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LÜHISELGITUS

Ettepanek võtta vastu direktiiv taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise 
edendamise kohta on oluline õigusakt.

Direktiiviga tagataks paindlike turupõhiste mehhanismide maksimaalne kasutus, et saavutada 
taastuvenergia osakaalule seatud ambitsioonikad eesmärgid energia lõpptarbimises.

Energiasektorit mõjutavatest teguritest – nõudlus, pakkumine, vähesed ressursid ja nende 
ratsionaalne, tõhus majandamine, mõju keskkonnale ja kliimale, kui mainida vaid mõningaid, 
– tuleneb vajadus otsida energia tootmiseks alternatiivseid viise ja integreerida need 
energiavarustussüsteemidesse. Taastuvenergia tehnoloogiad pakuvad eeliseid piirkonnale 
omaste fossiilkütuste nappuse korral ning aitavad kaasa majanduse järjepidevale arengule 
pikaajalises perspektiivis. Jõupingutused ELi tasandil energiapoliitika ühtlustamisel ja 
vastavusse viimisel on osutunud keeruliseks ning vajavad toetuse ja investeeringute kriitilist 
massi. Sidusrühmad pooldavad selget, sidusat ja ühtlustatud ühist poliitikat, mille eesmärk on 
kaotada teatavatest siseriiklikest normidest, eeskirjadest ja tavadest tulenev ebatõhusus.

Taastuvenergia turu arengut suunab konkreetsete toetavate rahastamisvahendite loomine.
Päritolutagatiste Euroopa turu idee pakub toetusmehhanismi, mis täiendab riiklikke 
toetuskavasid, tagades ühtlasi kohustuste säilimise riiklikus toetusraamistikus, keskendades 
riigi ametiasutuste tähelepanu konkreetsete kohalike taastuvenergiaallikate kasutamisele, 
arendades taastuvenergiaallikaid riigieelarvele vähest mõju avaldaval viisil ning arendades 
taastuvenergiaallikaid Euroopa tasandil võimalikult väikeste kuludega tänu turu tõhusale 
toimimisele.

Esildatud direktiiv peaks tagama nimetatud toetusmehhanismi asjakohase toimimise.

Seetõttu muudetakse ettepanekut, et luua mõned vajalikud eeltingimused hästi toimiva 
päritolutagatiste turu tekkimiseks, mis tuleks aga lähitulevikus läbi vaadata.

Päritolutagatiste süsteem võiks hõlmata kõiki taastuvenergiaallikaid. Erinevaid 
päritolutagatisi (taastuvatest energiaallikatest toodetud elekter, soojus- ja jahutusenergia ning 
taastuvenergia transpordisektoris) peaks saama üksteise vastu vahetada ja nendega peaks 
olema võimalik turul kaubelda. Päritolutagatised peaksid võimaluse korral olema see vahend, 
millega mõõdetaks taastuvate energiaallikate osakaalu erinevates liikmesriikides, 
liikmesriikide üldeesmärki sektorite seas (elekter, soojus ja jahutus, transport) ning kohustuste 
võimalikku jaotust samade sektorite vahel – transpordisektor võiks näiteks rahastada 
taastuvatest energiaallikatest elektri tootmise arendamist, ostes oma kohustuste täitmiseks 
päritolutagatisi elektrienergiasektorilt.

Euroopa ambitsioonikas taastuvenergiaallikate kasutamise eesmärk on samuti saavutatav, kui 
direktiiv kõrvaldaks põhilised takistused taastuvate energiaallikate arendamise ja 
energiavarustussüsteemidesse integreerimise teelt, võttes asjakohaselt arvesse võrgu füüsilist 
võimsust. Energia varustuskindlus, oluline tegur terves energiaahelas, ning keerukas 
vastastikmõju ülekandesüsteemis peaks olema mõõtuandvad jõupingutuste suunamisel 
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taastuvatest energiaallikatest toodetud energia sissevoolu säilitamisele, kasutades selleks 
tavaenergiatootmise keerukaid jaotusmehhanisme.

