
AD\1257770ET.docx PE703.013v02-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

Euroopa Parlament
2019-2024

Regionaalarengukomisjon

2021/0218(COD)

22.6.2022

ARVAMUS
Esitaja: regionaalarengukomisjon

Saaja: tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, 
millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi (EL) 2018/2001, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrust (EL) 2018/1999 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 98/70/EÜ seoses taastuvatest energiaallikatest toodetud energia 
kasutamise edendamisega ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv (EL) 
2015/652
(COM2021(0557) – C9-0329/2021 – 2021/0218(COD))

Arvamuse koostaja: Raffaele Fitto



PE703.013v02-00 2/85 AD\1257770ET.docx

ET

PA_Legam



AD\1257770ET.docx 3/85 PE703.013v02-00

ET

LÜHISELGITUS

2021. aasta juulis kiitis Euroopa Komisjon heaks paketi „Eesmärk 55“, mille eesmärk on 
vähendada kasvuhoonegaaside netoheidet 2030. aastaks vähemalt 55 % ja saavutada 
kliimaneutraalsus kooskõlas Euroopa rohelise kokkuleppega. Paketi üks osa on ettepanek 
muuta taastuvenergia direktiivi, millega kehtestatakse 2030. aastaks kõrgem ELi eesmärk 
kooskõlas kavandatud kasvuhoonegaaside heite vähendamise eesmärgiga. 

Lisaks kõrgemale eesmärgile esitatakse ettepanekus ka meetmed, milles keskendutakse 
valdkondadele, kus edusammud on seni olnud väiksemad. Ettepaneku eesmärk on tugevdada 
kehtivaid meetmeid nii kütte- ja jahutussektoris kui ka transpordisektoris ning täiendada neid 
uute ehitus- ja tööstussätetega. Ettepanek on seotud ka energiasüsteemi lõimimise strateegia, 
vesinikustrateegia, avamere taastuvenergia strateegia ja bioloogilise mitmekesisuse 
strateegiaga.

Arvamuse koostaja rõhutab taastuvenergia tootmise tugevat kohalikku mõõdet. Seetõttu on 
oluline, et liikmesriigid kaasaksid kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused täielikult riiklike 
keskkonna- ja kliimameetmete kavandamisse ja rakendamisse.

Arvamuse koostaja on seisukohal, et keskkonnaeesmärkide saavutamiseks lähiaastatel tuleb 
kasutada olulisi üleminekuallikaid, nagu biomass. Kui käesoleva läbivaatamise eesmärk on 
tagada, et biomassi ostetakse ja kasutatakse kestlikult, siis on oluline kasutada selgeid ja 
toimivaid määratlusi. Arvamuse koostaja on ka seisukohal, et komisjoni ettepanek kehtestada 
astmelise kasutamise põhimõte delegeeritud õigusaktiga ei ole otstarbekas ja võib isegi olla 
kahjulik. Selline lähenemisviis ei suurendaks mitte ainult lisakulusid ja halduskoormust, vaid 
selles ei võeta ka arvesse kohalikke olusid. Parim lahendus oleks julgustada liikmesriike 
kaaluma astmelist kasutamist vastavalt oma kohalikule kontekstile.

Arvamuse koostaja on arvamusel, et arukate võrkude projektid piirialadel võivad anda suurt 
lisaväärtust koos piiriülese lähenemisviisiga, sest võimaldavad elektrisüsteemide ressursside 
paremat optimeerimist, suuremat paindlikkust ja vastupidavust, tagades asjaomastele 
kohalikele kogukondadele rohkem sotsiaalseid eeliseid.

Arvamuse koostaja on seisukohal, et vähese CO2 heitega kütuste määratluse kehtestamine on 
asjakohane, et toetada meetmete vastuvõtmist ja selliste vähese CO2 heitega tehnoloogiate 
kasutamist, mis on kasutusvalmis alternatiivid, vähendavad kasvuhoonegaaside heitkoguseid 
ja toetavad ELi keskkonnaeesmärkide saavutamisel 2050. aastaks.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
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Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Euroopa rohelise kokkuleppega5 on 
kehtestatud eesmärk saavutada liidus 
aastaks 2050 kliimaneutraalsus Euroopa 
majandust, kasvu ja töökohtade loomist 
toetaval viisil. See siht ning eesmärk 
vähendada kasvuhoonegaaside heidet 
2030. aastaks 55 %, nagu on ette nähtud nii 
Euroopa Parlamendis6 kui ka Euroopa 
Ülemkogul7 heaks kiidetud 2030. aasta 
kliimaeesmärgi kavaga,8 eeldab 
energiasüsteemi ümberkujundamist ja 
taastuvate energiaallikate osakaalu olulist 
suurendamist lõimitud energiasüsteemis.

(1) Euroopa rohelise kokkuleppega5 on 
kehtestatud eesmärk saavutada liidus 
hiljemalt aastaks 2050 kliimaneutraalsus 
Euroopa majanduse kestlikkust, 
keskkonnakaitset, sotsiaalset arengut, 
kasvu ja töökohtade loomist toetaval viisil 
ning samal ajal võidelda kliimamuutuste 
vastu. See siht ning eesmärk vähendada 
kasvuhoonegaaside heidet 2030. aastaks 
55 %, nagu on ette nähtud 
määruses (EL) 2021/1119 (Euroopa 
kliimamäärus), eeldab energiasüsteemi 
ümberkujundamist ja taastuvate 
energiaallikate osakaalu olulist 
suurendamist lõimitud energiasüsteemis.

_________________ _________________
5 Komisjoni teatis COM(2019) 640 final 
„Euroopa roheline kokkulepe“, 11.12.2019.

5 Komisjoni teatis COM(2019) 640 final 
„Euroopa roheline kokkulepe“, 11.12.2019.

6 Komisjoni 17. septembri 2020. aasta 
teatis COM(2020) 562 final „Euroopa 
2030. aasta kliimaeesmärgi 
suurendamine: investeerimine 
kliimaneutraalsesse tulevikku meie 
inimeste hüvanguks“.
7 Euroopa Parlamendi 15. jaanuari 2020. 
aasta resolutsioon Euroopa rohelise 
kokkuleppe kohta (2019/2956(RSP)).
8 Euroopa Ülemkogu 11. detsembri 2020. 
aasta järeldused, 
https://www.consilium.europa.eu/media/4
7296/1011-12-20-euco-conclusions-
en.pdf.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Taastuvenergial on Euroopa 
rohelise kokkuleppe täitmisel ja 2050. 

(2) Taastuvenergial on Euroopa 
rohelise kokkuleppe täitmisel ja 2050. 
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aastaks kliimaneutraalsuse saavutamisel 
põhjapanev roll, sest energiasektorist 
pärineb liidus üle 75 % kasvuhoonegaaside 
koguheitest. Taastuvenergia aitab 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise kaudu ühtlasi leevendada 
keskkonnaga seotud probleeme, näiteks 
elurikkuse vähenemist.

aastaks kliimaneutraalsuse saavutamisel 
põhjapanev roll, sest energiasektorist 
pärineb liidus üle 75 % kasvuhoonegaaside 
koguheitest. Taastuvenergia aitab 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise kaudu ühtlasi leevendada 
keskkonnaga seotud probleeme, näiteks 
elurikkuse vähenemist, parandada üldist 
keskkonnaseisundit ning hoida ära 
selliste äärmuslike ilmastikunähtuste 
esinemise, nagu põud ja üleujutused.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2a) Tugevdada tuleks kohalike 
taastuvenergiakogukondade rolli 
taastuvate energiaallikate laialdase 
kasutamise propageerijana. Elamutes ja 
piirkondlikul tasandil (kollektiivse) 
omatootmise ja (kollektiivse) 
omatarbimise algatusi tuleks soodustada, 
vähendades selleks loa- ja 
haldusmenetluste keerukust ning 
leevendades muid tegureid, mis takistavad 
võrgule juurdepääsu, nt alandades 
võrgutasusid, ning edendades selliste 
tehnoloogiate nagu päikese soojusenergia 
ja päikesepaneelid, tuuleenergia ja 
geotermiliste tehnoloogiate 
kasutuselevõttu, tagades ELilt rahaliste 
vahendite saamise võimaluse. Sellega 
seoses on vaja, et komisjon ja 
liikmesriigid ergutaksid 
ühtekuuluvuspoliitika kavadega taristusse 
ja sellistesse vahenditesse investeerimist, 
millel on nimetatud protsessidele soodne 
mõju.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
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Põhjendus 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2b) Taastuvenergiat toodetakse sageli 
kohalikul tasandil ja see sõltub 
piirkondlikest VKEdest ning seetõttu 
peaksid liikmesriigid eesmärkide 
kehtestamisse ja poliitikameetmete 
toetamisse täiel määral kaasama 
kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2c) Liidusisese taastuvenergia 
edendamine vähendab liidu 
energiasõltuvust ja vajadust importida 
fossiilkütuseid ning suurendab 
energiajulgeolekut.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2d) Ligikaudu 35 miljonit eurooplast 
on energiaostuvõimetud1a ning 
taastuvenergiapoliitikal on kõikides 
energiaostuvõimetust ja tarbijate 
kaitsetust käsitlevates strateegiates oluline 
roll.
_________________
1a Komisjoni 14. oktoobri 2020. aasta 
soovitus (EL) 2020/1563, mis käsitleb 
energiaostuvõimetust.

Muudatusettepanek 7



AD\1257770ET.docx 7/85 PE703.013v02-00

ET

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2e) Seetõttu peaksid liikmesriigid 
tagama, et kasutusele on võetud stiimulid 
ja ennetavad poliitikameetmed, et 
edendada tõhusa taastuvenergiatootmise 
ning taastuvenergial põhineva kütte ja 
jahutuse kasutuselevõttu mitte ainult 
keskmise ja keskmisest 
suurema sissetulekuga leibkondades, vaid 
eeskätt väikese sissetulekuga 
leibkondades, keda ohustab 
energiaostuvõimetus, pöörates erilist 
tähelepanu hõreda asustusega 
piirkondades elavatele leibkondadele.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2 f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2f) Korraldusasutusi ergutatakse 
edendama integreeritud territoriaalseid 
investeeringuid ja kogukonna juhitud 
kohaliku arengu projekte, eesmärgiga 
teha kindlaks alt ülespoole 
tegutsemisviisid, et arendada kohalikke 
energiakogukondi ja taastuvenergia 
projekte.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2 g (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2g) Hõlmata tuleks olemasolevad eri 
taastuvenergia allikad. Nende kasutamise 
edendamiseks tuleks ühtlasi luua 
taastuvenergiakogukondi ja kodanike 
energiakogukondi, mille eesmärk on 
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suurendada sotsiaalset ja keskkonnaalast 
kestlikkust nii osalejate kui ka 
jaotusvõrguettevõtjate seisukohast.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2 h (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2h) Pädevad asutused peaksid 
väikestele taastuvenergia tootjatele ja 
kohalikele energiakogukondadele 
kehtestama lihtsustatud reeglid ja 
haldusmenetlused, et vältida 
diskrimineerivat halduskoormust.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2 i (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2i) Liikmesriigid peaksid kohalike 
energiakogukondade toetamiseks 
kasutusele võtma sihtotstarbelised 
rahalise toetuse kavad, eeskätt projektide 
kavandamise ja käivitamise etapis ning 
hakkama pakkuma tehnilise teabe alast 
koolitust ja nõustamist, et neid kogukondi 
toetada ja innustada innovatiivsete 
omandistruktuuride kasutamist.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiviga (EL) 2018/20019 on 
kehtestatud liidu siduv eesmärk suurendada 
taastuvatest energiaallikatest toodetud 

(3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiviga (EL) 2018/20019 on 
kehtestatud liidu siduv eesmärk suurendada 
taastuvatest energiaallikatest toodetud 
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energia osakaalu liidu summaarses energia 
lõpptarbimises 2030. aastaks vähemalt 
32 %ni. Kliimaeesmärgi kava kohaselt 
peaks taastuvenergia osakaal summaarses 
energia lõpptarbimises suurenema 2030. 
aastaks 40 %ni, et saavutada liidu 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise eesmärki10. Seepärast tuleb 
nimetatud direktiivi artiklis 3 sätestatud 
sihtväärtust suurendada.

energia osakaalu liidu summaarses energia 
lõpptarbimises 2030. aastaks vähemalt 
32 %ni. Kliimaeesmärgi kava kohaselt 
peaks taastuvenergia osakaal summaarses 
energia lõpptarbimises suurenema 
2030. aastaks vähemalt 45 %ni, et 
saavutada liidu kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamise eesmärk10, nagu 
on sätestatud ELi kliimaseaduses. 
Seepärast tuleb nimetatud direktiivi artiklis 
3 sätestatud sihtväärtust suurendada ja 
sellega peavad kaasnema teatavad 
riigisisesed siduvad eesmärgid, mis on 
osutunud tõhusaks investoritele kindluse 
tagamisel, ja innustada selliste 
tehnoloogiate pidevat arendamist, mille 
abil toodetakse energiat igasugustest 
taastuvenergia allikatest. 

__________________ __________________
9 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 
detsembri 2018. aasta direktiiv (EL) 
2018/2001 taastuvatest energiaallikatest 
toodetud energia kasutamise edendamise 
kohta (ELT L 328, 21.12.2018, lk 82–209).

9 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 
detsembri 2018. aasta direktiiv (EL) 
2018/2001 taastuvatest energiaallikatest 
toodetud energia kasutamise edendamise 
kohta (ELT L 328, 21.12.2018, lk 82–209).

10 Komisjoni 17. septembri 2020. aasta 
teatise COM(2020) 562 final „Euroopa 
2030. aasta kliimaeesmärgi suurendamine: 
investeerimine kliimaneutraalsesse 
tulevikku meie inimeste hüvanguks“ 
punkt 3.

10 Komisjoni 17. septembri 2020. aasta 
teatise COM(2020) 562 final „Euroopa 
2030. aasta kliimaeesmärgi suurendamine: 
investeerimine kliimaneutraalsesse 
tulevikku meie inimeste hüvanguks“ 
punkt 3.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3a) Seoses Venemaa sissetungiga 
Ukrainasse koostas Rahvusvaheline 
Energiaagentuur Euroopa Liidule 
10 punktist koosneva kava selle kohta, 
kuidas vähendada rohkem kui ühe 
kolmandiku võrra sõltuvust Vene 
tarnetest, toetades samal ajal Euroopa 
rohelist kokkulepet, tagamaks 
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energiasüsteemi kiirema, jõulisema ja 
selgema ümberkujundamise. Üks 
Rahvusvahelise Energiaagentuuri 
soovitus oli suurendada elektritootmist 
bioenergiast. Peale selle avaldas Euroopa 
Komisjon sellega seoses teatise 
„REPowerEU: Euroopa ühismeede 
taskukohasema, kindlama ja 
kestlikuma energiavarustuse tagamiseks“, 
milles ta nõuab paketi „Eesmärk 55“ 
biometaaniga seotud eesmärgi 
kahekordistamist, mis tähendaks 
2030. aastaks 35 miljardi kuupmeetri 
tootmist aastas. Innustab liikmesriike 
suunama ÜPP strateegiakavade alusel 
rahalised vahendid kestlikest 
biomassiallikatest, sealhulgas eelkõige 
põllumajandusjäätmetest ja-jääkidest, 
biometaani tootmisesse. Seetõttu tuleks 
suurendada põllumajandusliku biomassi 
ja metsast pärineva biomassi kui kestliku, 
taastuva ja kohaliku energiaallika 
osakaalu ning innustada ja propageerida 
selle kasutamist ELis CO2 heite 
vähendamise ja energiasõltumatuse 
saavutamisel.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3b) Pidevad teaduslikud tõendid 
näitavad, et kasvuhoonegaaside 
netonullheitega majanduse saavutamise 
peamised tõukejõud on energiasääst, 
energiatõhusus ja taastuvenergia. 
Kooskõlas komisjoni 28. septembri 
2021. aasta soovitusega „Energiatõhususe 
esikohale seadmine – põhimõtete 
rakendamine — Suunised ja näited 
põhimõtte rakendamise kohta otsuste 
tegemise protsessis energiasektoris ja 
mujal“ tuleks käesolevas direktiivis 
kasutada integreeritud tegutsemisviisi, 
edendades kõige energiatõhusamaid 
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taastuvaid energiaallikaid igas 
konkreetses sektoris ja iga rakenduse 
puhul ning edendades süsteemi tõhusust, 
et majandustegevused oleksid võimalikult 
energiasäästlikud.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3c) Üks viiest ühtekuuluvuspoliitika 
eesmärgist aastatel 2021–2027 on 
keskkonnahoidlikum Euroopa, mille 
kohaselt soodustatakse investeeringuid 
puhtasse energiasse, ringmajandusse, 
kliimamuutuste leevendamisse ja 
kestlikku transporti. 
Ühtekuuluvuspoliitika vahendeid tuleks 
seetõttu kasutada ebavõrdsuse 
suurenemise vältimiseks, kõige suurema 
üleminekukoormusega piirkondade 
aitamiseks, taristusse investeerimise 
ergutamiseks ning töötajate koolitamiseks 
uute tehnoloogiate valdkonnas, et kedagi 
ei jäetaks kõrvale.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3d) Komisjon ja liikmesriigid peaksid 
alt-üles-tegutsemisviisi kasutades 
kaasama piirkondlikke ja kohalikke 
omavalitsusi, et Euroopa rohelise 
kokkuleppe eesmärgid oleks võimalik 
saavutada. Selleks on äärmiselt oluline 
tugevdada mitmetasandilist valitsemist 
eesmärgiga suurendada ettevõtlikkust ja 
tegevust kohalikul tasandil kodanike ja 
kohalike osalejate kaasamisega.
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Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3e) ERFist tuleb toetada 
energiatõhususe edendamist ja 
kasvuhoonegaaside heite vähendamist, 
edendada taastuvenergia kasutamist, 
arukate energiasüsteemide ja -võrkude 
arendamist ning edendada kestlikku ja 
mitmeliigilist linnaliikuvust üleminekul 
CO2-neutraalsele majandusele; ESF+ 
peab aitama parandada oskuste ja 
kvalifikatsioonide kohandamiseks 
vajalikke haridus- ja koolitussüsteeme, 
täiendada kõigi, sealhulgas tööjõu oskusi 
ning luua uusi töökohti keskkonna, 
kliima ja energeetika, ringmajanduse ja 
biomajandusega seotud sektorites (ESF+ 
määruse artikkel 4).

