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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 7 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(7) Seepärast on asjakohane kehtestada 

liidu siduv eesmärk saavutada 

taastuvenergia vähemalt 27 % osakaal. 

Liikmesriigid peaksid lõimitud riiklikus 

energia- ja kliimakavas määrama 

kindlaks oma panuse kõnealuse eesmärgi 

saavutamisel, järgides määruses 

[juhtimine] sätestatud juhtimisprotsessi. 

(7) Seepärast on asjakohane kehtestada 

liidu siduv eesmärk saavutada 

taastuvenergia vähemalt 35 % osakaal, 

ning sellega koos riiklikud eesmärgid. 

Liikmesriikidel tuleks lubada oma 

eesmärgi ettenähtud tasemest kuni 10% 

võrra kõrvale kalduda ainult erandkorras, 

lähtudes objektiivsetest ja 

mittediskrimineerivatest kriteeriumitest 

ning kui seda põhjustavad nõuetekohaselt 

põhjendatud, mõõdetavad ja 

kontrollitavad asjaolud. 

Or. en 
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Artikkel 2 – lõige 2 – punkt aa 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

aa) „omatarbeks toodetud 

taastuvenergia tarbija“ – direktiivis 

[elektrienergia siseturu ühiseeskirju 

käsitlev direktiiv] määratletud aktiivne 

tarbija, kes tarbib ning võib salvestada ja 

müüa tema valdustes, sealhulgas 

kortermajas, ühises teenuste osutamise või 

ärikohas või suletud jaotusvõrgus toodetud 

taastuvelektrit, tingimusel et selliste 

omatarbeks toodetud taastuvenergia 

tarbijate puhul, kes ei ole kodutarbijad, ei 

ole kõnealune tegevus peamine äri- ega 

kutsetegevus; 

aa) „omatarbeks toodetud 

taastuvenergia tarbija“ – direktiivis 

[elektrienergia siseturu ühiseeskirju 

käsitlev direktiiv] määratletud aktiivne 

tarbija või ühiselt toimiv tarbijate rühm, 

kes tarbib ning võib salvestada ja müüa 

tema valdustes, sealhulgas kortermajas, 

elamurajoonis, äri- või tööstustegevuse 

või ühises teenuste osutamise kohas, ühes 

ja samas suletud jaotusvõrgus või eraldi 

kohtades toodetud taastuvelektrit, luues ja 

käitades selleks virtuaalseid 

jagamissüsteeme; selliste omatarbeks 

toodetud taastuvenergia tarbijate puhul, kes 

ei ole kodutarbijad, ei tohi kõnealune 

tegevus olla peamine äri- ega kutsetegevus; 

Or. en 
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Artikkel 19 – lõige 13 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

13. Kui energiatarnijad turustavad 

tarbijatele taastuvatest energiaallikatest või 

tõhusa koostootmisega toodetud energiat, 

viidates taastuvatest energiaallikatest või 

tõhusa koostootmisega toodetud energia 

keskkonnaalasele või muule kasule, peavad 

liikmesriigid nõudma, et 

energiatarnijad kasutaksid päritolutagatisi 

taastuvatest energiaallikatest või tõhusa 

koostootmisega toodetud energia koguse 

või osakaalu avaldamisel. 

13. Kui energiatarnijad turustavad 

tarbijatele taastuvatest energiaallikatest või 

tõhusa koostootmisega toodetud energiat, 

viidates taastuvatest energiaallikatest või 

tõhusa koostootmisega toodetud energia 

keskkonnaalasele või muule kasule, peavad 

liikmesriigid nõudma, et 

energiatarnijad kasutaksid päritolutagatisi 

taastuvatest energiaallikatest või tõhusa 

koostootmisega toodetud energia koguse 

või osakaalu avaldamisel.  

Liikmesriigid kehtestavad asjakohased 

mehhanismid, mis võimaldavad 

energiatootjatel näidata, et elektrit 

toodetakse uutes ja täiendavates 

taastuvenergia tootmisettevõtetes. 

Selleks märgivad liikmesriigid 

taastuvatest energiaallikatest toodetud 

elektrienergia päritolutunnistusele 

plusskategooria, kui täidetud on 

järgmised tingimused: 

a) tootmise lõppkuupäev ei ole rohkem 

kui kümme aastat pärast kuupäeva, mil 

käitis võrguga ühendati; ja b) käitis ei ole 

saanud toetust riikliku toetuskava kaudu. 

Or. en 
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Artikkel 21 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 a a) võivad luua ja käitada virtuaalseid 

jagamissüsteeme eraldi kohtades toodetud 

elektri tarbimiseks, ladustamiseks ja 

müügiks;  

 (Kui see muudatusettepanek võetakse 

vastu, tuleks see paigutada AM 180 ja AM 

181 vahele) 

Or. en 

 