Arvesse tuleks võtta asjaolu, et taastuvatest energiaallikatest elektri tootmine on kulukam kui 
tavapärane elektritootmine, selleks et eristada elektritootmise täiendavaid otsekulusid 
täiendavatest kaudsetest kuludest, mis on seotud vajalike ülekande- ja jaotusvõrkude 
infrastruktuuri ehitamisega.

Riigi tasandil nõuab taastuvatest energiaallikatest elektri tootmise arendamine täiendavaid 
kohalikke investeeringuid võrguühendustesse, võrgu laiendustesse ja võrguarendustöödesse.

Plaanimise, litsentsimise ja energia uue infrastruktuuri ehitamise pikad ajakavad tuleks ette 
võtta ja läbi vaadata, kaaludes nende lihtsustamist ja lühendamist. Euroopa tasandil tuleks 
julgustada investeeringuid vajalikku piiriülese transpordivõrgu infrastruktuuri.

Tarbimisest kaugel asuvates piirkondades paikneva taastuvatest energiaallikatest elektri 
tootmise potentsiaali korral läheb vaja uut võrgu infrastruktuuri, et kanda üle suures koguses 
energiat taastuvatest energiaallikatest elektri tootmise kohast tarbimiskohta.

Taastuvenergiaallikate arendamine sisaldab lisaks otsekuludele ka kaudseid kulusid (nt 
elektrivõrgu arendustööd), nagu ülal mainitud. Hästi toimiv päritolutagatiste Euroopa turg 
aitab suuresti kaasa täiendavate otsekulude vähendamisele. Teisalt aga vajavad täiendavad 
kaudsed kulud konkreetseid soodussätteid, mida päritolutagatiste turu abil on raske luua.
Kooskõlas solidaarsuse põhimõttega tuleks kavandada Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa 
Regionaalarengu Fondi suuremat kasutust või ELi taastuvate energiaallikate fondi loomist.

Alternatiivsed energiaallikad ei ole imerohi ning neist üksi ei piisa, et lahendada pakkumise-
nõudluse võrrandit. Kuid nende arendamine parandab säästvust ja elukvaliteeti. Järjekindel 
energiapoliitika kannab vilja kaugemas tulevikus ning selle aluseks on poliitika eri 
valdkondade koostoime.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Majandus- ja rahanduskomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Taastuvatest energiaallikatest toodetud 
elektrienergia uute tootjate elektrivõrguga 

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

liitumise kulud peaksid olema objektiivsed, 
läbipaistvad ja mittediskrimineerivad ning 
võrguga liitunud tootjate tekitatud tulu 
tuleks nõuetekohaselt arvesse võtta. Kulud 
peab katma taotluse esitanud tootja.

Or. en

Selgitus

Läbipaistvuse, objektiivsuse ja mittediskrimineerimise põhimõtted ja ka majandusloogika on 
vajalikud Euroopa elektrituru tõhusaks toimimiseks. Võrguga liitumine on kasulik üksnes 
vastavale tootjale, mitte teistele võrguklientidele. Lisaks sõltuvad uute tootjate liitumise kulud 
peamiselt tootmiskohast, mille määrab kindlaks tootja.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Taastuvenergia edastamist ja jaotamist piirab võrgu füüsiline võimsus. Seetõttu on teatavatel 
asjaoludel vaja tootmist vähendada, et mitte minna vastuollu võrgu füüsiliste piirangutega. 
Piirang tuleneb Kirchhoffi seadustest. Taastuvenergia tootjate energia tootmise vähendamise 
kulud peaks kandma tootja. Sama kehtib ka tavapäraste jõujaamade suhtes. Hüvitiste 
maksmine ei ole asjakohane.



