskikapitali parem kättesaadavus, 
eelkõige analüüsides riskijagamisrahastu 
otstarbekust taastuvenergia 
investeeringuteks Euroopa Liidus, 
sarnaselt ülemaailmse energiatõhususe ja 
taastuvenergia fondi algatusele, mis on 
ette nähtud taastuvate energiaallikate ja 
energiatõhususe investeeringuteks 
kolmandates riikides.
Komisjon analüüsib eelkõige, kuidas neid 
uusi rahastamisvõimalusi saaks kasutada 
Euroopa huvides olevate 
taastuvenergiaprojektide kiirendamiseks, 
eriti järgmise kaudu: 
– 100% või suures ulatuses 
taastuvenergiat kasutavate kogukondade 
ja linnade arendamine algatuse 
„Linnapeade Pakt” raames;
– vajalike võrkude infrastruktuuri 
arendamine, et kasutada ulatuslikumalt 
avameretuulte ja mereenergia potentsiaali 
Põhja- ja Läänemerel;
– biomassipõhiste kaugkütte- ja 
jahutusvõrkude arendamine ELi põhja- ja 
idaosas koos ulatusliku olemasolevate 
hoonete moderniseerimise programmiga;
– Vahemeremaadega võrkudevaheliste 
ühenduste arendamine, et kasutada 
täielikult Vahemeremaade ja teiste 
naaberriikide hiiglaslikku tuule- ja 
päikeseenergia potentsiaali.

Or. en

Selgitus

Sõnastus on identne Turmese raporti 90. muudatusettepanekuga, mida on täiendatud 
rahastamise raamprogrammide mainimisega.
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Muudatusettepanek 695
Nikolaos Vakalis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Tagatakse avaliku ja erasektori 
rahastamise lihtne kättesaadavus ja 
juurdepääs Euroopa tasandil huvi 
pakkuvatele taastuvenergia projektidele.
Selleks et lihtsustada 20% eesmärgi 
saavutamise rahastamist, esitavad 
komisjon ja liikmesriigid 31. detsembriks 
2009. aastal analüüsi ja kava, mille 
eesmärk on eelõige:
– struktuurifondide ja taastuvenergia 
raamprogrammide parem kasutamine;
– Euroopa Investeerimispanga ja muude 
avalike finantsinstitutsioonide vahendite 
parem ja ulatuslikum kasutamine ning
– riskikapitali parem kättesaadavus, 
eelkõige analüüsides riskijagamisrahastu 
otstarbekust taastuvenergia 
investeeringuteks Euroopa Liidus, 
sarnaselt ülemaailmse energiatõhususe ja 
taastuvenergia fondi algatusele, mis on 
ette nähtud taastuvate energiaallikate ja 
energiatõhususe investeeringuteks 
kolmandates riikides.
Komisjon analüüsib eelkõige, kuidas neid 
uusi rahastamisvõimalusi saaks kasutada
Euroopa huvides olevate 
taastuvenergiaprojektide kiirendamiseks, 
eriti järgmise kaudu:
– 100% või suures ulatuses 
taastuvenergiat kasutavate kogukondade 
ja linnade arendamine algatuse 
„Linnapeade Pakt” raames;
– vajalike võrkude infrastruktuuri 
arendamine, et kasutada ulatuslikumalt 
avameretuulte ja mereenergia potentsiaali 
Euroopa Liidu eri merepiirkondades;
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– biomassipõhiste kaugkütte- ja 
jahutusvõrkude arendamine ELi põhja- ja 
idaosas koos ulatusliku olemasolevate 
hoonete moderniseerimise programmiga;
– Vahemeremaadega võrkudevaheliste 
ühenduste arendamine, et kasutada 
täielikult Vahemeremaade ja teiste 
naaberriikide hiiglaslikku tuule- ja 
päikeseenergia potentsiaali.

Or. en

Selgitus

Lisaks raportööri muudatusettepanekule tuleb märkida, et taastuvenergia direktiivis tuleks 
selgelt esitada side raamprogrammidega, et innustada teise põlvkonna biokütuste alast 
teadus- ja arendustegevust. Lisaks on mitmetel merepiirkondadel Euroopa Liidus, mitte ainult 
Põhja- ja Läänemerel, märkimisväärne avameretuulte ja mereenergia potentsiaal ning neid ei 
tohiks kõrvale tõrjuda.