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3f) Riiklike bioenergiakavade 
hindamisel peaks komisjon hindama 
nende kooskõla liidu keskkonna- ja 
kliimaalaste õigusaktide ja kohustustega 
ning seda, kuidas aidatakse kavadega 
nimetatud õigusaktide ja kohustuste 
täitmisele kaasa.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 g (uus)



AD\1257770ET.docx 13/85 PE703.013v02-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3g) Taastuvenergia tootmisel on tugev 
kohalik mõõde. Seetõttu on oluline, et 
liikmesriigid kaasaksid kohalikud ja 
piirkondlikud omavalitsused täielikult 
riigisiseste kliimameetmete kavandamisse 
ja rakendamisse, tagaksid rahastamisele 
otsejuurdepääsu ja jälgiksid võetud 
meetmete edenemist. Vajaduse korral 
peaksid liikmesriigid lisama kohaliku ja 
piirkondliku panuse oma riiklikesse 
energia- ja kliimakavadesse.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 h (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3h) Tunnistab, et 
ühtekuuluvuspoliitikal on oluline roll 
saarepiirkondade abistamisel 
kliimaneutraalsuse eesmärkide 
saavutamisel, võttes arvesse selliste 
sektoritega nagu energia ja transport 
seotud lisakulusid ning mobiiltehnoloogia 
mõju nende energiasüsteemidele, mis 
eeldavad proportsionaalselt väga suuri 
investeeringuid kõikuva kättesaadavusega 
taastuvatest energiaallikatest toodetud 
elektrienergia juhtimisse.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 i (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3i) Toonitab, et äärepoolseimates 
saarepiirkondades ja muudes 
äärepoolseimates piirkondades on 
energiavarustus väiksusest ja 
energiasüsteemide isoleeritusest tingitult 
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suur probleem, kuna nad üldjuhul 
sõltuvad elektri tootmise, transpordi ja 
kütte osas fossiilkütuste impordist.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 j (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3j) On arvamusel, et taastuvenergia, 
sealhulgas tõusu-mõõnaenergia 
kasutamine peaks olema prioriteet, ning 
arvab, et see võib saartele tuua suurt 
kasu, võttes arvesse kohalikke 
kogukondade vajadusi, sealhulgas saarte 
traditsioonilise arhitektuuri ja kohalike 
elupaikade säilitamist; nõuab seetõttu 
suure hulga taastuvenergia allikate 
arendamist, lähtudes saarte 
geograafilistest eripäradest. Peab saarte 
algatatud saastevaba vesiniku programme 
kiiduväärseks.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Üha rohkem tunnistatakse 
vajadust viia bioenergiapoliitika kooskõlla 
biomassi astmelise kasutamise 
põhimõttega,11 et tagada õiglane 
juurdepääs biomassi tooraineturule suure 
lisaväärtusega uuenduslike 
bioressursipõhiste lahenduste 
väljatöötamiseks ja kestliku 
ringbiomajanduse loomiseks. Bioenergia 
toetuskavade koostamisel peaksid 
liikmesriigid seega võtma arvesse 
kättesaadavaid kestlikke energia 
tootmiseks ja muul eesmärgil kasutatavaid 
biomassivarusid ning süsinikku siduva 
metsa ja ökosüsteemide säilitamist, samuti 

(4) Bioenergia toetuskavade 
koostamisel peaksid liikmesriigid seega 
võtma arvesse kättesaadavaid kestlikke 
energia tootmiseks ja muul eesmärgil 
kasutatavaid biomassivarusid ning 
süsinikku siduva metsa ja ökosüsteemide 
säilitamist, sealhulgas metsa- ja 
maastikupõlengute ennetamist, samuti 
elurikkuse kaitse tagamist ja 
ringmajanduse ja biomassi astmelise 
kasutamise põhimõtete edendamist ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiviga 2008/98/EÜ12 kehtestatud 
jäätmehierarhiat. Teisalt on vaja astmelise 
kasutamise põhimõttest tuleneva täiendava 



AD\1257770ET.docx 15/85 PE703.013v02-00

ET

ringmajanduse ja biomassi astmelise 
kasutamise põhimõtteid ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 
2008/98/EÜ12 kehtestatud jäätmehierarhiat. 
Sellest lähtuvalt ei tohiks nad toetada 
saepalkidest, vineeripakkudest, kändudest 
ja juurtest energia tootmist ning peaksid 
hoiduma kvaliteetse ümarpuidu 
kasutamisest energia saamiseks, välja 
arvatud täpselt määratletud juhtudel. 
Puitbiomassi tuleks kooskõlas astmelise 
kasutamise põhimõttega kasutada 
lähtuvalt selle suurimast majanduslikust 
ja keskkonnaga seotud lisaväärtusest 
järgmises prioriteetsuse järjekorras: 1) 
puidupõhised tooted, 2) nende kasutusea 
pikendamine, 3) korduskasutamine, 4) 
ringlussevõtt, 5) bioenergia ja 6) 
kõrvaldamine. Kui puitbiomassi ei ole 
majanduslikult otstarbekas või keskkonna 
seisukohalt asjakohane kasutada muul 
viisil, aitab sellest energia saamine 
vähendada taastumatutest 
energiaallikatest energia tootmist. 
Liikmesriikide bioenergia toetuskavad 
peaksid seepärast olema suunatud selliste 
lähteainete kasutamisele, mille puhul 
turukonkurents materjalisektoritega on 
väike ja mille kasutamist peetakse nii 
kliima kui ka elurikkuse seisukohalt 
positiivseks; sellega hoitakse ära 
negatiivsed stiimulid bioenergia 
mittekestlikuks kasutamiseks, nagu on 
kirjeldatud Teadusuuringute Ühiskeskuse 
aruandes „The use of woody biomass for 
energy production in the EU“ 
(„Puitbiomassi kasutamine ELis energia 
tootmiseks“)13. Teisalt on vaja astmelise 
kasutamise põhimõttest tuleneva täiendava 
mõju määratlemisel mõista riikide 
eripärasid, mille alusel liikmesriigid oma 
toetuskavu välja töötavad. Prioriteetne 
valik peaks olema jäätmetekke 
ärahoidmine ning jäätmete 
korduskasutamine ja ringlussevõtt. 
Liikmesriigid peaksid hoiduma selliste 
toetuskavade koostamisest, mis on 
vastuolus jäätmekäitluse eesmärkidega ja 
mis tooksid kaasa ringlussevõetavate 

mõju määratlemisel mõista riikide 
eripärasid, mille alusel liikmesriigid oma 
toetuskavu välja töötavad. Prioriteetne 
valik peaks olema jäätmetekke 
ärahoidmine ning jäätmete 
korduskasutamine ja ringlussevõtt. 
Liikmesriigid peaksid hoiduma selliste 
toetuskavade koostamisest, mis on 
vastuolus jäätmekäitluse eesmärkidega ja 
mis tooksid kaasa ringlussevõetavate 
jäätmete ebatõhusa kasutamise.
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jäätmete ebatõhusa kasutamise. Peale selle 
ei tohiks liikmesriigid bioenergia 
tõhusama kasutamise tagamiseks alates 
2026. aastast enam toetada üksnes 
elektrienergiat tootvaid jaamu, välja 
arvatud juhul, kui need paiknevad 
piirkonnas, millel on eristaatus seoses 
fossiilkütustest loobumisega, või kui neis 
toimub süsinikdioksiidi kogumine ja 
säilitamine.
__________________ __________________
11 Astmelise kasutamise põhimõtte 
eesmärk on saavutada biomassi 
kasutamisel ressursitõhusus selle kaudu, 
et biomassi kasutamist materjalina 
eelistatakse võimaluse korral alati selle 
kasutamisele energia saamiseks ning 
seeläbi suurendatakse olemasoleva 
biomassi kogust süsteemis. Puitbiomassi 
tuleks kooskõlas astmelise kasutamise 
põhimõttega kasutada lähtuvalt selle 
suurimast majanduslikust ja keskkonnaga 
seotud lisaväärtusest järgmises 
prioriteetsuse järjekorras: 1) 
puidupõhised tooted, 2) nende kasutusea 
pikendamine, 3) korduskasutamine, 4) 
ringlussevõtt, 5) bioenergia ja 6) 
kõrvaldamine.
12 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. 
novembri 2008. aasta direktiiv 
2008/98/EÜ, mis käsitleb jäätmeid ja 
millega tunnistatakse kehtetuks teatud 
direktiivid (ELT L 312, 22.11.2008, lk 3).

12 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. 
novembri 2008. aasta direktiiv 
2008/98/EÜ, mis käsitleb jäätmeid ja 
millega tunnistatakse kehtetuks teatud 
direktiivid (ELT L 312, 22.11.2008, lk 3).

13 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repos
itory/handle/JRC122719.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Taastuvelektri tootmise kiiret kasvu 
ja selle kulupõhise konkurentsivõime 

(5) Taastuvelektri tootmise kiiret kasvu 
ja selle kulupõhise konkurentsivõime 
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suurenemist saab kasutada üha suurema 
osakaalu saavutamiseks energianõudluses, 
näiteks soojuspumpade kasutamisega 
ruumide kütmiseks ja 
madalatemperatuurilistes 
tööstusprotsessides, elektrisõidukite 
kasutamisega transpordis või elektriahjude 
kasutamisega teatavates tööstusharudes. 
Taastuvelektrit saab kasutada ka selliste 
sünteetiliste kütuste tootmiseks, mida 
tarbitakse transpordisektorites, kus CO2-
heidet on keeruline vähendada, näiteks 
lennu- ja meretranspordis. 
Elektrifitseerimise raamistik peab 
võimaldama usaldusväärset ja tõhusat 
koordineerimist ning turumehhanismide 
laiendamist, et tagada pakkumise vastavus 
nõudlusele ajas ja ruumis, soodustada 
paindlikkusse investeerimist ning aidata 
muutliku taastuvenergia tootmist 
ulatuslikult lõimida. Seepärast peaksid 
liikmesriigid tagama, et taastuvelektri 
tootmise kasv jätkub piisavas tempos, et 
rahuldada suurenevat nõudlust. Sel 
eesmärgil peaksid liikmesriigid kehtestama 
raamistiku, mis hõlmab turuga 
kokkusobivaid mehhanisme allesjäänud 
tõkete kõrvaldamiseks, et luua suure 
taastuvenergia osakaalu jaoks sobivad 
turvalised ja piisavad elektrisüsteemid ning 
elektrisüsteemiga täielikult lõimitud 
salvestusrajatised. Eelkõige tuleb selles 
raamistikus pöörata tähelepanu allesjäänud 
tõketele, sealhulgas sellistele 
mitterahalistele tõketele nagu ametiasutuste 
ebapiisavad digitaalsed ja inimressursid 
üha suureneva arvu loataotluste 
menetlemisel.

suurenemist saab kasutada üha suurema 
osakaalu saavutamiseks energianõudluses, 
näiteks soojuspumpade kasutamisega 
ruumide kütmiseks ja 
madalatemperatuurilistes 
tööstusprotsessides, elektrisõidukite 
kasutamisega transpordis või elektriahjude 
kasutamisega teatavates tööstusharudes. 
Taastuvelektrit saab kasutada ka selliste 
sünteetiliste kütuste tootmiseks, mida 
tarbitakse transpordisektorites, kus CO2-
heidet on keeruline vähendada, näiteks 
lennu- ja meretranspordis. 
Elektrifitseerimise raamistik peab 
võimaldama usaldusväärset ja tõhusat 
koordineerimist ning turumehhanismide 
laiendamist, et tagada pakkumise vastavus 
nõudlusele ajas ja ruumis, soodustada 
paindlikkusse investeerimist, energia 
salvestamist ja tarbimiskaja ning aidata 
muutliku taastuvenergia tootmist 
ulatuslikult lõimida. Raamistikus tuleb 
arvesse võtta ka piirkondlikke erinevusi ja 
iga piirkonna eripära ning toetada 
kulutõhusaid lahendusi, tagades Euroopa 
elanikkonnale ja ettevõtetele väiksemad 
energiakulud. Seepärast peaksid 
liikmesriigid tagama, arvestades samas 
energia esikohale seadmise põhimõtet, et 
taastuvelektri tootmise kasv jätkub piisavas 
tempos, et rahuldada suurenevat nõudlust. 
Sel eesmärgil peaksid liikmesriigid 
kehtestama raamistiku, mis hõlmab turuga 
kokkusobivaid mehhanisme allesjäänud 
tõkete kõrvaldamiseks, et luua suure 
taastuvenergia osakaalu jaoks sobivad 
turvalised ja piisavad elektrisüsteemid ning 
elektrisüsteemiga täielikult lõimitud 
salvestusrajatised. Eelkõige tuleb selles 
raamistikus pöörata tähelepanu allesjäänud 
tõketele, mis takistavad programmiväliste 
taastuvate energiaallikate täielikku 
integreerimist elektrisüsteemi ja 
tootmispargi CO2-heite vähendamise 
protsessi, tagades selliste 
turuinstrumentide kättesaadavuse, mis 
annavad pikaajalisi hinnasignaale 
investeerimisotsuste tegemiseks, 
sealhulgas investeeringud süsteemi 
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adekvaatsusesse, stabiilsusse ja 
paindlikkusse konkurentsipõhise, 
läbipaistva ja mittediskrimineerivate 
pakkumismenetluste kaudu, millega 
nähakse edukatele 
ette pakkujatele turuhindadel põhinev 
tasu. Raamistikus pööratakse ka 
tähelepanu sellistele mitterahalistele 
tõketele nagu ametiasutuste ebapiisavad 
digitaalsed ja inimressursid üha suureneva 
arvu loataotluste menetlemisel.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5a) Komisjon esitab suunised, et 
aidata liikmesriikidel vähendada 
haldustõkkeid, eelkõige lihtsustada ja 
kiirendada taastuvenergiaprojektidele loa 
andmise menetlusi, sealhulgas põhilisi 
tulemusnäitajaid edusammude 
hindamiseks. Halduslubade andmise 
menetluste lihtsustamine ning 
ametiasutuste piisavad digitaalsed ja 
inimressursid on olulised, et kiirendada 
taastuvate energiaallikate kasutuselevõttu 
ja seega saavutada käesolevas direktiivis 
sätestatud eesmärgid.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Liikmesriigis taastuvenergia 
osakaalu arvutamisel tuleks muud kui 
bioloogilist päritolu taastuvkütused võtta 
arvesse sektoris, kus neid tarbitakse 
(elektri-, kütte- ja jahutus- või 
transpordisektoris). Selliste kütuste 
tootmiseks kasutatud taastuvelektrit ei 

(6) Liikmesriigis taastuvenergia 
osakaalu arvutamisel tuleks muud kui 
bioloogilist päritolu taastuvkütused võtta 
arvesse sektoris, kus neid tarbitakse 
(elektri-, kütte- ja jahutus- või 
transpordisektoris). Selliste kütuste 
tootmiseks kasutatud taastuvelektrit ei 
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tohiks topeltarvestuse ärahoidmiseks 
arvesse võtta. See võimaldaks nende 
kütuste üle arvestuse pidamise reeglid kogu 
direktiivi lõikes ühtlustada, olenemata 
sellest, kas need võetakse arvesse üldise 
taastuvenergiaeesmärgi või mõne 
alleesmärgi täitmiseks. Samuti võimaldaks 
see pidada arvestust tegeliku tarbitud 
energia üle ning võtta seejuures arvesse 
nende kütuste tootmisel tekkivat 
energiakadu. Peale selle võimaldaks see 
pidada arvestust liitu imporditud ja liidus 
tarbitud muud kui bioloogilist päritolu 
taastuvkütuste üle.