PE404.774v01-00 6/11 PA\718602ET.doc

ET

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Riikidevahelised ühendused 
lihtsustavad taastuvatest energiaallikatest 
toodetud elektri integreerimist. Lisaks 
mitmekesistamise hõlbustamisele saab 
kõnealuste ühenduste abil vähendada 
tasakaalustamiskulusid, soodustada tõelist 
konkurentsi, mis toob kaasa madalamad 
hinnad, ja toetada võrkude arendamist. 
Samuti aitaks ülekandevõimsuse 
jagamine ja optimaalne kasutamine 
vältida üleliigsete uute võrkude rajamist.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Antud põhimõte on vale. Pinge kõikumise probleem tuleb lahendada juhtplokis, mis on osa 
ühendatud energiasüsteemist. Tasakaalustamiseks mõeldud energiat tuleb toota peamiselt 
kohapeal. Kui elekter tuleb kaugelt, on vaja varuda vaba võimsust, sest tasakaalustamise 
vajaduse tekkimist ei ole võimalik ette näha. Võrgusüsteemi arendamine põhineb muu hulgas 
investeerimissoodustustel. Kuna ettevõtjate kohustus on taastuvenergiat edastada, peavad nad 
võrku tugevdama nimetatud energia sissevoolu tippvõimsuse jaoks. Kõnealust arengut tuleb 
asjakohaselt hinnata. 

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad võrgusüsteemi 
infrastruktuuri väljaarendamiseks vajalikud 
meetmed ning suhtlevad omavahel, et 
võimaldada taastuvatest energiaallikatest 
pärit elektri tootmise edasist arengut.

1. Liikmesriigid võtavad võrgusüsteemi 
infrastruktuuri väljaarendamiseks vajalikud 
meetmed ning pakuvad sel eesmärgil 
soodustusi, et võimaldada taastuvatest 
energiaallikatest pärit elektri tootmise 
edasist arengut, sealhulgas liikmesriikide 
võrkude vahelisi ühendusi.
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Or. en

Selgitus

Võrguettevõtjate kohustus ja ülesanne on hoolitseda tõhusaima võrguskeemi eest, et tagada 
riigi varustuskindlus. Tõhususe põhjal, mida hindab riiklik reguleeriv asutus, saavad nad 
soodustusi. Täiendavad riikidevahelised ühendused soodustavad kaubandust. Kõnealuseid 
eeliseid peab aga tunnustama reguleeriv asutus.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et põhi- ja 
jaotusvõrguettevõtjad garanteerivad oma 
territooriumil taastuvatest energiaallikatest 
toodetud elektrienergia edastamise ja 
jaotamise, ilma et see mõjutaks 
võrgusüsteemi terviklikkust ja ohutust. Nad 
sätestavad ka taastuvatest energiaallikatest 
toodetud elektrienergia eelistatud pääsu 
võrgusüsteemi. Elektri tootmisseadmete 
dispetšjuhtimisel seavad 
põhivõrguettevõtjad esikohale taastuvaid 
energiaallikaid kasutavad tootmisseadmed, 
niivõrd kui siseriikliku elektrisüsteemi 
varustuskindlus seda võimaldab.

2. Liikmesriigid tagavad, et põhi- ja 
jaotusvõrguettevõtjad kohustuvad oma 
territooriumil taastuvatest energiaallikatest 
toodetud elektrienergiat edastama ja 
jaotama, ilma et see mõjutaks 
võrgusüsteemi terviklikkust ja ohutust. Nad 
sätestavad ka taastuvatest energiaallikatest 
toodetud elektrienergia eelistatud pääsu 
võrgusüsteemi. Elektri tootmisseadmete 
dispetšjuhtimisel seavad 
põhivõrguettevõtjad esikohale taastuvaid 
energiaallikaid kasutavad tootmisseadmed
või soojuse ja elektri koostootmisseadmed, 
niivõrd kui siseriikliku elektrisüsteemi 
varustuskindlus seda võimaldab. 
Liikmesriigid võivad rakendada eeskirju 
taastuvaid energiaallikaid kasutavate 
tootmisseadmete või koostootmisseadmete 
toodetud energia võrku sissevoolu 
vähendamiseks kriitilistes olukordades, 
näiteks ülekoormuse korral.

