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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Elektrit, mis on saadud otseühenduse 

kaudu taastuvelektrit tootva käitisega, mis 

i) alustab tegevust hiljem kui muust kui 

bioloogilise päritoluga taastuvtoorainest 

vedelat ja gaasilist transpordikütust tootev 

käitis või sellega samal ajal ja ii) ei ole 

võrku ühendatud, võib täiel määral 

arvesse võtta kui taastuvelektrit, mida 

kasutatakse kõnealuse muust kui 

bioloogilise päritoluga taastuvtoorainest 

valmistatud vedela ja gaasilise 

transpordikütuse tootmiseks; 

Elektrit võib täiel määral arvesse võtta kui 

taastuvelektrit, mida kasutatakse 

kõnealuse muust kui bioloogilise 

päritoluga taastuvtoorainest valmistatud 

vedela ja gaasilise transpordikütuse 

tootmiseks, kui muust kui bioloogilise 

päritoluga taastuvtoorainest vedelat ja 

gaasilist transpordikütust tootev käitis on i) 

otse ühendatud taastuvelektrit tootva 

käitisega või ii) ühendatud elektrivõrgu 

ühenduspunktiga ja kasutab ainult 

taastuvenergia ülejääki, et vältida 

taastuvenergia piiramist võrgu 

ebatõhususe tõttu ühel või mitmel 

pingetasemel; Et punkti ii täitmist 

piisavalt tõendada, annab komisjon 2019. 

aastaks suuniseid ja kehtestab selliste 

tõendite esitamise korra. 

Or. en 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Vähemalt 20 MW võimsusega käitistes 

biomasskütustest toodetud elektrit võetakse 

lõike 1 punktides a, b ja c osutatud 

eesmärkidel arvesse üksnes juhul, kui selle 

tootmisel on kohaldatud Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu direktiivi 

2012/27/EL artikli 2 punktis 34 

määratletud tõhusa koostootmise 

tehnoloogiat. Seoses punktidega a ja b 

kohaldatakse käesolevat sätet üksnes 

selliste käitiste suhtes, mis alustavad 

tegevust [kolm aastat pärast käesoleva 

direktiivi vastuvõtmist]. Lõike 1 punkti c 

kohaldamisel ei piira käesolev säte avaliku 

sektori toetust, mis on antud vastavalt 

kavadele, mis on heaks kiidetud [kolm 

aastat pärast käesoleva direktiivi 

vastuvõtmist]. 

Vähemalt 20 MW võimsusega käitistes 

biomasskütustest toodetud elektrit võetakse 

käesoleva artikli lõike 1 punktides a, b ja c 

osutatud eesmärkidel arvesse üksnes juhul, 

kui selle tootmisel on kohaldatud Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu direktiivi 

2012/27/EL artikli 2 punktis 34 

määratletud tõhusa koostootmise 

tehnoloogiat või kui see on toodetud ainult 

elektrit tootvates käitistes, millega 

saavutatakse vähemalt 40 % 

koguenergiatõhusus ja kus ei kasutata 

fossiilkütuseid. Seoses käesoleva artikli 

lõike 1 punktidega a ja b kohaldatakse 

käesolevat sätet üksnes selliste käitiste 

suhtes, mis alustavad tegevust [kolm aastat 

pärast käesoleva direktiivi vastuvõtmist]. 

Käesoleva artikli lõike 1 punkti c 

kohaldamisel ei piira käesolev säte avaliku 

sektori toetust, mis on antud vastavalt 

kavadele, mis on heaks kiidetud [üks aasta 

pärast käesoleva direktiivi vastuvõtmist]. 

Or. en 

 