tohiks topeltarvestuse ärahoidmiseks 
arvesse võtta. See võimaldaks nende 
kütuste üle arvestuse pidamise reeglid kogu 
direktiivi lõikes ühtlustada, olenemata 
sellest, kas need võetakse arvesse üldise 
taastuvenergiaeesmärgi või mõne 
alleesmärgi täitmiseks. Samuti võimaldaks 
see pidada arvestust tegeliku tarbitud 
energia üle ning võtta seejuures arvesse 
nende kütuste tootmisel tekkivat 
energiakadu. Peale selle võimaldaks see 
pidada arvestust liitu imporditud ja liidus 
tarbitud muud kui bioloogilist päritolu 
taastuvkütuste üle. Kui muid kui 
bioloogilise päritoluga taastuvkütuseid 
tarbitakse muus liikmesriigis kui see, kus 
need toodeti, tuleks tootjaliikmesriigi 
kulude hüvitamiseks ja investeeringute 
pärssimise vältimiseks kehtestada reeglid, 
mille kohaselt liikmesriigis tarbitud 
muudest kui bioloogilise päritoluga 
taastuvkütustest võetakse taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia 
summaarsest lõpptarbimisest liikmesriigis, 
kus need on toodetud, arvesse vähemalt 
miinimumkogust.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Liikmesriikide koostöö 
taastuvenergia propageerimisel võib 
väljenduda statistilistes ülekannetes, 
toetuskavades või ühisprojektides. See 
lubab võtta taastuvenergia kulutõhusalt 
kasutusele kõikjal Euroopas ja aitab kaasa 
turu lõimumisele. Vaatamata koostöös 
peituvatele võimalustele on see olnud väga 
piiratud ega ole viinud optimaalsete 
tulemusteni seoses taastuvenergia osakaalu 
suurendamise tõhususega. Sellest 
tulenevalt tuleks teha liikmesriikidele 
kohustuseks viia koostöö katsetamiseks 
ellu katseprojekt. Asjaomaste 

(7) Liikmesriikide koostöö 
taastuvenergia propageerimisel, millesse 
kaasatakse kohalikud ja piirkondlikud 
omavalitsused, võib väljenduda 
statistilistes ülekannetes, toetuskavades või 
ühisprojektides. See lubab võtta 
taastuvenergia kulutõhusalt kasutusele 
kõikjal Euroopas ja aitab kaasa turu 
lõimumisele. Vaatamata koostöös 
peituvatele võimalustele on see olnud väga 
piiratud ega ole viinud optimaalsete 
tulemusteni seoses taastuvenergia osakaalu 
suurendamise tõhususega. Arukate 
võrkude projektid piirialadel võivad anda 
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liikmesriikide puhul sobiksid selle 
kohustuse täitmiseks komisjoni 
rakendusmäärusega (EL) 2020/129414 
loodud liidu taastuvenergia 
rahastamismehhanismi raames 
liikmesriikide panustest rahastatavad 
projektid.

suurt lisaväärtust koos piiriülese 
tegutsemisviisiga, sest need võimaldavad 
elektrisüsteemide ressursside paremat 
optimeerimist, suuremat paindlikkust ja 
vastupidavust, tagades asjaomastele 
kohalikele kogukondadele rohkem 
sotsiaalseid eeliseid. Sellest tulenevalt 
tuleks teha liikmesriikidele kohustuseks 
viia koostöö katsetamiseks ellu 
katseprojekt. Asjaomaste liikmesriikide 
puhul sobiksid selle kohustuse täitmiseks 
komisjoni rakendusmäärusega (EL) 
2020/129414 loodud liidu taastuvenergia 
rahastamismehhanismi raames 
liikmesriikide panustest rahastatavad 
projektid.

__________________ __________________
14 Komisjoni 15. septembri 2020. aasta 
rakendusmäärus (EL) 2020/1294 liidu 
taastuvenergia rahastamismehhanismi 
kohta (ELT L 303, 17.9.2020, lk 1).

14 Komisjoni 15. septembri 2020. aasta 
rakendusmäärus (EL) 2020/1294 liidu 
taastuvenergia rahastamismehhanismi 
kohta (ELT L 303, 17.9.2020, lk 1).

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7a) Iga liikmesriik peaks kasutusele 
võtma menetluse, millega tagatakse kõigi 
asjaomaste riiklike, piirkondlike ja 
kohalike ametiasutuste vaheline 
koordineerimine lühiajaliste, keskmise 
tähtajaga ja pikaajaliste taastuvenergia 
kasutuselevõtu stsenaariumide eelneva 
etapi kavandamises. Alt-üles-
tegutsemisviisi tagamiseks peaksid 
liikmesriigid nõudma piirkondlikelt ja 
kohalikelt ametiasutustelt taastuvenergia 
lõimitud kaardistamist ja planeerimist 
kohalikul tasandil ning julgustama 
väiksemaid kohalikke omavalitsusi 
tegema seda vabatahtlikkuse alusel.
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Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7b) Riiklikul, piirkondlikul ja 
kohalikul tasandil on vaja on täpseid 
andmeid ja teavet, et hõlbustada 
üleminekut taastuvenergia tehnoloogiatel 
põhinevale energiasüsteemile. Selliseid 
andmeid saab paljudest allikatest, näiteks 
nutiseadmetest või Maa seire 
süsteemidest, nagu Copernicus, ja peagi 
loodavast maapiirkondade 
vaatluskeskusest.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7c) Kõikides ELi 
poliitikavaldkondades tuleb meetmete 
võtmisel lähtuda hiljuti kehtestatud 
kliimasihtidest ja saavutada 
kliimaneutraalsus. Ühtekuuluvuspoliitika 
puhul on seda arvestatud ning rohkem 
kui 20 aasta jooksul panustatud sellega 
majanduse CO2 heite vähendamisse, 
kusjuures selle näiteid ja parimaid tavasid 
saab rakendada teiste poliitikatasandite 
puhul, näiteks käesoleva direktiivi 
muutmisel. Ühtekuuluvuspoliitika mitte 
ainult ei paku Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide kaudu 
investeerimisvõimalusi kohalike ja 
piirkondlike vajaduste rahuldamiseks, 
vaid tagab ka integreeritud 
poliitikaraamistiku, et vähendada 
erinevusi Euroopa piirkondade arengus, 
ja aitab neil lahendada mitmesuguseid 
arenguprobleeme, sealhulgas 
keskkonnakaitse, kvaliteetsete töökohtade 
ning õiglase, kaasava ja kestliku arengu 
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kaudu.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7d) Mõjuhinnangutel põhinevate 
riiklike kaalutluste arvessevõtmiseks on 
vaja lisapaindlikkust.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7e) Lõimitud ja detsentraliseeritud 
energiasüsteemis on väga suur roll 
kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel. 
Seepärast peaks komisjon kohalikke ja 
piirkondlikke omavalitsusi piiriüleses töös 
toetama, aidates neil luua 
koostöömehhanisme, sealhulgas Euroopa 
territoriaalse koostöö rühmitust (ETKR).

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7 f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7f) Kliimaneutraalsusele üleminek 
peab olema õiglane ja kaasav, seejuures 
tuleb erilist tähelepanu pöörata 
maapiirkondades ja äärealadel elavatele 
inimestele, eeskätt kliimaneutraalsusele 
üleminekust enim mõjutatud 
piirkondadele, vältida piirkondlike 
erinevuste süvenemist, samuti võimestada 
töötajaid ning kohalikke ja piirkondlikke 
kogukondi. Üleminekuprotsessis tuleb 
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ühtlasi täiel määral arvesse võtta kõikide 
ELi toimimise lepingu artiklis 174 
määratletud piirkondade eripärasid, 
keskendudes maapiirkondadele, 
tööstuslikust üleminekust mõjutatud 
piirkondadele ning regioonidele, kus 
valitsevad rasked ja püsivad ebasoodsad 
looduslikud või demograafilised 
tingimused, et tagada kõikide piirkondade 
igakülgne harmooniline areng. Sellega 
seoses peaksid riiklikes kavades 
kajastuma piirkondade eripärad, 
eesmärgiga võidelda kliimakriisi vastu ja 
muuta kohalikud kogukonnad 
vastupidavamaks.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7 g (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7g) Saartel, sealhulgas väikesaartel, 
äärepoolseimatel piirkondadel ja 
äärealadel on tohutu taastuvenergia 
tootmise potentsiaal ning nad on 
strateegilised katselaborid, kus 
rakendatakse innovatiivseid poliitilisi 
lahendusi ja tehnilisi meetmeid, et 
saavutada energiasõltumatuse suunas 
kulgedes energiasüsteemi 
ümberkujundamine ja vähendada CO2 
heidet, ning see võimaldab neil etendada 
olulist rolli kliimamuutuste ja 
elurikkusealastes teadusuuringutes ning 
olla ülejäänud liidule eeskujuks. Neil 
peaks olema juurdepääs piisavatele 
majandusressurssidele ja asjakohasele 
koolitusele, et oleks võimalik võtta 
terviklikke, sektoripõhiseid ja innovaatilisi 
meetmeid kestliku taristu ja kohaliku 
majanduse arendamiseks.
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Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7 h (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7h) Väiksemahulisi piiriüleseid 
koostööprojekte ning liikmesriikide ja 
piirkondade piiriüleste ühenduste loomist 
tuleks rahastada ka Euroopa 
rahastamismehhanismidest, nagu 
Euroopa ühendamise rahastu ja 
innovatsioonifond.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7 i (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7i) Ühtekuuluvuspoliitika tagab 
suurema sidususe ja kooskõlastatuse 
ühtekuuluvuspoliitika ja muude ELi 
õigusloomevaldkondade vahel, aidates 
parandada kliimaaspektide integreerimist 
poliitikasse, töötada välja tõhusam 
allikapõhine poliitika, pakkuda 
sihtotstarbelist ELi rahastamist ja seega 
parandada kliimapoliitika rakendamist 
kohapeal.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7 j (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7j) Kliimaneutraalsele majandusele 
üleminekul on esmatähtis täielikult 
järgida mitmetasandilise valitsemise ja 
partnerluse põhimõtteid, kuna kohalikel 
ja piirkondlikel omavalitsustel on 
keskkonna ja kliimamuutuste valdkonnas 
otsene pädevus, viies ellu 90 % 
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kliimamuutustega kohanemise meetmetest 
ja 70 % kliimamuutuste leevendamise 
meetmetest. Peale selle töötavad 
nimetatud omavalitsused välja meetmeid, 
millega propageeritakse elanikkonnas 
kliimasõbralikku käitumist, ning 
jäätmekäitluse, aruka liikuvuse, kestliku 
eluaseme ja energiatarbimisega seotud 
meetmeid.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Avamere taastuvenergia strateegia 
hõlmab ambitsioonikat eesmärki toota 
2050. aastaks liidu kõikides 
merepiirkondades kokku 300 GW avamere 
tuuleenergiat ja 40 GW ookeanienergiat. 
Selle olulise muutuse elluviimiseks peavad 
liikmesriigid tegema piiriülest koostööd 
merepiirkonna tasandil. Seega peaksid 
liikmesriigid ühiselt kindlaks määrama igas 
merepiirkonnas 2050. aastaks toodetava 
avamere taastuvenergia koguse ning 2030. 
ja 2040. aastaks saavutatavad vahe-
eesmärgid. Need eesmärgid peaksid 
kajastuma liikmesriikide ajakohastatud 
energia- ja kliimakavades, mis esitatakse 
2023. ja 2024. aastal kooskõlas määrusega 
(EL) 2018/1999. Kõnealuse koguse 
kindlaksmääramisel peaksid liikmesriigid 
võtma arvesse iga merepiirkonna 
potentsiaali seoses avamere 
taastuvenergiaga, keskkonnakaitset, 
kliimamuutustega kohanemist ja mere 
muid kasutusviise, samuti liidu CO2-heite 
vähendamise eesmärke. Peale selle peaksid 
liikmesriigid üha enam kaaluma võimalust 
kasutada avamere taastuvenergia tootmise 
puhul mitut liikmesriiki ühendavaid 
ülekandeliine kas hübriidprojektide raames 
või hilisemas etapis lõimituma võrgu kujul. 
See võimaldaks kanda elektrit üle eri 
suundades ning seeläbi maksimeerida 

(8) Avamere taastuvenergia strateegia 
hõlmab ambitsioonikat eesmärki toota 
2050. aastaks liidu kõikides 
merepiirkondades kokku 300 GW avamere 
tuuleenergiat ja 40 GW ookeanienergiat. 
Selle olulise muutuse elluviimiseks peavad 
liikmesriigid ning nende asjaomased 
piirkondlikud ja kohalikud omavalitsused 
tegema piiriülest koostööd merepiirkonna 
tasandil. Seepärast peaksid liikmesriigid 
ning nende asjaomased piirkondlikud ja 
kohalikud osalejad ühiselt kindlaks 
määrama ja eraldama oma mereruumi 
planeerimisel piisava ruumi igas 
merepiirkonnas 2050. aastaks toodetava 
avamere taastuvenergia koguse ning 2030. 
ja 2040. aastaks saavutatavad vahe-
eesmärgid. Need eesmärgid peaksid 
kajastuma liikmesriikide ajakohastatud 
energia- ja kliimakavades, mis esitatakse 
2023. ja 2024. aastal kooskõlas määrusega 
(EL) 2018/1999. Kõnealuse koguse 
kindlaksmääramisel tuleks arvesse võtta 
iga merepiirkonna potentsiaali seoses 
avamere taastuvenergiaga, ülekandevõrgu 
taristu tehnilist ja majanduslikku 
teostatavust, keskkonna- ja 
maastikukaitset ning elurikkust, 
kliimamuutustega kohanemist ja mere 
muid kasutusviise, eelkõige mõjutatud 
piirkondades juba toimuvat tegevust, 
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sotsiaal-majanduslikku heaolu, optimeerida 
kulutusi taristule ja kasutada merd 
kestlikumalt.

võimalikku kahju keskkonnale, Pariisi 
kokkuleppe artiklit 2 ja liidu CO2-heite 
vähendamise eesmärke. Liikmesriigid 
peavad ühtlasi täielikult realiseerima 
Euroopa saarte ja äärepoolseimate 
piirkondade potentsiaali võtta 
meretuuleenergia ja ookeanienergia 
tootmise suurendamisel juhtroll ning 
tagama võimaluse kaasata 
taastuvenergiakogukondi avamere 
taastuvenergia projektidesse. Peale selle 
peaksid liikmesriigid ja nende asjaomased 
haldusüksused üha enam kaaluma 
võimalust kasutada avamere taastuvenergia 
tootmise puhul mitut liikmesriiki 
ühendavaid ülekandeliine kas 
hübriidprojektide raames või hilisemas 
etapis lõimituma võrgu kujul. See 
võimaldaks kanda elektrit üle eri 
suundades ning seeläbi maksimeerida 
sotsiaal-majanduslikku heaolu, optimeerida 
kulutusi taristule ja kasutada merd 
kestlikumalt. Merealaga piirnevad 
liikmesriigid võiksid kasutada mereala 
ruumilise planeerimise protsessi, et 
tagada üldsuse tugev osalus, et võtta 
arvesse kõigi sidusrühmade ja 
rannikukogukondade seisukohti ning 
mõjutatud piirkondades juba toimuvat 
tegevust. Selleks peaksid liikmesriigid 
uute tuuleparkide rajamisel vältima nende 
paigutamist rändlindude rändeteele ja 
rakendama lindude hukkumise 
vähendamiseks parimaid tavasid. Et 
suurendada üldsuse laialdast heakskiitu, 
peaksid (mitte „peavad“) liikmesriigid 
tagama võimaluse kaasata 
taastuvenergiakogukondi avamere 
taastuvenergia ühistesse 
koostööprojektidesse.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8a) Taastuvate energiaallikate 
potentsiaali realiseerimiseks vajalikuks 
peetavad tingimused on Euroopa meredel 
ja ookeanidel, kaasa arvatud saarte ja 
äärepoolseimate piirkondade ümbruses, 
erinevad. Seetõttu on Euroopa Liidu 
kohus töötada nende huvipakkuvate alade 
jaoks välja alternatiivsed tehnoloogiad, 
millel ei oleks merekeskkonnale 
kahjulikku mõju.

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8b) Et realiseerida kõikide Euroopa 
merede ja ookeanide taastuvenergia 
potentsiaal, tuleb võtta arvesse 
geograafilist mitmekesisust ja 
merekeskkonna alternatiivseid 
kasutusviise, mis eeldab palju 
laiahaardelisemaid tehnoloogilisi 
lahendusi. Sellised lahendused hõlmavad 
avamere ujuvtuuleparke ja 
päikeseenergiaparke, laineenergiat, 
tõusu-mõõnaenergiat, soojus- ja 
soolsusgradiendi erinevust, mereveekütet 
ja -jahutust, geotermilist energiat ja 
veeorganismide biomassi (vetikad).