Or. en

Selgitus

Taastuvaid energiaallikaid ning soojuse ja elektri koostootmist tuleb käsitleda võrdsena. 
Nimetatud allikatest pärit energia sissevoolu hõlbustamiseks palutakse 
võrgusüsteemiettevõtjatel anda eelistatud pääs. Energia varustuskindluse nimel ei saa seda 
aga igas olukorras tagada. Kriitiliste olukordade ja ülekoormuste tekke vältimiseks 
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võrgusüsteemides ning tootjate vahelise konkurentsi tasakaalustamiseks läheb vaja selgeid 
eeskirju nimetatud allikatest pärit energia võrku sissevoolu piiramisel.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid nõuavad, et põhi- ja 
jaotusvõrguettevõtjad koostaksid 
standardeeskirjad, milles käsitletakse 
kulude kandmist ja jagamist seoses 
tehniliste kohandustega (näiteks võrguga 
liitumised ja võrgu arendustööd), mida on 
vaja, et kaasata uusi tootjaid, kes 
varustavad ühendatud võrku taastuvatest 
energiaallikatest toodetud elektrienergiaga.

3. Liikmesriigid nõuavad, et põhi- ja 
jaotusvõrguettevõtjad koostaksid 
standardeeskirjad, milles käsitletakse 
kulude kandmist ja jagamist seoses 
tehniliste kohandustega (näiteks võrguga 
liitumised ja võrgu arendustööd), mida on 
vaja, et kaasata uusi tootjaid, kes 
varustavad ühendatud võrku taastuvatest 
energiaallikatest toodetud elektrienergiaga. 
Võrguga liitumise kulu kannab tootja.

Or. en

Selgitus

Võrgusüsteemi ettevõtjad peavad osutama tehniliste eesmärkide alusel kõige asjakohasemale 
ühenduspunktile. Võrguga liitumine on üksnes tootja huvides. Lähtuvalt tavapärastele 
energiatootjatele kehtivatest eeskirjadest puudutab see ka taastuvatest energiaallikatest 
toodetavat energiat ning soojuse ja elektri koostootmist. Kui tootja peatab mis tahes põhjusel 
tootmise, läheb võrguga liitumise eelis kaduma. Seega peab liitumine kuuluma tootja 
äriplaani ning selle kulud ei tohiks jääda kellegi teise kanda.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Vajadusel võivad liikmesriigid põhi- ja 
jaotusvõrguettevõtjatelt nõuda lõikes 3 
nimetatud kulude täielikku või osalist 
kandmist. Liikmesriigid vaatavad lõikes 3 
osutatud kulude kandmist ja jagamist 
käsitlevad eeskirjad ja raamistikud läbi ja 
võtavad nende parandamiseks vajalikud 

4. Vajadusel võivad liikmesriigid põhi- ja 
jaotusvõrguettevõtjatelt nõuda lõikes 3 
nimetatud vajalike võrgu arendustööde 
kulude täielikku või osalist kandmist. 
Nimetatud kulud võib lisada 
võrgusüsteemi ettevõtjate võrgutariifidele 
ning neid ei hõlma ükski toetuskava.
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meetmed hiljemalt 30. juuniks 2011 ning 
seejärel iga kahe aasta järel, et tagada 
kõnealuses lõikes osutatud uute tootjate 
kaasamine.

Liikmesriigid vaatavad lõikes 3 osutatud 
kulude kandmist ja jagamist käsitlevad 
eeskirjad ja raamistikud läbi ja võtavad 
nende parandamiseks vajalikud meetmed 
hiljemalt 30. juuniks 2011 ning seejärel iga 
kahe aasta järel, et tagada kõnealuses 
lõikes osutatud uute tootjate kaasamine.