Muudatusettepanek 696
Alyn Smith

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 b. Komisjon ja liikmesriigid esitavad 31. 
detsembriks 2009. aastal analüüsi ja kava, 
mille eesmärk on suunata kooskõlastatult 
ühenduse ja riiklikku rahastamist ning 
muid abivorme, mis on mõeldud 
taastuvenergia ja energiatõhususe 
tehnoloogiliste uurimiskeskustele, 
eelkõige keskustele, mis teevad koostööd 
ülikoolide ja ettevõttetega (eriti VKEdega) 
rakendusuuringute ja uuenduslike 
teedrajavate teadusuuringute valdkonnas; 
tehnoloogilised teadusuuringud 
keskenduvad eelkõige detsentraliseeritud 
ja ühendusesisesele tootmisele ning nende 
eesmärk on vähendada kasutusviiside 
konflikte seoses alade kasutamisega kas 
kütuste või toiduainete tootmiseks, samuti 
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on keskuste eesmärk teavitada üldsust 
taastuvenergiast ja eelkõige 
energiasäästumeetmetest. 

Or. en

Selgitus

Uurimiskeskused on Euroopa taastuvenergia tehnoloogia tuleviku ja kasvuhoonegaasiheite 
vähendamise seisukohast elulise tähtsusega ning seetõttu peaksid komisjon ja liikmesriigid 
neid täielikult ja kooskõlastatult toetama.

Muudatusettepanek 697
Alyn Smith

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 5 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 c. Liikmesriigid võtavad rahalisi ja muid 
toetavaid meetmeid, tagamaks, et 
võimalikult paljud 
põllumajandusettevõtted on energia 
netotootjad, kasutades selliseid 
energiaallikaid nagu anaeroobne 
lagundamine, fotogalvaanika, 
hakkepuidust toodetud kütus ja teise 
põlvkonna biokütused; lisaks tagab pädev 
asutus, et nimetatud energiat ei 
diskrimineerita juurdepääsul elektri- ja 
gaasivõrkudesse; tuleb vähendada 
kasutusviiside konflikte, näiteks konflikte 
puidu kasutamise vahel kas kütuseks või 
ehituseks ning energiat tuleb toota toiduks 
mittekasutatavatest orgaanilistest 
materjalidest.

Or. en

Selgitus

Maapiirkondade põllumajandusettevõtted on säästva taastuvenergia võimalik rikas allikas 
ning seetõttu peaksid ametiasutused neid täielikult toetama.
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Muudatusettepanek 698
Alyn Smith

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 5 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 d. Liikmesriigid vaatavad läbi oma 
riigihankepoliitika, et edendada 
taastuvenergia ja energiatõhusate 
tehnoloogiate kasutamist; avalik-
õiguslikud asutused edendavad toiduks 
mittekasutatavast orgaanilisest materjalist 
toodetud kütuse kasutamist 
maanteesõidukite puhul ning võtavad 
muid meetmeid kooskõlas 
keskkonnasõbralike ja energiatõhusate 
mootorsõidukite edendamist käsitleva 
direktiiviga. 

Or. en

Selgitus

Avalik-õiguslikel asutustel on tähtis roll energiaalase käitumise mõjutamisel.

Muudatusettepanek 699
Alyn Smith

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 5 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 e. Taastuvenergia arengu mõju 
hindamiseks ELi keskkonnaalaste 
õigusaktide ja eelkõige elupaikade 
direktiivi (direktiiv 92/43/EMÜ) raames 
määratud aladel võtavad liikmesriigid
arvesse arengu positiivset mõju 
taastuvenergia tootmisele Euroopa Liidus 
ning selle panust käesoleva direktiivi 
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eesmärkide saavutamisel.

Or. en

Selgitus

Taastuvenergia projektide keskkonnamõju hindamisel tuleb hoolikalt arvesse võtta 
kliimamuutuste vastast võitlust.
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