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Taastuvelektri ostulepingute turg 
kasvab kiiresti ja sellega luuakse toodetava 
taastuvelektri jaoks täiendav turulepääsu 
võimalus liikmesriikide toetuskavade ja 

(9) Taastuvelektri ostulepingute turg 
kasvab kiiresti ja sellega luuakse toodetava 
taastuvelektri jaoks täiendav turulepääsu 
võimalus liikmesriikide toetuskavade ja 
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otse hulgimüügiturul elektrienergia 
müümise kõrval. Samal ajal piirdub 
taastuvelektri ostulepingute turg endiselt 
väikese arvu liikmesriikide ja 
suurettevõtjatega ning suurel osal liidu 
turust püsivad endiselt olulised 
haldusalased, tehnilised ja rahalised 
tõkked. Artikli 15 kohaseid olemasolevaid 
meetmeid, millega soovitakse edendada 
taastuvelektri ostulepingute 
kasutuselevõttu, tuleks seega veelgi 
tugevdada ning selleks tuleks kaaluda 
krediiditagatiste kasutamist selliste 
lepingutega seotud rahaliste riskide 
vähendamiseks; seejuures tuleks arvesse 
võtta, et kui tegemist on riigi tagatistega, ei 
tohiks need välja tõrjuda erasektori 
rahastust.

otse hulgimüügiturul elektrienergia 
müümise kõrval. Samal ajal tagavad need 
lepingud tootjale teatava 
sissetulekukindluse ning kasutaja saab 
kasu stabiilsest elektrihinnast. 
Taastuvelektri ostulepingute turg endiselt 
väikese arvu liikmesriikide ja 
suurettevõtjatega ning suurel osal liidu 
turust püsivad endiselt olulised 
haldusalased, tehnilised ja rahalised 
tõkked. Artikli 15 kohaseid olemasolevaid 
meetmeid, millega soovitakse edendada 
taastuvelektri ostulepingute 
kasutuselevõttu, tuleks seega veelgi 
tugevdada ning selleks tuleks kaaluda 
krediiditagatiste kasutamist selliste 
lepingutega seotud rahaliste riskide 
vähendamiseks; seejuures tuleks arvesse 
võtta, et kui tegemist on riigi tagatistega, ei 
tohiks need välja tõrjuda erasektori 
rahastust.

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10a) Haldus- ja loamenetlusi tuleb 
veelgi ratsionaliseerida ning lihtsamaks ja 
paindlikumaks muuta, eeskätt 
ühtekuuluvuspoliitika programmidega 
seotud projektide puhul, et vähendada 
halduskoormust nii taastuvenergia 
projektide kui ka nendega seotud 
võrgutaristu projektide puhul. 
Liikmesriigid peaksid määrama ELi 
tasandil kindlaks selged ja üldised 
miinimumreeglid, et lihtsustada ja 
kiirendada riiklikke ülevõtmisprotsesse, 
hõlbustada loamenetluste ühetaolist 
kohaldamist kogu ELis ning lihtsustada 
liikmesriikide vastu võetud meetmete 
järelkontrolli komisjonis. Nende 
reeglitega tuleks ette näha integreeritud 
või kooskõlastatud menetlus 
taastuvenergiajaamade ja ülekandevõrgu 
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taristute jaoks, mis on olulised nende 
integreerimiseks energiasüsteemi, ning 
lihtsustatud loamenetlused projektide 
jaoks, mis vastavad selgelt määratletud 
kriteeriumidele.

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10b) Euroopa energia- ja 
kliimaeesmärkide saavutamisel on oluline 
roll kohalikel ja piirkondlikel 
omavalitsustel. Kohalik energiatootmine 
on oluline, et edendada taastuvenergia 
tootmist, vähendada sõltuvust väljastpoolt 
liitu pärinevast energiast ja langetada 
energiaostuvõimetuse määra.

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Hoonetes peitub suur kasutamata 
võimalus aidata tulemuslikult vähendada 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid liidus. 
Kütmise ja jahutamisega seotud CO2-heite 
vähendamine selles sektoris taastuvenergia 
tootmise ja kasutamise osakaalu 
suurendamise kaudu on vajalik, et jõuda 
kliimaeesmärgi kavaga seatud liidu sihini 
saavutada kliimaneutraalsus. Viimasel 
kümnendil ei ole aga tehtud edusamme 
taastuvenergia kasutamisel kütmiseks ja 
jahutamiseks – enamjaolt põhineb see 
biomassi ulatuslikumal kasutamisel. Kui ei 
seata eesmärke hoonete puhul 
taastuvenergia tootmise ja kasutamise 
suurendamiseks, ei ole võimalik jälgida 
taastuvenergia kasutuselevõtus tehtavaid 
edusamme ja kindlaks teha ilmnevaid 

(11) Hoonetes peitub suur kasutamata 
võimalus aidata tulemuslikult vähendada 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid ning 
saavutada liidu taastuvenergia ja 
energiatõhususe eesmärgid. Kütmise ja 
jahutamisega seotud CO2-heite 
vähendamine selles sektoris taastuvenergia 
tootmise ja kasutamise osakaalu 
suurendamise kaudu on vajalik, et jõuda 
kliimaeesmärgi kavaga seatud liidu sihini 
saavutada kliimaneutraalsus. Viimasel 
kümnendil ei ole aga tehtud edusamme 
taastuvenergia kasutamisel kütmiseks ja 
jahutamiseks – enamjaolt põhineb see 
biomassi ulatuslikumal kasutamisel. Kui ei 
seata eesmärke hoonete puhul 
taastuvenergia tootmise ja kasutamise 
suurendamiseks vastavalt energiatõhususe 
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kitsaskohti. Peale selle antakse eesmärkide 
seadmisega investoritele pikaajaline 
signaal ka vahetult pärast 2030. aastat 
algavaks ajavahemikuks. Sellega 
täiendatakse üldise energiatõhususe ja 
hoonete energiatõhususega seotud 
kohustusi. Seepärast tuleks kehtestada 
esialgsed eesmärgid taastuvenergia 
kasutamiseks hoonetes, et toetada suuniste 
ja stiimulitega liikmesriikide jõupingutusi 
kasutada ära hoonete puhul taastuvenergia 
tootmise ja rakendamise võimalusi ning 
soodustada taastuvenergia tootmiseks 
sellise tehnoloogia väljatöötamist ja 
lõimimist, mis tagaks investoritele 
kindluse ja kohalikul tasandil kaasamise.

esikohale seadmise põhimõttele, ei ole 
võimalik jälgida taastuvenergia 
kasutuselevõtus tehtavaid edusamme ja 
kindlaks teha ilmnevaid kitsaskohti. Peale 
selle antakse eesmärkide seadmisega 
investoritele pikaajaline signaal ka vahetult 
pärast 2030. aastat algavaks 
ajavahemikuks. Sellega täiendatakse üldise 
energiatõhususe ja hoonete 
energiatõhususega seotud kohustusi. 
Seepärast tuleks kehtestada esialgsed 
eesmärgid taastuvenergia kasutamiseks 
hoonetes, et toetada suuniste ja stiimulitega 
liikmesriikide jõupingutusi kasutada ära 
hoonetes taastuvenergia tootmise ja 
rakendamise võimalusi, soodustada 
taastuvenergia tootmiseks tehnoloogia 
väljatöötamist ja lõimimist ning aidata 
kaasa selle tõhusale energiasüsteemidesse 
lõimimisele, tagades samas investoritele 
kindluse ja kohalikul tasandil kaasamise, 
ning panustada süsteemi tõhususse. Kuna 
taastuvenergia tootmine toimub sageli 
kohalikul ja piirkondlikul tasandil ning 
sõltub kohalikest ja piirkondlikest 
VKEdest, peavad liikmesriigid kaasama 
kohalikud ja piirkondlikud ametiasutused 
täielikult eesmärkide seadmisse ja 
poliitikameetmete toetamisse.

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Oskustööliste, eelkõige 
taastuvenergiapõhiste kütte- ja 
jahutussüsteemide paigaldajate ja 
projekteerijate nappus aeglustab 
fossiilkütustel töötavate küttesüsteemide 
asendamist taastuvenergiapõhiste 
süsteemidega ning takistab oluliselt 
taastuvenergia kasutuselevõttu hoonetes, 
tööstuses ja põllumajanduses. 
Liikmesriigid peaksid tegema koostööd 
sotsiaalpartnerite ja 

(12) Oskustööliste, eelkõige 
taastuvenergiapõhiste kütte- ja 
jahutussüsteemide paigaldajate ja 
projekteerijate nappus aeglustab 
fossiilkütustel töötavate küttesüsteemide 
asendamist taastuvenergiapõhiste 
süsteemidega, sealhulgas päikeseenergial 
töötavate fotogalvaanika süsteemide, 
maasoojusel töötavate süsteemide ja 
soojuspumpade ning 
energiasalvestussüsteemidega, ning 
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taastuvenergiakogukondadega, et 
prognoosida selliste oskuste vajadust. 
Tuleks teha kättesaadavaks piisaval arvul 
kvaliteetseid koolitusprogramme ja 
sertifitseerimisvõimalusi paljude eri 
taastuvenergiapõhiste kütte- ja 
jahutussüsteemide nõuetekohase 
paigalduse ja usaldusväärse toimimise 
tagamiseks ning kavandada need viisil, 
millega kindlustatakse sellistes 
koolitusprogrammides ja 
sertifitseerimissüsteemides osalemine. 
Liikmesriigid peaksid kaaluma, milliseid 
meetmeid tuleks võtta kõnealustel 
kutsealadel praegu alaesindatud rühmade 
ligimeelitamiseks. Koolitatud ja 
sertifitseeritud paigaldajate nimekiri tuleks 
avalikustada, et tagada tarbijate usaldus 
ning vastavalt vajadustele kohandatud 
projekteerimis- ja paigaldusoskuste hõlbus 
kättesaadavus ning seeläbi kindlustada 
taastuvenergiapõhiste kütte- ja 
jahutussüsteemide nõuetekohane 
paigaldamine ja toimimine.

takistab oluliselt taastuvenergia 
kasutuselevõttu hoonetes, tööstuses ja 
põllumajanduses. Taastuvenergiapõhiste 
kütte- ja jahutussüsteemide ning 
salvestustehnoloogiate paigaldajate ja 
projekteerijate täiendusõppe programme 
tuleks hallata kohalikul ja piirkondlikul 
tasandil. Liikmesriigid peaksid tegema 
koostööd ettevõtete, piirkondlike 
omavalituste, haridusasutuste, 
sotsiaalpartnerite ja 
taastuvenergiakogukondadega, et 
prognoosida selliste oskuste vajadust. 
Tuleks teha kättesaadavaks piisaval arvul 
kvaliteetseid koolitusprogramme ja 
sertifitseerimisvõimalusi paljude eri 
taastuvenergiapõhiste kütte- ja 
jahutussüsteemide nõuetekohase 
paigalduse ja usaldusväärse toimimise 
tagamiseks ning kavandada need viisil, 
millega kindlustatakse sellistes 
koolitusprogrammides ja 
sertifitseerimissüsteemides osalemine. 
Tuleb säilitada koolituskursused ja 
kvalifikatsioonid, mille käitajad on juba 
läbinud või omandanud varasemate 
õigusaktide alusel. Liikmesriigid ning 
kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused 
peaksid kaaluma, milliseid meetmeid 
tuleks võtta kõnealustel kutsealadel praegu 
alaesindatud rühmade ligimeelitamiseks, 
sealhulgas Euroopa Sotsiaalfond+ 
(ESF+) jaoks eraldatud vahendite 
kasutamise kaudu, ning kuidas 
soodustada uute ja paremate oskuste 
omandamist, eesmärgiga toetada eelkõige 
stabiilset, kohalikku ja kvaliteetset 
tööhõivet maapiirkondades. Koolitatud ja 
sertifitseeritud paigaldajate nimekiri tuleks 
avalikustada ja seda tuleks laialdaselt 
propageerida, et tagada tarbijate usaldus 
ning vastavalt vajadustele kohandatud 
projekteerimis- ja paigaldusoskuste hõlbus 
kättesaadavus ning seeläbi kindlustada 
taastuvenergiapõhiste kütte- ja 
jahutussüsteemide nõuetekohane 
paigaldamine ja toimimine.
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Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12a) Üleminekuga integreeritumale, 
puhast energiat ja kliimaneutraalset 
majandust toetavale energiasüsteemile 
tuleb tagada uued kutseõppevõimalused, 
kusjuures tuleb vältida töökohtade 
kadumist.

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Kaugkütte- ja 
kaugjahutusvõrkudega seotud taristu 
arendamist tuleks kiirendada ja juhtida 
selles suunas, et võtta tõhusal ja paindlikul 
viisil kasutusele suuremal hulgal eri 
taastuvenergiapõhiseid kütte- ja 
jahutusallikaid eesmärgiga suurendada 
taastuvenergia kasutuselevõttu ja 
süvendada energiasüsteemi lõimitust. 
Seepärast on asjakohane ajakohastada 
loetelu taastuvatest energiaallikatest, mida 
tuleks kaugkütte- ja kaugjahutusvõrkude 
puhul kasutada senisest enam, ning nõuda 
soojusenergia salvestamise lõimimist 
paindlikkuse ja energiatõhususe 
suurendamiseks ning kulutõhusama 
käitamise tagamiseks.

(14) Kaugkütte- ja 
kaugjahutusvõrkudega seotud taristu 
arendamist tuleks kiirendada ja juhtida 
selles suunas, et võtta tõhusal ja paindlikul 
viisil kasutusele suuremal hulgal eri 
taastuvenergiapõhiseid kütte- ja 
jahutusallikaid eesmärgiga suurendada 
taastuvenergia kasutuselevõttu ja 
süvendada energiasüsteemi lõimitust. 
Seepärast on hädavajalik, et liikmesriigid 
toetaksid olemasolevate neljanda ja 
viienda põlvkonna selliste väga tõhusate 
taastuvenergiapõhiste kaugkütte- ja 
kaugjahutusvõrkude renoveerimist ja 
arendamist, kus kasutatakse üksnes 
taastuvaid energiaallikaid ja vältimatut 
heitsoojust või -jahutust, ning 
ajakohastaksid loetelu taastuvatest 
energiaallikatest, mida tuleks kaugkütte- ja 
kaugjahutusvõrkude puhul kasutada 
senisest enam, ning nõuda soojusenergia 
salvestamise lõimimist paindlikkuse ja 
energiatõhususe suurendamiseks ning 
kulutõhusama käitamise tagamiseks.

Muudatusettepanek 48
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Hajutatud salvestusvahenditega, 
näiteks kodumajapidamistes kasutatavate 
akude ja elektrisõidukiakudega on 
võimalik koondamise teel pakkuda 
märkimisväärses ulatuses paindlikkus- ja 
tasakaalustamisteenuseid. Selliste teenuste 
väljatöötamise hõlbustamiseks tuleks 
salvestusvahendite ühendamist ja käitamist 
käsitlevad sätted, näiteks tariifid, 
ühendusajad ja ühenduse spetsifikatsioonid 
kavandada nii, et sellega ei vähendata 
kõikide – sealhulgas väikeste mobiilsete – 
salvestusvahenditega pakutavate võimalike 
paindlikkus- ja tasakaalustamisteenuste 
mahtu ning aidatakse kaasa taastuvelektri 
kasutuselevõtule suuremas ulatuses, kui 
seda võimaldavad üksnes suured paiksed 
salvestusvahendid.

(19) Detsentraliseeritud 
energiaressurssidega, nagu 
taastuvenergia hajatootmine, 
tarbimiskaja, arukad kütte- ja 
jahutusseadmed, kuumaveepaagid, 
soojusenergia salvestamine, hajutatud 
salvestusvahendid, näiteks 
kodumajapidamistes kasutatavad akud ja 
elektrisõidukiakud, arukad kütte- ja 
jahutussüsteemid, ning muude arukate 
seadmetega on võimalik koondamise teel 
pakkuda märkimisväärses ulatuses 
paindlikkus- ja tasakaalustamisteenuseid. 
Selliste seadmete ja nendega seotud 
teenuste väljatöötamise hõlbustamiseks 
tuleks detsentraliseeritud tootmise ja 
salvestusvahendite ühendamist ja käitamist 
käsitlevad sätted, näiteks tariifid, 
ühendusajad ja ühenduse spetsifikatsioonid 
kavandada nii, et sellega ei vähendata 
kõikide selliste – sealhulgas väikeste 
mobiilsete – salvestusvahenditega 
pakutavate võimalike paindlikkus- ja 
tasakaalustamisteenuste mahtu ning 
aidatakse kaasa taastuvelektri 
kasutuselevõtule suuremas ulatuses, kui 
seda võimaldavad üksnes suured paiksed 
salvestusvahendid. Liikmesriigid peaksid 
tagama võrdsed võimalused ka 
väiksematele turuosalistele, eelkõige 
taastuvenergiakogukondadele, et nad 
saaksid turul osaleda ilma 
ebaproportsionaalse haldus- ja 
regulatiivse koormuseta.