Or. en

Selgitus

Kui poliitilise tahte tõttu subsideeritakse teatavaid allikaid ja selle tagajärjel vajab 
võrgusüsteemi ettevõtja täiendavaid investeeringuid, tuleb selliseid kulusid pidada 
sõltumatuks kehtivast toetussüsteemist. Kuna võrgusüsteemi ettevõtja tootmine peab olema 
tõhus, siis tuleb eelistada reguleeriva asutuse eelnevat kontrolli.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Lõikes 3 osutatud kulude jaotamine 
toimub mehhanismi abil, mis tugineb 
objektiivsetele, läbipaistvatele ja 
mittediskrimineerivatele kriteeriumidele, 
mille kohaselt võetakse arvesse nii algselt 
ja hiljem liitunud tootjate kui ka põhi- ja 
jaotusvõrguettevõtjate poolt liitumistest 
saadud kasu. 

6. Lõigetes 3 ja 4 osutatud kulude 
jaotamine toimub mehhanismi abil, mis 
tugineb objektiivsetele, läbipaistvatele ja 
mittediskrimineerivatele kriteeriumidele, 
mille kohaselt võetakse arvesse nii algselt 
ja hiljem liitunud tootjate kui ka põhi- ja 
jaotusvõrguettevõtjate poolt liitumistest 
saadud kasu. 

Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 a. Taastuvad energiaallikad asuvad 
harilikult kõrvalises, piiratud koormusega 
piirkonnas ning annavad seetõttu väikese 
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panuse energia varustuskindlusesse. 
Liimesriigid tagavad seetõttu taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia suure 
sissevooluga süsteemide varustuskindluse 
säilimise, kasutades tavapärase 
energiatootmise keerukaid 
jaotusmehhanisme.

Or. en

Selgitus

Füüsikalistel põhjustel on soovitav paigutada tootjad nõudlusele (koormusele) võimalikult 
lähedale. Vastasel juhul suurenevad kaod tunduvalt ja pinge kontroll muutub keeruliseks. 
Kolme lähteainet on võimatu transportida: pruunsütt, vett ja tuult. Seetõttu tuleb leppida 
kokku jaotusskeemis, mille raames määratakse tavapärase energiatootmise asupaik, 
säilitatakse süsteemi turvaline toimimine ja vähendatakse täiendavat võrgu infrastruktuuri.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 14 a
ELi taastuvate energiaallikate fondi 

loomine
Kooskõlas solidaarsuse põhimõttega 
luuakse ELi taastuvate energiaallikate 
fond. ELi taastuvate energiaallikate fondi 
kasutatakse järgmistel eesmärkidel:
a) taastuvate energiaallikate kasutamist 
soodustavate meetmete rahastamine, 
näiteks taastuvatest energiaallikatest 
toodetava elektrienergia arendamisega (nt 
võrgu arendustöödega) seotud 
konkreetsed kaudsed kulud, ja
b) sellise piiriülese infrastruktuuri 
rahastamine, mis võimaldab suurte 
energiavoogude transiiti ühest 
liikmesriigist teise.

Or. en
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Selgitus

Taastuvate energiaallikate arendamine sisaldab nii kaudseid kui ka otsekulusid ning need 
nõuavad konkreetseid soodustusskeeme, mida üksnes päritolutagatiste turuga on raske luua.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 23 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi täitmiseks vajalikud õigusnormid 
hiljemalt 31. märtsiks 2010. Nad edastavad 
komisjonile viivitamata nende 
õigusnormide teksti ning nende 
õigusnormide ja käesoleva direktiivi sätete 
vastavustabeli.

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi täitmiseks vajalikud õigusnormid 
hiljemalt …1. Bulgaaria ja Rumeenia 
täidavad käesoleva direktiivi hiljemalt ...2. 
Liikmesriigid edastavad komisjonile 
viivitamata nende õigusnormide teksti ning 
nende õigusnormide ja käesoleva direktiivi 
sätete vastavustabeli.
1 Ühe aasta möödumisel käesoleva direktiivi 
jõustumise kuupäevast.
2 Kaks aastat pärast käesoleva direktiivi 
jõustumise kuupäeva.

Or. en

Selgitus

Uues ajakavas nähakse liikmesriikidele ette piisav ülevõtmise periood. Bulgaariale ja 
Rumeeniale kui uusimatele liikmesriikidele antakse ülevõtmiseks pikem tähtaeg. 
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