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(COM(2016)0759 – C8-0497/2016 – 2016/0375(COD)) 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõik 1 – punkt a – alapunkt 2 – alapunkt i a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 i a. liikmesriigi riiklik eesmärk, mis 

puudutab taastuvatest energiaallikatest 

toodetud energia osakaalu summaarses 

energia lõpptarbimises aastal 2030 ja mis 

on kindlaks määratud direktiivi (EL) .../... 

[ettepanekuga COM(2016)0767 uuesti 

sõnastatud direktiiv 2009/28/EÜ] 

artiklis 3 ja I a lisas, samuti progressiivne 

trajektoor, mis tagab taastuvenergia 

korrapärase kasutuselevõtu alates 

2021. aastast ja on sätestatud käesoleva 

määruse I a lisas; 

Or. en 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõik 1 – punkt a – alapunkt 2 – alapunkt i b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 i b. alapunktis i a osutatud trajektoor 

 i) algab taastuvatest energiaallikatest 

toodetud energia 2020. aasta osakaalust, 

mis on sätestatud direktiivi (EL) .../... 

[ettepanekuga COM(2016)0767 uuesti 

sõnastatud direktiiv 2009/28/EÜ] I lisa 

A osas toodud tabeli kolmandas veerus. 

Kui liikmesriik täidab oma 2020. aasta 

siduva riikliku eesmärgi nõutust 

suuremas ulatuses, võib trajektoori 

alustada 2020. aastal saavutatud 

tasemest; 

 ii) koosneb vähemalt kolmest 

võrdlusväärtusest, mis on arvutatud kahe 

või kolme eelnenud aasta keskmise 

väärtusena, nagu on sätestatud I a lisas; 

 iii) küündib vähemalt 2030. aasta riikliku 

eesmärgini; 

Or. en 
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Artikkel 27 – lõige 4 – lõik 1 – sissejuhatav osa 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kui taastuvenergia valdkonnas järeldab 

komisjon, ilma et see piiraks lõike 3 

kohaste liidu tasandi meetmete 

kohaldamist, artikli 25 lõigete 1 ja 2 

kohaselt 2023. aastal tehtud hindamise 

tulemusel, et artikli 25 lõikes 2 osutatud 

liidu trajektoori ei ole ühiselt järgitud, 

peavad liikmesriigid 2024. aastaks 

tagama, et mis tahes ilmnenud 

puudujääkide korral võetakse 

lisameetmeteid, nagu: 

Kui taastuvenergia valdkonnas järeldab 

komisjon, ilma et see piiraks lõike 3 

kohaste liidu tasandi meetmete 

kohaldamist, artikli 25 lõigete 1 ja 2 

kohaselt tehtava hindamise tulemusel, et 

mõni liikmesriik ei tee piisavaid 

edusamme oma 2030. aasta riikliku 

eesmärgi täitmiseks, eelkõige ei järgi oma 

2022., 2025. ja 2027. aasta 

võrdlusväärtusi, nagu on sätestatud 

I a lisas, peab asjaomane liikmesriik 

tagama, et mis tahes ilmnenud 

puudujääkide korral tema trajektooris 

võetakse ühe aasta jooksul lisameetmeid, 

nagu: 

Or. en 
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I a lisa (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 I a lisa 

 TAASTUVATEST 

ENERGIAALLIKATEST TOODETUD 

ENERGIA OSAKAALU RIIKLIKUD 

TRAJEKTOORID SUMMAARSES 

ENERGIA LÕPPTARBIMISES 

AJAVAHEMIKUL 2020–2030 

 Artikli 4 punkti a alapunkti 2 teises 

alapunktis osutatud trajektoor koosneb 

järgmistest võrdlusväärtustest: 

 S2020 + 0,20 (S2030 – S2020), 

kaheaastase perioodi (2021–2022) 

keskmisena; 

 S2020 + 0,45 (S2030 – S2020), perioodi 

2023–2025 keskmisena; ning 

 S2020 + 0,70 (S2030 – S2020), 

kolmeaastase perioodi (2025–2027) 

keskmisena, 

 kus 

 S2020 = asjaomase liikmesriigi 

2020. aasta eesmärk vastavalt 

[ettepanekuga COM(2016)0767 uuesti 
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artiklile 3 ja I lisa A osale 

 ning 

 S2030 = asjaomase liikmesriigi 

2030. aasta eesmärk. 

Or. en 

 