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Kütte- ja jahutussektoriga seotud 
ambitsioonide suurendamine on üldise 
taastuvenergiaeesmärgi saavutamiseks 
väga oluline, kuna soojus- ja 
jahutusenergia moodustab umbes poole 
liidu energiatarbimisest ning seda 
rakendatakse paljude eri lõppkasutusviiside 
ja tehnoloogialahenduste puhul nii 
hoonetes, tööstussektoris kui ka kaugküttes 
ja -jahutuses. Taastuvenergia osakaalu 
kiiremaks suurendamiseks kütte- ja 
jahutussektoris tuleks kõikide 
liikmesriikide jaoks siduva 
miinimumeesmärgina ette näha, et seda 
osakaalu suurendatakse liikmesriigi 
tasandil igal aastal 1,1 protsendipunkti. 
Nendel liikmesriikidel, kus taastuvenergia 
osakaal kütte- ja jahutussektoris on juba 
üle 50 %, peaks olema võimalus kohaldada 
osakaalu iga-aastase suurendamise siduvat 
määra üksnes poole ulatuses, ning 
liikmesriikides, kus see osakaal on 60 % 
või suurem, võib lugeda osakaalu iga-
aastase suurendamise keskmist määra 
käsitleva nõude täidetuks, nagu on 
sätestatud artikli 23 lõike 2 punktides b ja 
c. Peale selle tuleks kehtestada eri 
liikmesriikide jaoks eri lisamäärad, mille 
abil jagatakse liikmesriikide vahel SKPst ja 
kulutõhususest lähtuvalt täiendav panus, 
mis on vajalik 2030. aastaks taastuvenergia 
osakaalu soovitud taseme saavutamiseks. 
Samuti tuleks direktiivis (EL) 2018/2001 
esitada eri meetmete pikem loetelu, et 
hõlbustada taastuvenergia osakaalu 
suurendamist kütte- ja jahutussektoris. 
Liikmesriigid võivad rakendada ühte või 
mitut meedet sellest loetelust.

(23) Kütte- ja jahutussektoriga seotud 
ambitsioonide suurendamine on üldise 
taastuvenergiaeesmärgi saavutamiseks 
väga oluline, kuna soojus- ja 
jahutusenergia moodustab umbes poole 
liidu energiatarbimisest ning seda 
rakendatakse paljude eri lõppkasutusviiside 
ja tehnoloogialahenduste puhul nii 
hoonetes, tööstussektoris kui ka kaugküttes 
ja -jahutuses. Taastuvenergia osakaalu 
kiiremaks suurendamiseks kütte- ja 
jahutussektoris tuleks kõikide 
liikmesriikide jaoks siduva 
miinimumeesmärgina ette näha, et seda 
osakaalu suurendatakse liikmesriigi 
tasandil igal aastal 1,1 protsendipunkti. 
Nendel liikmesriikidel, kus taastuvenergia 
osakaal kütte- ja jahutussektoris on juba 
üle 50 %, peaks olema võimalus kohaldada 
osakaalu iga-aastase suurendamise siduvat 
määra üksnes poole ulatuses, ning 
liikmesriikides, kus see osakaal on 60 % 
või suurem, võib lugeda osakaalu iga-
aastase suurendamise keskmist määra 
käsitleva nõude täidetuks, nagu on 
sätestatud artikli 23 lõike 2 punktides b ja 
c. Peale selle tuleks kehtestada eri 
liikmesriikide jaoks eri lisamäärad, mille 
abil jagatakse liikmesriikide vahel SKPst ja 
kulutõhususest lähtuvalt täiendav panus, 
mis on vajalik 2030. aastaks taastuvenergia 
osakaalu soovitud taseme saavutamiseks, 
ning liikmesriigid hindavad kohalike ja 
piirkondlike ametiasutuste osalusel, 
milline on nende potentsiaal toota kütte- 
ja jahutussektoris energiat taastuvatest 
allikatest ning kasutada vältimatut 
heitsoojus- ja heitjahutusenergiat 
täielikus kooskõlas energiatõhususe 
esikohale seadmise põhimõttega. Samuti 
tuleks direktiivis (EL) 2018/2001 esitada 
eri meetmete pikem loetelu, et hõlbustada 
taastuvenergia osakaalu suurendamist 
kütte- ja jahutussektoris. Liikmesriigid 
võivad rakendada ühte või mitut meedet 
sellest loetelust. Kõnealuste meetmete 
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vastuvõtmisel ja rakendamisel peaksid 
liikmesriigid tagama nende 
kättesaadavuse kõigile tarbijatele, 
eelkõige madala sissetulekuga või 
vähekaitstud leibkondadele, ning nõudma 
olulise osa meetmete rakendamist 
esmajärjekorras madala sissetulekuga 
leibkondades, keda ohustab 
energiaostuvõimetus, ja 
sotsiaaleluruumides.

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Taastuvkütuste ja taastuvelektri 
kasutamine transpordis võib aidata 
kulutõhusalt vähendada CO2-heidet liidu 
transpordisektoris ja suurendada muu 
hulgas energiavarustuse mitmekesisust 
selles sektoris ning samal ajal edendada 
liidus innovatsiooni, majanduskasvu ja 
tööhõivet ning vähendada sõltuvust 
energiaimpordist. Selleks, et saavutada 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähenemine liidus kindlaks määratud 
suurendatud ulatuses, tuleks suurendada 
liidus kõikide transpordiliikide puhul 
tarnitud taastuvenergia osakaalu. 
Transpordisektoriga seotud eesmärgi 
väljendamine kasvuhoonegaaside 
heitemahukuse vähendamise eesmärgina 
innustaks võtma transpordis üha rohkem 
kasutusele kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise seisukohalt kõige 
kulutõhusamaid ja parimate näitajatega 
kütuseid. Peale selle aitaks 
kasvuhoonegaaside heitemahukuse 
vähendamise eesmärk edendada 
innovatsiooni ja sellest saaks selge 
võrdlusalus eri kütuseliikide ja 
taastuvelektri võrdlemiseks neid 
iseloomustava kasvuhoonegaaside 
heitemahukuse alusel. Lisaks võimaldaks 
täiustatud biokütuste ja biogaasiga seotud 

(29) Taastuvkütuste ja taastuvelektri 
kasutamine transpordis võib aidata 
kulutõhusalt vähendada CO2-heidet liidu 
transpordisektoris ja suurendada muu 
hulgas energiavarustuse mitmekesisust 
selles sektoris ning samal ajal edendada 
liidus innovatsiooni, majanduskasvu ja 
tööhõivet ning vähendada sõltuvust 
energiaimpordist. Selleks, et saavutada 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähenemine liidus kindlaks määratud 
suurendatud ulatuses, tuleks suurendada 
liidus kõikide transpordiliikide puhul 
tarnitud taastuvenergia osakaalu. 
Transpordisektoriga seotud eesmärgi 
väljendamine kasvuhoonegaaside 
heitemahukuse vähendamise eesmärgina 
innustaks võtma transpordis üha rohkem 
kasutusele kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise seisukohalt kõige 
kulutõhusamaid ja parimate näitajatega 
kütuseid. Peale selle aitaks 
kasvuhoonegaaside heitemahukuse 
vähendamise eesmärk edendada 
innovatsiooni ja sellest saaks selge 
võrdlusalus eri kütuseliikide ja 
taastuvelektri võrdlemiseks neid 
iseloomustava kasvuhoonegaaside 
heitemahukuse alusel. Selleks et tagada 
aga kasvuhoonegaaside heitkoguste 
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energiapõhisele eesmärgile vastava taseme 
tõstmine ning muud kui bioloogilist 
päritolu taastuvkütuseid käsitleva eesmärgi 
kehtestamine tagada vähima 
keskkonnamõjuga taastuvkütuste 
ulatuslikuma kasutuselevõtu nende 
transpordiliikide puhul, kus 
elektrifitseerimine on raskendatud. 
Nimetatud eesmärkide saavutamine peaks 
olema tagatud kütusetarnijatele kehtestatud 
kohustustega ning muude meetmetega, mis 
on ette nähtud [määrusega (EL) 
2021/XXX, milles käsitletakse algatust 
„FuelEU Maritime“ – taastuvkütuste ja 
vähese CO2-heitega kütuste kasutamist 
meretranspordis, ning määrusega (EL) 
2021/XXX, milles käsitletakse võrdsete 
tingimuste tagamist säästva 
lennutranspordi jaoks]. Lennukikütuse 
tarnijate spetsiifilised kohustused tuleks 
kehtestada üksnes vastavalt [määrusele 
(EL) 2021/XXX, milles käsitletakse 
võrdsete tingimuste tagamist säästva 
lennutranspordi jaoks].

vähendamise eesmärgi saavutamine, 
peaks liikmesriikidel olema võimalik 
kasutada selleks meetmeid, mis on 
suunatud kogustele, energiasisaldusele 
või kasvuhoonegaaside heitkogustele, 
tingimusel et näidatakse ära 
kasvuhoonegaaside heitemahukuse 
vähendamise ja minimaalsete osakaalude 
saavutamine. Lisaks võimaldaks täiustatud 
biokütuste ja biogaasiga seotud 
energiapõhisele eesmärgile vastava taseme 
tõstmine ning muud kui bioloogilist 
päritolu taastuvkütuseid käsitleva eesmärgi 
kehtestamine tagada vähima 
keskkonnamõjuga taastuvkütuste 
ulatuslikuma kasutuselevõtu nende 
transpordiliikide puhul, kus 
elektrifitseerimine on raskendatud. 
Nimetatud eesmärkide saavutamine peaks 
olema tagatud kütusetarnijatele kehtestatud 
kohustustega ning muude meetmetega, mis 
on ette nähtud [määrusega (EL) 
2021/XXX, milles käsitletakse algatust 
„FuelEU Maritime“ – taastuvkütuste ja 
vähese CO2-heitega kütuste kasutamist 
meretranspordis, ning määrusega (EL) 
2021/XXX, milles käsitletakse võrdsete 
tingimuste tagamist säästva 
lennutranspordi jaoks]. Lennukikütuse 
tarnijate spetsiifilised kohustused tuleks 
kehtestada üksnes vastavalt [määrusele 
(EL) 2021/XXX, milles käsitletakse 
võrdsete tingimuste tagamist säästva 
lennutranspordi jaoks].

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Transpordisektoris mängib CO2-
heite vähendamisel olulist rolli 
elektromobiilsus. Elektromobiilsuse 
jätkuva arengu soodustamiseks peaksid 
liikmesriigid kehtestama 
krediidimehhanismi, mis võimaldaks 

(30) Transpordisektoris mängib CO2-
heite vähendamisel olulist rolli 
elektromobiilsus. Elektromobiilsuse 
jätkuva arengu soodustamiseks peaksid 
liikmesriigid kehtestama 
krediidimehhanismi, mis võimaldaks 
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üldsusele ligipääsetavate laadimisjaamade 
käitajatel anda taastuvelektri tarnimisega 
oma panuse nende kohustuste täitmisse, 
mille liikmesriigid on kehtestanud 
kütusetarnijatele. On oluline, et peale 
sellise mehhanismi loomise elektrienergia 
kasutamise toetamiseks transpordisektoris 
seaksid liikmesriigid jätkuvalt 
ambitsioonikaid sihte transpordis 
kasutatavate vedelkütuseliikidega seotud 
CO2-heite vähendamiseks.

üldsusele ligipääsetavate laadimispunktide 
ja ka eraomandis olevate 
laadimispunktide käitajatel anda 
taastuvelektri tarnimisega oma panuse 
nende kohustuste täitmisse, mille 
liikmesriigid on kehtestanud 
kütusetarnijatele. On oluline, et peale 
sellise mehhanismi loomise elektrienergia 
kasutamise toetamiseks transpordisektoris 
seaksid liikmesriigid jätkuvalt 
ambitsioonikaid sihte peamiselt 
niisugustes transpordisektorites 
kasutatavate vedelkütuseliikidega seotud 
CO2-heite vähendamiseks, kus on 
keeruline CO2-heidet vähendada, näiteks 
merendus- ja lennundussektoris.

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Liidu taastuvenergiapoliitikaga 
soovitakse aidata täita Euroopa Liidu 
eesmärke seoses kliimamuutuste 
leevendamisega kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamise teel. Selles 
suunas liikumisel on oluline aidata 
saavutada ka laiemaid keskkonnaeesmärke, 
eelkõige takistada elurikkuse vähenemist, 
millele avaldab negatiivset mõju 
maakasutuse kaudne muutus seoses 
teatavate biokütuste, vedelate biokütuste ja 
biomasskütuste tootmisega. Nende kliima- 
ja keskkonnaeesmärkide saavutamisele 
kaasaaitamine on liidu kodanike ja liidu 
seadusandja jaoks tõsine ja pikaajaline 
põlvkonnaülene mure. Sellest tulenevalt ei 
tohiks muudatused transpordisektorile 
seatud eesmärgi arvutamise viisis 
mõjutada piiranguid, mis on kehtestatud 
seoses sellega, kuidas võetakse selle 
eesmärgini jõudmiseks arvesse teatavaid 
toidu- ja söödakultuuridest toodetavaid 
kütuseid ning samuti suurt maakasutuse 
kaudse muutuse riski põhjustavaid 

(31) Liidu taastuvenergiapoliitikaga 
soovitakse aidata täita Euroopa Liidu 
eesmärke seoses kliimamuutuste 
leevendamisega kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamise teel. Selles 
suunas liikumisel on oluline aidata 
saavutada ka laiemaid keskkonnaeesmärke, 
eelkõige takistada elurikkuse vähenemist, 
millele avaldab negatiivset mõju 
maakasutuse kaudne muutus seoses 
teatavate maakasutuse kaudse muutuse 
suure riskiga biokütuste, vedelate 
biokütuste ja biomasskütuste tootmisega. 
Nende kliima- ja keskkonnaeesmärkide 
saavutamisele kaasaaitamine on liidu 
kodanike ja liidu seadusandja jaoks tõsine 
ja pikaajaline põlvkonnaülene mure. 
Säästvad biokütused, vedelad biokütused 
ja biomasskütused, mille puhul ühtlasi 
toodetakse loomade ja inimeste toiduks 
väärtuslikku valku ning on 
raadamisvabad, peaksid olema transpordi 
CO2-heite vähendamise alustalaks 
mõistlikus ulatuses, nii et soovimatu 
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kütuseid. Peale selle peaks liikmesriikidel 
olema jätkuvalt võimalik valida, kas võtta 
transpordisektorile seatud eesmärgi poole 
liikumisel arvesse toidu- ja 
söödakultuuridest toodetud biokütuseid ja 
biogaasi või mitte, et hoida ära stiimuli 
loomist nende kasutamiseks transpordis. 
Kui neid kütuseid ei võeta arvesse, võib 
liikmesriik sellele vastavalt vähendada 
kasvuhoonegaaside heitemahukuse 
vähendamise ettenähtud määra, eeldades, 
et toidu- ja söödakultuuridest saadavad 
biokütused vähendavad 
kasvuhoonegaaside heidet 50 % võrra – 
see vastab käesoleva direktiivi lisas 
esitatud kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähenemise tüüpilistele väärtustele toidu- 
ja söödakultuuridest saadavate biokütuste 
kõige asjakohasemate tootmisviiside 
puhul, samuti vähenemise 
miinimummäärale, mida kohaldatakse 
enamiku selliseid biokütuseid tootvate 
käitiste puhul.

negatiivne mõju toidu- ja söödaressursside 
kättesaadavusele oleks välditud. 
Liikmesriigid tuleks kõnealuste säästvate 
biokütuste, vedelate biokütuste ja 
biomasskütuste kasutamisel seada 
võrdsele alusele, et saavutada suurem 
heitkoguste vähendamise tase ühise 
piirnormi alusel.

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35) Soojus-, elektri- ja jahutusenergiat 
tootvates käitistes kasutatavate tahkete 
biomasskütuste suhtes kohaldatavate liidu 
säästlikkuse ja kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamise kriteeriumide 
suurema keskkonnatõhususe tagamiseks 
tuleks vähendada selliste kriteeriumide 
kohaldamiseks vajalikku miinimummäära 
praeguselt väärtuselt 20 MW väärtuseni 5 
MW.

(35) Soojus-, elektri- ja jahutusenergiat 
tootvates käitistes kasutatavate tahkete 
biomasskütuste suhtes kohaldatavate liidu 
säästlikkuse ja kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamise kriteeriumide 
suurema keskkonnatõhususe tagamiseks 
tuleks vähendada alates 2027. aastast 
selliste kriteeriumide kohaldamiseks 
vajalikku miinimummäära praeguselt 
väärtuselt 20 MW väärtuseni 10 MW.

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 36
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) Direktiiviga (EL) 2018/2001 
tugevdati bioenergia säästlikkuse ja 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise raamistikku ning kehtestati 
selleks kriteeriumid kõikide 
lõppkasutussektorite jaoks. Nimetatud 
direktiiviga on ette nähtud metsa 
biomassist toodetud biokütuseid, vedelaid 
biokütuseid ja biomasskütuseid käsitlevad 
erieeskirjad, mille kohaselt on nõutav 
ülestöötamise kestlikkus ja maakasutuse 
muutusest tuleneva heite arvessevõtmine. 
Iseäranis suure elurikkusega ja 
süsinikurikaste elupaikade, näiteks 
põlismetsade, suure bioloogilise 
mitmekesisusega metsade, rohumaade ja 
turbaalade tõhusamaks kaitsmiseks tuleks 
kehtestada erandid ja piirangud seoses 
sellistelt aladelt metsa biomassi 
hankimisega; see oleks kooskõlas 
põllumajanduslikust biomassist toodetud 
biokütuste, vedelate biokütuste ja 
biomasskütuste puhul rakendatava 
lähenemisviisiga. Peale selle tuleks 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise kriteeriume kohaldada ka 
olemasolevate biomassipõhiste käitiste 
suhtes, et tagada, et kõikides sellistes 
käitistes saavutatakse bioenergia 
tootmisega kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähenemine, võrrelduna 
fossiilkütustest energia tootmisega.

(36) Direktiiviga (EL) 2018/2001 
tugevdati bioenergia säästlikkuse ja 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise raamistikku ning kehtestati 
selleks kriteeriumid kõikide 
lõppkasutussektorite jaoks. Nimetatud 
direktiiviga on ette nähtud metsa 
biomassist toodetud biokütuseid, vedelaid 
biokütuseid ja biomasskütuseid käsitlevad 
erieeskirjad, mille kohaselt on nõutav 
ülestöötamise kestlikkus ja maakasutuse 
muutusest tuleneva heite arvessevõtmine. 
Iseäranis suure elurikkusega ja 
süsinikurikaste elupaikade, näiteks 
põlismetsade, suure elurikkusega metsade, 
rohumaade ja turbaalade tõhusamaks 
kaitsmiseks tuleks kehtestada erandid ja 
piirangud seoses sellistelt aladelt metsa 
biomassi hankimisega, kui biomassi 
töötatakse üles riikides, mis ei vasta 
ülestöötamiskriteeriumidele riiklikul või 
piirkondlikul tasandil, või kus metsa 
hankimisala tasandil puuduvad 
juhtimissüsteemid; see oleks kooskõlas 
põllumajanduslikust biomassist toodetud 
biokütuste, vedelate biokütuste ja 
biomasskütuste puhul rakendatava 
tegutsemisviisiga.

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Selleks, et vähendada 
halduskoormust taastuvkütuste ja 
ringlussevõetud süsinikupõhiste kütuste 
tootjate ning liikmesriikide jaoks juhtudel, 
kus komisjon on rakendusakti kaudu 

(37) Selleks, et vähendada 
halduskoormust taastuvkütuste ja 
ringlussevõetud süsinikupõhiste kütuste 
tootjate ning liikmesriikide jaoks juhtudel, 
kus komisjon on rakendusakti kaudu 
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tunnustanud vabatahtlikku või riiklikku 
kava kui kava, mille alusel esitatakse 
tõendeid või täpseid andmeid selle kohta, 
et säästlikkuse ja kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamise kriteeriumid ning 
muud käesoleva direktiiviga kehtestatud 
nõuded on täidetud, peaksid liikmesriigid 
aktsepteerima selliste kavade alusel 
komisjoni tunnustuse raames välja antud 
sertifikaatide kohaseid tulemusi. Väikeste 
käitiste jaoks koormuse vähendamiseks 
peaksid liikmesriigid kehtestama 
lihtsustatud kontrollimehhanismi käitiste 
puhul, mille võimsus jääb vahemikku 5–10 
MW.

tunnustanud vabatahtlikku või riiklikku 
kava kui kava, mille alusel esitatakse 
tõendeid või täpseid andmeid selle kohta, 
et säästlikkuse ja kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamise kriteeriumid ning 
muud käesoleva direktiiviga kehtestatud 
nõuded on täidetud, peaksid liikmesriigid 
aktsepteerima selliste kavade alusel 
komisjoni tunnustuse raames välja antud 
sertifikaatide kohaseid tulemusi. Väikeste 
käitiste jaoks koormuse vähendamiseks 
peaksid liikmesriigid kehtestama alates 
1. jaanuarist 2027 lihtsustatud 
kontrollimehhanismi käitiste puhul, mille 
võimsus jääb vahemikku 10–20 MW.

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt a
Direktiiv (EL) 2018/2001
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

36) „muud kui bioloogilist päritolu 
taastuvkütused“ – vedelad ja gaasilised 
kütused, milles sisalduv energia pärineb 
muudest taastuvatest energiaallikatest kui 
biomass;

36) „muud kui bioloogilist päritolu 
taastuvkütused“ – vedelad ja gaasilised 
kütused, milles sisalduv energia pärineb 
taastuvatest energiaallikatest;

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt c – alapunkt 14 oa (uus)
Direktiiv (EL) 2018/2001
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

14oa) 11a) „energiasüsteemi 
ümberkujundamise strateegilised 
rajatised“ – kõik energia ülekandmise 
rajatised, mis on vajalikud taastuvate 
energiaallikate võrku ühendamiseks ja 
integreerimiseks;
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Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt c – alapunkt 14 o b (uus)
Direktiiv (EL) 2018/2001
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

14ob) „energiatõhususe esikohale 
seadmine“ – määruse (EL) 2018/1999 
artikli 2 punktis 18 määratletud 
energiatõhususe esikohale seadmine;

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt c – alapunkt 14 o c (uus)
Direktiiv (EL) 2018/2001
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

14oc) „ühisprojekt“ – piirkondade, 
linnade või liikmesriikide vaheline mis 
tahes õiguslik, tehniline või rahaline 
taastuvenergia tootmise ühisettevõte, mis 
ilma kõnealuse koostööta ei oleks 
võimalik;

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt c – alapunkt 14 o d (uus)
Direktiiv (EL) 2018/2001
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

14od) „kogukonnas kasutatav aku“ – 
eraldiseisev aku, mille nimimahutavus 
vastab energiahulgale üle 50 kWh ning 
mis sobib paigaldamiseks ja kasutamiseks 
elu-, äri- või tööstuskeskkonnas ning mis 
kuulub ühiselt oma tarbeks toodetud 



PE703.013v02-00 42/85 AD\1257770ET.docx

ET

taastuvenergia tarbijate 
taastuvenergiakogukonna või 
taastuvenergiakogukonna äriühingu eri 
osanikele või liikmetele;

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt c – alapunkt 18 b a (uus)
Direktiiv (EL) 2018/2001
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 18 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

18ba) „vähese CO2-heitega kütused“ – 
taastumatutest toorainetest toodetud 
vedel- ja gaaskütused;

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt c – alapunkt 22 a (uus)
Direktiiv (EL) 2018/2001
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 22aa) „metsast pärinev biomass“ – 
metsast toodetud biomass ja metsatööstuse 
jäägid. Liikmesriigid võivad käesoleva 
direktiivi riiklikul tasandil rakendamise 
ajal liigitada biomassi suure riskiga 
esmaseks biomassiks, kui sellise biomassi 
kasutamine energiaallikana võib tekitada 
piirkondlikele säästvatele 
metsamajandamistavadele suure ohu;

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt c – alapunkt 22 a b (uus)
Direktiiv (EL) 2018/2001
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 22
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

22ab) „põllumajanduslik biomass“ – 
jäätmed, mis on tekkinud 
põllumajandustegevuse käigus ning 
tulenevad põllumajandustoodete, loomsete 
jäätmete ja toidutöötlemisjäätmete 
tootmisest, säilitamisest ja töötlemisest;

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt c a (uus)
Direktiiv (EL) 2018/2001
Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 16 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ca) a) punkt 16 asendatakse 
järgmisega: 
„16) „taastuvenergiakogukond“ – 
juriidiline isik,
a) milles osalemine on kohaldatava 
liikmesriigi õiguse kohaselt avatud ja 
vabatahtlik, mis on iseseisev ja mida 
tegelikult kontrollivad aktsionärid või 
liikmed, kes asuvad kõnealusele 
juriidilisele üksusele kuuluvate ja tema 
poolt välja töötatud 
taastuvenergiaprojektide lähedal;
b) mille osanikud või liikmed on 
füüsilised isikud, VKEd või kohalikud ja 
piirkondlikud ametiasutused, sealhulgas 
omavalitsused;
c) mille peamine eesmärk on rahalise 
kasumi asemel pigem anda 
keskkonnaalast, majanduslikku või 
sotsiaalset kogukondlikku kasu oma 
aktsionäridele või liikmetele või nendele 
kohalikele piirkondadele, kus ta 
tegutseb;“

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu direktiiv
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Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt a
Direktiiv (EL) 2018/2001
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad ühiselt, et 
taastuvatest energiaallikatest toodetud 
energia osakaal liidu summaarses energia 
lõpptarbimises on 2030. aastal vähemalt 
40%.

1. Liikmesriigid tagavad ühiselt, et 
taastuvatest energiaallikatest toodetud 
energia osakaal liidu summaarses energia 
lõpptarbimises on 2030. aastal vähemalt 
45 %. Kuna taastuvenergia tootmine 
toimub sageli kohalikul ja piirkondlikul 
tasandil ning sõltub kohalikest ja 
piirkondlikest VKEdest, peavad 
liikmesriigid kaasama kohalikud ja 
piirkondlikud ametiasutused täielikult 
eesmärkide seadmisse ja 
poliitikameetmete toetamisse.

Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt b
Direktiiv (EL) 2018/2001
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid võtavad meetmed 
selle tagamiseks, et biomassist toodetakse 
energiat viisil, mille puhul biomassi 
tooraineturu põhjendamatud moonutused ja 
kahjulik mõju elurikkusele on 
minimaalsed. Sel eesmärgil võtavad nad 
arvesse direktiivi 2008/98/EÜ artiklis 4 
sätestatud jäätmehierarhiat ja kolmandas 
lõigus osutatud astmelise kasutamise 
põhimõtet.

3. Liikmesriigid võtavad 
toetuskavades meetmed selle tagamiseks, 
et biomassist toodetakse energiat viisil, 
mille puhul biomassi tooraineturu 
põhjendamatud moonutused ja kahjulik 
mõju elurikkusele või kliimale on 
minimaalsed. Sel eesmärgil kohaldavad 
(nagu on kasutatud direktiivis) (sõna 
„rakendavad“ asemel) nad direktiivi 
2008/98/EÜ artiklis 4 sätestatud 
jäätmehierarhiat ja kolmandas lõigus 
osutatud astmelise kasutamise juhiseid.

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt b
Direktiiv (EL) 2018/2001
Artikkel 3 – lõige 3 – punkt 1 – alapunkt a – alapunkt i
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) saepalkide, vineeripakkude, 
kändude ja juurte kasutamist energia 
tootmiseks;

välja jäetud

Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt b
Direktiiv (EL) 2018/2001
Artikkel 3 – lõige 3 – lõik 1 – punkt a – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) tegevust, mis ei ole kooskõlas 
kolmandas lõigus osutatud delegeeritud 
õigusaktiga;

välja jäetud

Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt b
Direktiiv (EL) 2018/2001
Artikkel 3 – lõige 3 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) ei toeta liikmesriigid esimeses 
lõigus nimetatud kohustustest olenemata 
alates 31. detsembrist 2026 metsa 
biomassist elektrienergia tootmist üksnes 
elektrienergiat tootvates käitistes, välja 
arvatud juhul, kui selline elektrienergia 
vastab vähemalt ühele järgmistest 
tingimustest:

b) ei toeta liikmesriigid uute 
toetuskavadega esimeses lõigus nimetatud 
kohustustest olenemata alates 
31. detsembrist 2026 metsa biomassist 
elektrienergia tootmist üksnes 
elektrienergiat tootvates käitistes, välja 
arvatud juhul, kui selline elektrienergia 
vastab vähemalt ühele järgmistest 
tingimustest:

Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt b – alapunkt ii
Direktiiv (EL) 2018/2001
Artikkel 3 – lõige 3 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) selle tootmisel kasutatakse 
biomassist tekkinud CO2 kogumist ja 
säilitamist ning see vastab artikli 29 lõike 
11 teises lõigus sätestatud nõuetele.

ii) seda toodetakse rajatises, mille 
puhul on tehtud hindamine, et 
tõendada valmisolekut kasutada 
biomassist tekkinud CO2 kogumist ja 
säilitamist, ning see vastab artikli 29 lõike 
11 teises lõigus sätestatud nõuetele.

Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt b – alapunkt ii a (uus)
Direktiiv (EL) 2018/2001
Artikkel 3 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iia) koostootmine ei ole tehniliselt 
teostatav või äriliselt elujõuline;

Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt b – alapunkt ii b (uus)
Direktiiv (EL) 2018/2001
Artikkel 3 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iib) toetuse lõpetamine tooks kaasa 
käitise asendamise fossiilkütusel põhineva 
käitisega;

Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt b – alapunkt ii c (uus)
Direktiiv (EL) 2018/2001
Artikkel 3 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iic) see on toodetud rajatises, mis on 
osa toetuskavast, mille eesmärk on 
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kõrvaldada energiavarustuskindluse oht 
või tagada võrgu stabiilsus ning mis 
vastab artikli 29 lõikes 11 sätestatud 
asjakohastele nõuetele;
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt b – alapunkt ii d (uus)
Direktiiv (EL) 2018/2001
Artikkel 3 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iid) see on toodetud piirkonnas, kus ei 
ole soojusenergia kaubanduslikku 
nõudlust.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt b
Direktiiv (EL) 2018/2001
Artikkel 3 – lõige 3 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab hiljemalt üks aasta pärast 
[käesoleva muutmisdirektiivi jõustumist] 
kooskõlas artikliga 35 vastu delegeeritud 
õigusakti selle kohta, kuidas kohaldada 
biomassi puhul astmelise kasutamise 
põhimõtet, täpsustades eelkõige, kuidas 
minimeerida kvaliteetse ümarpuidu 
kasutamist energia tootmiseks, ning 
keskendudes toetuskavadele ja võttes 
asjakohaselt arvesse riikide eripära.

välja jäetud
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt b
Direktiiv (EL) 2018/2001
Artikkel 3 – lõige 3 – lõik 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon esitab 2026. aastaks aruande 
liikmesriikide biomassi toetuskavade mõju 
kohta, käsitledes muu hulgas elurikkust ja 
võimalikke turumoonutusi, ning hindab 
võimalust seada lisapiiranguid metsa 
biomassiga seotud toetuskavade suhtes.

Komisjon esitab 2026. aastaks aruande 
liikmesriikide biomassi toetuskavade mõju 
kohta, käsitledes muu hulgas elurikkust ja 
võimalikke turumoonutusi, bioenergiast 
elektrienergia tootmise maksimeerimist, 
nagu on soovitanud Rahvusvaheline 
Energiaagentuur oma 10-punktilises 
kavas, kuidas vähendada Euroopa Liidu 
sõltuvust Venemaa tarnetest rohkem kui 
kolmandiku võrra, toetades samas 
Euroopa rohelist kokkulepet, 
ulatuslikumat biometaani tootmist 
kestlikest biomassiallikatest, eelkõige 
põllumajanduslikust biomassist, nagu on 
soovitanud Euroopa Komisjon oma 
teatises „REPowerEU: Euroopa 
ühismeede taskukohasema, kindlama ja 
kestlikuma energiavarustuse tagamiseks“.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt c
Direktiiv (EL) 2018/2001
Artikkel 3 – lõige 4a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4a. Liikmesriigid loovad raamistiku, 
mis võib hõlmata toetuskavu ja 
taastuvelektri ostulepingute kasutuselevõtu 
soodustamist ning võimaldab taastuvelektri 
kasutamisel jõuda määruse (EL) 2018/1999 
artikli 4 punkti a alapunktis 2 osutatud 
soovituslikule trajektoorile vastavas 
tempos tasemeni, mis vastab lõikes 2 
osutatud liikmesriikide riiklikule panusele. 
Eelkõige keskendutakse selles raamistikus 
olemasolevatele takistustele taastuvelektri 
suure osakaalu saavutamisel, sealhulgas 
loamenetlustega seotud takistustele. Selle 
raamistiku kavandamisel võtavad 
liikmesriigid arvesse, kui palju on vaja 
taastuvelektrit juurde toota, et rahuldada 
nõudlust transpordi-, tööstus-, ehitus- ning 

4a. Liikmesriigid loovad raamistiku, 
mis võib hõlmata toetuskavu ja 
taastuvelektri ostulepingute kasutuselevõtu 
soodustamist ning võimaldab taastuvelektri 
kasutamisel jõuda määruse (EL) 2018/1999 
artikli 4 punkti a alapunktis 2 osutatud 
soovituslikule trajektoorile vastavas 
tempos tasemeni, mis vastab lõikes 2 
osutatud liikmesriikide riiklikule panusele. 
Eelkõige keskendutakse selles raamistikus 
olemasolevatele takistustele taastuvelektri 
suure osakaalu saavutamisel, sealhulgas 
nendele, mis on seotud loamenetlustega 
ning vajalike elektri ülekandevõrgustike 
ja energiasüsteemi ümberkujundamise 
strateegiliste rajatiste arendamisega, 
sealhulgas meetmed, mille eesmärk on 
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kütte- ja jahutussektoris ning muud kui 
bioloogilist päritolu taastuvkütuste 
tootmiseks.

loamenetlusi kiirendada ja lihtsustada,
ning tagatakse pikaajalised 
hinnasignaalid investeerimisotsusteks, 
sealhulgas investeeringute puhul, mida 
tehakse süsteemi piisavusse, stabiilsusesse 
ja paindlikkusesse konkurentsipõhiste, 
läbipaistvate ja mittediskrimineerivate 
pakkumisprotsesside kaudu, millega 
tagatakse edukatele pakkujatele 
turuhinnal põhineva tasu maksmine. 
Strateegilise tähtsusega 
taastuvenergiaprojekte ja nendega seotud 
ülekandevõrke käsitletakse tänu 
lihtsustatud loamenetlusele 
eelisjärjekorras. Selle raamistiku 
kavandamisel võtavad liikmesriigid 
arvesse, kui palju on vaja taastuvelektrit 
juurde toota, et rahuldada nõudlust 
transpordi-, tööstus-, ehitus- ning kütte- ja 
jahutussektoris ning muud kui bioloogilist 
päritolu taastuvkütuste tootmiseks. 
Liikmesriigid ja nende asjakohased riigi 
tasandist madalama tasandi 
haldusasutused püüavad edendada kõige 
kestlikumaid taastuvenergia tootmise 
tehnoloogiaid, näiteks hinnates 
projektidega kaasnevat CO2 jalajälge ja 
kohaldades projektiarenduses kestlikkuse 
parimaid tavasid.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt a
Direktiiv (EL) 2018/2001
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimese lõigu punkti a, b või c puhul 
võetakse taastuvatest energiaallikatest 
toodetud gaasi ja elektrienergiat 
taastuvatest energiaallikatest toodetud 
energia summaarse lõpptarbimise 
arvutamisel arvesse vaid üks kord. Muud 
kui bioloogilist päritolu taastuvkütustest 
toodetud energia võetakse arvesse sektoris, 
kus seda tarbitakse: elektrisektoris, kütte- 

Esimese lõigu punkti a, b või c puhul 
võetakse taastuvatest energiaallikatest 
toodetud gaasi ja elektrienergiat 
taastuvatest energiaallikatest toodetud 
energia summaarse lõpptarbimise 
arvutamisel arvesse vaid üks kord. Muud 
kui bioloogilist päritolu taastuvkütustest 
toodetud elektri- ja muu energia võetakse 
arvesse sektoris (elektrisektoris, kütte- ja 
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ja jahutussektoris või transpordisektoris. jahutussektoris või transpordisektoris) ja 
arvestatakse liikmesriigis, kus seda 
tarbitakse, ainult juhul, kui asjaomaste 
liikmesriikide vahel on eelnevalt kokku 
lepitud statistilises ülekandes, 
ühisprojektis või ühises toetuskavas. Kui 
see nii ei ole ja kui muud kui bioloogilist 
päritolu taastuvkütuseid tarbitakse 
tootjaliikmesriigist erinevas liikmesriigis, 
arvestatakse minimaalset energiataset 
liikmesriigis, kus seda toodetakse.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt a
Direktiiv (EL) 2018/2001
Artikkel 9 – lõige 1a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1a. Iga liikmesriik lepib 31. 
detsembriks 2025 ühe või mitme teise 
liikmesriigiga kokku algatada vähemalt üks 
taastuvenergia tootmise ühisprojekt. 
Komisjoni teavitatakse sellisest 
kokkuleppest, sealhulgas kuupäevast, mil 
projekt eeldatavalt käivitatakse. 
Asjaomaste liikmesriikide puhul sobivad 
selle kohustuse täitmiseks komisjoni 
rakendusmäärusega (EL) 2020/129425 
loodud liidu taastuvenergia 
rahastamismehhanismi raames 
liikmesriikide panustest rahastatavad 
projektid.

1a. Iga liikmesriik lepib 31. 
detsembriks 2025 ühe või mitme teise 
liikmesriigiga kokku algatada vähemalt üks 
taastuvenergia tootmise ühisprojekt. 
Selline koostöö nagu ühisprojekti 
koostamine ja rakendamine peaks 
hõlmama kohalikke ja piirkondlikke 
omavalitsusi ning eraettevõtjaid. 
Komisjoni teavitatakse sellisest 
kokkuleppest, sealhulgas kuupäevast, mil 
projekt eeldatavalt käivitatakse. 
Asjaomaste liikmesriikide puhul sobivad 
selle kohustuse täitmiseks komisjoni 
rakendusmäärusega (EL) 2020/129425 
loodud liidu taastuvenergia 
rahastamismehhanismi raames 
liikmesriikide panustest rahastatavad 
projektid. Kohalikel ja piirkondlikel 
ametiasutustel, kes osalevad piiriülestes 
projektides, kaasa arvatud sellised 
ühisstruktuurid nagu europiirkonnad ja 
ETKRid, peaks samuti olema õigus saada 
rahalist ja tehnilist abi.

__________________ __________________
25 Komisjoni 15. septembri 2020. aasta 
rakendusmäärus (EL) 2020/1294 liidu 

25 Komisjoni 15. septembri 2020. aasta 
rakendusmäärus (EL) 2020/1294 liidu 
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taastuvenergia rahastamismehhanismi 
kohta (ELT L 303, 17.9.2020, lk 1).

taastuvenergia rahastamismehhanismi 
kohta (ELT L 303, 17.9.2020, lk 1).
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt b
Direktiiv (EL) 2018/2001
Artikkel 9 – lõige 7a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7a. Merepiirkonnaga piirnevad 
liikmesriigid teevad koostööd, et määrata 
ühiselt kindlaks avamere taastuvenergia 
kogus, mida nad kavandavad asjaomases 
merepiirkonnas toota 2050. aastaks, ning 
2030. ja 2040. aastaks saavutatavad vahe-
eesmärgid. Liikmesriigid võtavad arvesse 
iga piirkonna eripära ja arengut ning 
asjaomase merepiirkonna potentsiaali 
seoses avamere taastuvenergiaga, samuti 
sellega seotud lõimitud võrgu kavandamise 
tagamise tähtsust. Liikmesriigid teevad 
kõnealuse koguse teatavaks ajakohastatud 
lõimitud riiklikes energia- ja 
kliimakavades, mis esitatakse vastavalt 
määruse (EL) 2018/1999 artiklile 14.

7a. Merepiirkonnaga piirnevad 
liikmesriigid teevad koostööd, et määrata 
ühiselt kindlaks ja eraldada oma 
mereruumi planeerimisel piisav ruum 
avamere taastuvenergia koguse jaoks, mida 
nad kavandavad asjaomases 
merepiirkonnas toota 2050. aastaks, ning 
2030. ja 2040. aastaks saavutatavad vahe-
eesmärgid, samuti sellega seotud taristu. 
Nad hõlbustavad kooseksisteerimist 
merendustegevusega ning võtavad arvesse 
keskkonna- ja maastikukaitset, iga 
piirkonna eripära ja arengut, eelkõige 
mõjutatud piirkonnas juba toimuvat 
tegevust, sotsiaalmajanduslikke olusid ja 
võimalikku kahju keskkonnale, 
ülekandevõrgutaristu tehnilist ja 
majanduslikku teostatavust, asjaomase 
merepiirkonna potentsiaali seoses avamere 
taastuvenergiaga, samuti sellega seotud 
lõimitud võrgu kavandamise tagamise ja 
ELi keskkonnaalaste õigusaktide 
järgimise tähtsust. Selleks tuleks 
tõhustada koostööd piirkondliku 
planeerimise valdkonnas, mis puudutab 
laevateid, kalandust, kaitse- ja 
piirangualasid ning energiataristut; 
parandada era- ja avaliku sektori 
teadustegevuses koostööd, arendada 
pädevate avaliku sektori institutsioonide 
vahelist dialoogi ning tegeleda mis tahes 
muu asjakohase tegevusega. Liikmesriigid 
teevad kõnealuse koguse teatavaks 
ajakohastatud lõimitud riiklikes energia- ja 
kliimakavades, mis esitatakse vastavalt 
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määruse (EL) 2018/1999 artiklile 14.

Muudatusettepanek 81

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt b
Direktiiv (EL) 2018/2001
Artikkel 9 – lõige 7a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mereruumi ja rannikualade kestliku 
majandamise tagamiseks ning avamere 
taastuvenergia potentsiaali 
ärakasutamiseks kasutavad 
merepiirkonnaga piirnevad liikmesriigid 
mereruumi planeerimise protsessi, 
millega kaasneb kindel lähenemisviis 
üldsuse osalemisele, mis võimaldab 
sidusrühmade ja mõjutatud 
rannikukogukondade seisukohti varases 
etapis arvesse võtta. Selleks et suurendada 
üldsuse laialdast heakskiitu, tagavad 
liikmesriigid võimaluse kaasata 
taastuvenergiakogukondi avamere 
taastuvenergia ühistesse 
koostööprojektidesse.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt b 
Direktiiv (EL) 2018/2001
Artikkel 9 – lõige 7a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Keerukuse vähendamiseks, tõhususe ja 
läbipaistvuse suurendamiseks ning 
liikmesriikidevahelise koostöö 
tõhustamiseks peaks iga prioriteetse 
avamere võrgukoridori kohta olema vaid 
üks kontaktpunkt (ühtne kontaktpunkt), 
mis hõlbustab avamere taastuvenergia 
ühishuviprojektide loamenetlust.
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Muudatusettepanek 83

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt c
Direktiiv (EL) 2018/2001
Artikkel 15 – lõige 8 – lõik 2 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pärast liikmesriikidepoolset esimese lõigu 
kohast hindamist analüüsib komisjon 
takistusi pikaajalistele 
elektriostulepingutele ja eelkõige 
piiriüleste taastuvenergia ostulepingute 
kasutuselevõtule ning annab välja 
suunised nende tõkete kõrvaldamiseks.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt d
Direktiiv (EL) 2018/2001
Artikkel 15 – lõige 9 – lõik 2 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid esitavad oma loamenetluse 
hinnangu ja parandusmeetmed, mis tuleb 
võtta kooskõlas suunistega, lõimitud 
riikliku energia- ja kliimakava 
ajakohastatud versioonis, millele on 
osutatud määruse (EL) 2018/199 
artikli 14 lõikes 2, vastavalt kõnealuses 
artiklis sätestatud menetlusele ja 
ajakavale.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt d
Direktiiv (EL) 2018/2001
Artikkel 15 – lõige 9 – lõik 3 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid peavad välja töötama 
strateegilise planeerimise protsessid, et 
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teha kindlaks maa, mida saab kasutada 
taastuvenergiaprojektide rakendamiseks, 
eelkõige kahjustatud maa ja 
mitmesuguseks kasutuseks saadaval olev 
maa, näiteks põllumajandusmaa ja 
siseveekogud, kus saab rakendada 
taastuvenergiaprojekte.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt d
Direktiiv (EL) 2018/2001
Artikkel 15 – lõige 9 – lõik 4 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon hindab liikmesriikide 
parandusmeetmeid ja hindab numbriliselt 
ka põhilisi protsessinäitajaid. See teave 
tuleks teha üldsusele kättesaadavaks. 
Komisjon kehtestab stiimulid 
liikmesriikide jaoks, kes saavad põhiliste 
protsessinäitajate hindamise kohaselt 
kõrgema numbrilise hinnangu, ning näeb 
sealhulgas ette taastuvenergiaprojektile 
mõeldud ELi vahenditele 
eelisjuurdepääsu andmise.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6
Direktiiv (EL) 2018/2001
Artikkel 15a – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid kehtestavad 
hoonesektoris taastuvenergia tootmise ja 
kasutamise edendamiseks esialgse 
eesmärgi taastuvenergia osakaalu kohta 
energia lõpptarbimises nende 
hoonesektoris aastal 2030; see eesmärk 
peab olema kooskõlas esialgse eesmärgiga, 
et liidu hoonesektoris on 2030. aastal 
taastuvatest energiaallikatest toodetud 

1. Liikmesriigid kehtestavad 
hoonesektoris taastuvenergia tootmise ja 
kasutamise edendamiseks esialgse 
eesmärgi taastuvenergia osakaalu kohta 
energia lõpptarbimises nende 
hoonesektoris aastal 2030; see eesmärk 
peab olema kooskõlas esialgse eesmärgiga, 
et liidu hoonesektoris on 2030. aastal 
taastuvatest energiaallikatest toodetud 
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energia osakaal vähemalt 49 % energia 
lõpptarbimisest. Seda riiklikku eesmärki 
väljendatakse osakaaluna energia 
lõpptarbimisest riigis ning see arvutatakse 
vastavalt artiklis 7 esitatud metoodikale. 
Liikmesriigid esitavad oma eesmärgi 
ajakohastatud lõimitud riiklikes energia- ja 
kliimakavades, mis esitatakse vastavalt 
määruse (EL) 2018/1999 artiklile 14; 
ühtlasi esitavad nad teabe selle kohta, 
kuidas nad kavatsevad selle eesmärgini 
jõuda.

energia osakaal vähemalt 49 % energia 
lõpptarbimisest. Seda riiklikku eesmärki 
väljendatakse osakaaluna energia 
lõpptarbimisest riigis ning see arvutatakse 
vastavalt artiklis 7 esitatud metoodikale, 
sealhulgas arvutuses, mis näitab 
niisuguse taastuvatest energiaallikatest 
toodetud elektri osakaalu lõpptarbimises, 
mis hõlmab oma tarbeks toodetud energia 
tarbimist, energiakogukondi ja taastuvate 
energiaallikate osakaalu elektrienergia 
allikate jaotuses. Liikmesriigid esitavad 
oma eesmärgi ajakohastatud lõimitud 
riiklikes energia- ja kliimakavades, mis 
esitatakse vastavalt määruse (EL) 
2018/1999 artiklile 14; ühtlasi esitavad nad 
teabe selle kohta, kuidas nad kavatsevad 
selle eesmärgini jõuda.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6
Direktiiv (EL) 2018/2001
Artikkel 15a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid lisavad oma 
ehitusalastesse õigusaktidesse ja 
eeskirjadesse ning asjakohasel juhul oma 
toetuskavadesse meetmed taastuvatest 
energiaallikatest toodetud elektrienergia 
ning soojus- ja jahutusenergia osakaalu 
suurendamiseks hoonefondis, sealhulgas 
riiklikud meetmed seoses oma tarbeks 
toodetud taastuvenergia olulise 
suurendamise, taastuvenergiakogukondade 
ja kohapeal energia salvestamisega, millele 
lisandub energiatõhususe suurendamine 
koostootmise ning passiiv-, energiasäästu- 
ja nullenergiahoonete abil.

2. Liikmesriigid lisavad oma 
ehitusalastesse õigusaktidesse ja 
eeskirjadesse ning asjakohasel juhul oma 
toetuskavadesse meetmed taastuvatest 
energiaallikatest toodetud elektrienergia 
ning soojus- ja jahutusenergia osakaalu 
suurendamiseks hoonefondis, sealhulgas 
riiklikud meetmed seoses oma tarbeks 
toodetud taastuvenergia olulise 
suurendamise, taastuvenergiakogukondade, 
kohapeal taastuvenergia jagamise ja 
kohapeal energia salvestamisega, millele 
lisandub energiatõhususe suurendamine 
koostootmise ning passiiv-, energiasäästu- 
ja nullenergiahoonete abil.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6
Direktiiv (EL) 2018/2001
Artikkel 15a – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõikes 1 sätestatud taastuvenergia 
kavandatud osakaalu saavutamiseks 
edendavad liikmesriigid 
taastuvenergiapõhiste kütte- ja 
jahutussüsteemide ja -seadmete kasutamist. 
Sel otstarbel kasutavad liikmesriigid kõiki 
asjakohaseid meetmeid, vahendeid ja 
stiimuleid, muu hulgas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 
2017/136926 alusel välja töötatud 
energiamärgiseid, direktiivi 2010/31/EL 
kohaseid energiatõhususe sertifikaate ja 
muid asjakohaseid riigi või liidu tasandil 
välja töötatud sertifikaate või standardeid, 
ning tagavad piisava teabe ja nõu andmise 
äärmiselt energiatõhusate 
taastuvenergiapõhiste alternatiivide kohta, 
samuti olemasolevate rahastamisvahendite 
ja stiimulite kohta, millega edendatakse 
vanade küttesüsteemide kiiremat 
asendamist ja üha ulatuslikumat 
taastuvenergiapõhistele lahendustele 
üleminekut.

4. Lõigetes 1 ja 3 sätestatud 
taastuvenergia kavandatud osakaalu 
saavutamiseks edendavad liikmesriigid 
tõhusate taastuvenergiapõhiste kütte- ja 
jahutussüsteemide ja -seadmete kasutamist, 
hõlmates arukaid taastuvenergiapõhiseid 
kütte- ja jahutussüsteeme ning hoonete 
arukaid detsentraliseeritud 
energiaallikaid. Sel otstarbel kasutavad 
liikmesriigid kõiki asjakohaseid meetmeid, 
vahendeid ja stiimuleid, muu hulgas 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EL) 2017/136926 alusel välja töötatud 
energiamärgiseid, direktiivi 2010/31/EL 
kohaseid energiatõhususe sertifikaate ja 
muid asjakohaseid riigi või liidu tasandil 
välja töötatud sertifikaate või standardeid, 
ning tagavad piisava teabe ja nõu andmise 
äärmiselt energiatõhusate 
taastuvenergiapõhiste alternatiivide kohta, 
samuti olemasolevate rahastamisvahendite 
ja stiimulite kohta, millega edendatakse 
vanade küttesüsteemide kiiremat 
asendamist ja üha ulatuslikumat 
taastuvenergiapõhistele lahendustele 
üleminekut.

__________________ __________________
26 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 
2017. aasta määrus (EL) 2017/1369, 
millega kehtestatakse energiamärgistuse 
raamistik ning tunnistatakse kehtetuks 
direktiiv 2010/30/EL (ELT L 198, 
28.7.2017, lk 1).

26 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 
2017. aasta määrus (EL) 2017/1369, 
millega kehtestatakse energiamärgistuse 
raamistik ning tunnistatakse kehtetuks 
direktiiv 2010/30/EL (ELT L 198, 
28.7.2017, lk 1).
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikli 1 – lõik 1 – punkt 6 a (uus)
Direktiiv (EL) 2018/2001
Artikkel 15b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6a. Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 15b
Taastuvate energiaallikate lõimitud 
hindamine ja planeerimine
Liikmesriigid viivad läbi lõimitud 
kaardistamise ja planeerimise taastuvate 
energiaallikate kasutuselevõtuks oma 
territooriumil, koordineerides seda kõigi 
asjaomaste riiklike, piirkondlike ja 
kohalike ametiasutustega.
Lõikes 1 osutatud lõimitud kaardistamisel 
ja planeerimisel võetakse arvesse ka seda, 
milliseid energiasalvestusüksusi on vaja, 
et tagada taastuvate energiaallikate 
stabiilne ja vastupidav kasutuselevõtt, 
võttes arvesse selliseid elemente nagu 
hooajalised erinevused ja energiapuuduse 
perioodid.
Taastuvenergia kasutuselevõtuks kõige 
sobivamate alade valimisel määravad 
liikmesriigid kindlaks erinevad 
prioriteeditasemed, võttes arvesse nii 
energiaressursside kättesaadavust kui ka 
keskkonna ja elurikkuse kaitset ning mõju 
kohalikele kogukondadele ja 
olemasolevatele tegevustele. Ilma et see 
piiraks artikli 16 lõike 7 kohaldamist, 
võivad liikmesriigid artikli 16 lõikes 6 
sätestatud loamenetluse kaudu hõlbustada 
projektide kasutuselevõttu kõige 
prioriteetsematel aladel.“ 

Muudatusettepanek 91

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7
Direktiiv (EL) 2018/2001
Artikkel 18 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et on olemas 
sertifitseerimiskavad mis tahes liiki 

3. Liikmesriigid tagavad, et on olemas 
sertifitseerimiskavad mis tahes liiki 
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taastuvenergiapõhiste kütte- ja 
jahutussüsteemide paigaldajatele ja 
projekteerijatele hoone-, tööstus- ja 
põllumajandussektoris, samuti 
fotogalvaaniliste päikeseenergiasüsteemide 
paigaldajatele. Nendes kavades võib 
vastavalt vajadusele arvesse võtta 
olemasolevaid kavu ja struktuure ning 
kavad peavad põhinema IV lisas esitatud 
kriteeriumidel. Iga liikmesriik tunnustab 
sertifikaati, mille teine liikmesriik on välja 
andnud vastavuses nende kriteeriumidega.

taastuvenergiapõhiste kütte- ja 
jahutussüsteemide paigaldajatele ja 
projekteerijatele hoone-, tööstus- ja 
põllumajandussektoris, samuti päikese 
soojusenergia süsteemide, 
fotogalvaaniliste 
päikeseenergiasüsteemide, maasoojusel 
põhinevate süsteemide ja soojuspumpade, 
sh energiasalvestussüsteemide ning 
aktiivsete tarbimiskaja süsteemide 
paigaldajatele. Nendes kavades võib 
vastavalt vajadusele arvesse võtta 
olemasolevaid kavu ja struktuure ning 
kavad peavad põhinema IV lisas esitatud 
kriteeriumidel. Iga liikmesriik tunnustab 
sertifikaati, mille teine liikmesriik on välja 
andnud vastavuses nende kriteeriumidega.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7
Direktiiv (EL) 2018/2001
Artikkel 18 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et asjaomaste 
tehnoloogialahenduste jaoks on olemas 
piisav arv taastuvenergiapõhiste kütte- ja 
jahutussüsteemide koolitatud ja 
kvalifitseeritud paigaldajaid, et võimaldada 
teenindada kasvavat hulka 
taastuvenergiapõhiseid kütte- ja 
jahutussüsteeme, mis on vajalikud, et 
aidata kaasa taastuvenergia osakaalu iga-
aastasele suurendamisele kütte- ja 
jahutussektoris, nagu on ette nähtud 
artikliga 23.

Liikmesriigid tagavad, et asjaomaste 
tehnoloogialahenduste jaoks on olemas 
piisav arv taastuvenergiapõhiste kütte- ja 
jahutussüsteemide, päikese soojusenergia 
ja päikesepaneelide süsteemide, 
maasoojusel põhinevate süsteemide ja 
soojuspumpade, sh 
energiasalvestussüsteemide ning 
aktiivsete tarbimiskaja süsteemide 
koolitatud ja kvalifitseeritud paigaldajaid, 
et võimaldada teenindada kasvavat hulka 
taastuvenergiapõhiseid kütte- ja 
jahutussüsteeme, mis on vajalikud, et 
aidata kaasa taastuvenergia osakaalu iga-
aastasele suurendamisele kütte- ja 
jahutussektoris, nagu on ette nähtud 
artikliga 23, artiklis 15a sätestatud 
hoonete energiaeesmärgi saavutamisele, 
taastuvenergiaeesmärkidele 
transpordisektoris, nagu on sätestatud 
artiklis 25, ning artiklis 3 sätestatud üldise 
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taastuvenergiaeesmärgi saavutamisele.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7
Direktiiv (EL) 2018/2001
Artikkel 18 – lõige 3 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealuse piisava arvu paigaldajate ja 
projekteerijate olemasolu kindlustamiseks 
tagavad liikmesriigid, et tehakse 
kättesaadavaks piisavalt 
koolitusprogramme, mille läbimisel 
saadakse taastuvenergiapõhist kütte- ja 
jahutustehnoloogiat ning sellealaseid 
uusimaid uuenduslikke lahendusi hõlmav 
kvalifikatsioon või sertifikaat. 
Liikmesriigid kehtestavad meetmed 
sellistes programmides osalemise 
propageerimiseks eelkõige väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate ning 
füüsilisest isikust ettevõtjate seas. 
Liikmesriigid võivad ette näha vabatahtlike 
kokkulepete sõlmimise asjakohase 
tehnoloogia pakkujate ja müüjatega, et 
koolitada piisaval arvul paigaldajaid turul 
kättesaadavate uusimate uuenduslike 
lahenduste ja tehnoloogiavõimaluste 
teemal; see arv võib põhineda 
hinnangulisel müügimahul.

Kõnealuse piisava arvu paigaldajate ja 
projekteerijate olemasolu kindlustamiseks 
tagavad liikmesriigid või nende pädevad 
piirkondlikud ja kohalikud ametiasutused, 
et tehakse kättesaadavaks piisavalt 
koolitusprogramme, mille läbimisel 
saadakse taastuvenergiapõhist kütte- ja 
jahutustehnoloogiat, salvestustehnoloogiat 
ning sellealaseid uusimaid uuenduslikke 
lahendusi, sealhulgas taristut hõlmav 
kvalifikatsioon või sertifikaat. 
Liikmesriigid kehtestavad meetmed 
sellistes programmides osalemise 
propageerimiseks eelkõige väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate ning 
füüsilisest isikust ettevõtjate seas. 
Liikmesriigid võivad ette näha vabatahtlike 
kokkulepete sõlmimise asjakohase 
tehnoloogia pakkujate ja müüjatega, et 
koolitada piisaval arvul paigaldajaid turul 
kättesaadavate uusimate uuenduslike 
lahenduste ja tehnoloogiavõimaluste 
teemal; see arv võib põhineda 
hinnangulisel müügimahul.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7
Direktiiv (EL) 2018/2001
Artikkel 18 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4a. Komisjon hindab 31. detsembriks 
2025, kui palju on 



PE703.013v02-00 60/85 AD\1257770ET.docx

ET

taastuvenergiatehnoloogiate koolitatud ja 
kvalifitseeritud paigaldajaid, et katta 
nõudlus töökohtade järele liikmesriigi 
tasandil. Vajaduse korral annab komisjon 
liikmesriikidele soovitusi vähendada lünki 
koolitatud töötajate kättesaadavuses ning 
need soovitused tehakse üldsusele 
kättesaadavaks.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8 – alapunkt a – alapunkt i
Direktiiv (EL) 2018/2001
Artikkel 19 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks tagavad liikmesriigid, et 
taastuvatest energiaallikatest toodetud 
energia tootja taotluse alusel antakse välja 
päritolutagatis. Liikmesriigid võivad lasta 
anda välja päritolutagatisi taastumatutest 
energiaallikatest toodetud energia jaoks. 
Päritolutagatise väljaandmisel võib 
kohaldada võimsuse miinimummäära. 
Päritolutagatise standardühik on 1 Mwh. 
Iga toodetud energiaühiku kohta antakse 
välja üks päritolutagatis.

Selleks tagavad liikmesriigid, et 
taastuvatest energiaallikatest toodetud 
energia tootja taotluse alusel antakse välja 
päritolutagatis. Päritolutagatise 
väljaandmisel võib kohaldada võimsuse 
miinimummäära. Päritolutagatise 
standardühik on 1 Mwh. Iga toodetud 
energiaühiku kohta antakse välja üks 
päritolutagatis.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10
Direktiiv (EL) 2018/2001
Artikkel 20a – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid kohustavad nende 
territooriumil tegutsevaid 
põhivõrguettevõtjaid ja 
jaotusvõrguettevõtjaid tegema igas 
pakkumisvööndis tarnitud elektrienergia 
puhul kättesaadavaks taastuvelektri 
osakaalu ja kasvuhoonegaaside heite määra 
käsitlevad võimalikult täpsed andmed 

1. Liikmesriigid kohustavad nende 
territooriumil tegutsevaid 
põhivõrguettevõtjaid ja 
jaotusvõrguettevõtjaid tegema igas 
pakkumisvööndis tarnitud elektrienergia 
puhul kättesaadavaks taastuvelektri 
osakaalu ja kasvuhoonegaaside heite määra 
käsitlevad võimalikult täpsed andmed 
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reaalajale võimalikult lähedasel ajal, kuid 
mitte pikema ajavahemiku järel kui üks 
tund, koos prognoosandmetega, kui need 
on kättesaadavad. Need andmed tehakse 
kättesaadavaks digitaalselt viisil, millega 
tagatakse, et neid saavad kasutada 
elektrituru osalised, energiavahendajad, 
tarbijad ja lõppkasutajad ning neid saab 
lugeda selliste elektrooniliste 
sidevahenditega nagu nutiarvestisüsteemid, 
elektrisõidukite laadimispunktid, kütte- ja 
jahutussüsteemid ning hoonete 
energiajuhtimissüsteemid.

reaalajale võimalikult lähedasel ajal, koos 
prognoosandmetega, kui need on 
kättesaadavad. Need andmed tehakse 
kättesaadavaks digitaalselt viisil nii, et neid 
saavad kasutada elektrituru osalised, 
energiavahendajad, tarbijad ja 
lõppkasutajad ning neid saab lugeda 
selliste elektrooniliste sidevahenditega 
nagu nutiarvestisüsteemid, elektrisõidukite 
laadimispunktid, kütte- ja jahutussüsteemid 
ning hoonete energiajuhtimissüsteemid. 
Liikmesriigid tagavad, et 
põhivõrguettevõtjatele ja 
jaotusvõrguettevõtjatele antakse selle 
ülesande täitmiseks seaduslikult 
juurdepääs sellega seotud andmetele.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10
Direktiiv (EL) 2018/2001
Artikkel 20a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Peale nende nõuete kohaldamise, 
mis on sätestatud [kavandatud määruses, 
mis käsitleb patareisid ja akusid ning 
patarei- ja akujäätmeid ning millega 
tunnistatakse kehtetuks direktiiv 
2006/66/EÜ ja muudetakse määrust (EL) 
2019/1020], tagavad liikmesriigid, et 
kodumajapidamistes kasutatavate akude ja 
tööstuslike patareide või akude tootjad 
võimaldavad patareide ja akude omanikele 
ja kasutajatele, samuti nende nimel 
tegutsevatele kolmandatele isikutele, 
näiteks hoonete energiajuhtimisega 
tegelevatele ettevõtjatele ja elektrituru 
osalistele mittediskrimineerivatel 
tingimustel reaalajas tasuta juurdepääsu 
akuhaldussüsteemis olevale põhiteabele, 
näiteks andmetele aku mahutavuse, 
seisukorra, laetustaseme ja võimsuse 
seadeväärtuse kohta.

2. Peale nende nõuete kohaldamise, 
mis on sätestatud [kavandatud määruses, 
mis käsitleb patareisid ja akusid ning 
patarei- ja akujäätmeid ning millega 
tunnistatakse kehtetuks direktiiv 
2006/66/EÜ ja muudetakse määrust (EL) 
2019/1020], tagavad liikmesriigid, et 
kodumajapidamistes, kogukonnas ja 
tööstuses kasutatavate patareide ja akude 
tootjad võimaldavad patareide ja akude 
omanikele ja kasutajatele, samuti nende 
nimel tegutsevatele kolmandatele isikutele, 
näiteks hoonete energiajuhtimisega 
tegelevatele ettevõtjatele ja elektrituru 
osalistele mittediskrimineerivatel 
tingimustel reaalajas tasuta juurdepääsu 
akuhaldussüsteemis olevale põhiteabele, 
näiteks andmetele aku mahutavuse, 
seisukorra, laetustaseme ja võimsuse 
seadeväärtuse kohta.
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Muudatusettepanek 98

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10
Direktiiv (EL) 2018/2001
Artikkel 20a – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid tagavad, et riigi 
õigusraamistikuga ei looda 
diskrimineerivaid tingimusi seoses 
väikestel või mobiilsetel süsteemidel, 
näiteks kodumajapidamistes kasutatavatel 
akudel ja elektrisõidukitel põhineva otsese 
või vahendatud osalemisega 
elektriturgudel, sealhulgas seoses 
ülekoormuse juhtimisega ning paindlikkus- 
ja tasakaalustamisteenuste pakkumisega.

4. Liikmesriigid tagavad, et riigi 
õigusraamistikuga ei looda 
diskrimineerivaid tingimusi kaugkütte- ja 
jahutusvõrkude, väikeste või mobiilsete 
süsteemide, näiteks kodumajapidamistes 
kasutatavate akude, kogukonnas 
kasutatavate akude ja elektrisõidukite, 
soojusenergia salvestusseadmete ning 
arukate elektrikütte- ja -jahutusseadmete 
ja -süsteemide ning muude selliste 
nutiseadmete otseseks või vahendatud 
osalemiseks elektriturgudel, mis 
hõlbustavad tarbijate paindlikku 
taastuvelektri tarbimist, sealhulgas seoses 
ülekoormuse juhtimisega ning paindlikkus- 
ja tasakaalustamisteenuste pakkumisega. 
Liikmesriigid peavad tagama võrdsed 
võimalused ka väiksematele 
turuosalistele, eelkõige 
taastuvenergiakogukondadele, et nad 
saaksid turul osaleda ilma 
ebaproportsionaalse haldus- ja 
regulatiivse koormuseta.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11
Direktiiv (EL) 2018/2001
Artikkel 22a – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid püüavad esialgse 
eesmärgina suurendada tööstussektoris 
taastuvate energiaallikate osakaalu 
lõppenergia tootmiseks ja muuks kui 
energiatootmiseks kasutatavate 
energiaallikate seas 2030. aastani 

5. Liikmesriigid püüavad koostöös 
piirkondlike ja kohalike ametiasutustega 
esialgse eesmärgina suurendada 
tööstussektoris taastuvate energiaallikate 
osakaalu lõppenergia tootmiseks 
kasutatavate energiaallikate seas 2030. 
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keskmiselt vähemalt 1,1 protsendipunkti 
aastas.

aastani keskmiselt vähemalt 
1,1 protsendipunkti aastas.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11
Direktiiv (EL) 2018/2001
Artikkel 22a – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid lisavad selle esialgse 
suurenemismäära saavutamiseks 
kavandatud ja võetud meetmed oma 
lõimitud riiklikku energia- ja 
kliimakavasse ning eduaruandesse, mis 
esitatakse vastavalt määruse (EL) 
2018/1999 artiklitele 3, 14 ja 17.

Liikmesriigid lisavad koostöös 
piirkondlike ja kohalike ametiasutustega 
selle esialgse suurenemismäära 
saavutamiseks kavandatud ja võetud 
meetmed oma lõimitud riiklikku energia- ja 
kliimakavasse ning eduaruandesse, mis 
esitatakse vastavalt määruse (EL) 
2018/1999 artiklitele 3, 14 ja 17.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11
Direktiiv (EL) 2018/2001
Artikkel 22a – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et lõppenergia 
tootmiseks ja muuks kui energiatootmiseks 
kasutatavate muud kui bioloogilist päritolu 
taastuvkütuste osakaal on tööstussektoris 
sel otstarbel kasutatavast vesinikust 2030. 
aastaks 50 %. See protsentuaalne osakaal 
arvutatakse järgmiste reeglite alusel:

Liikmesriigid tagavad koostöös 
piirkondlike ja kohalike ametiasutustega, 
et lõppenergia tootmiseks ja muuks kui 
energiatootmiseks kasutatavate muud kui 
bioloogilist päritolu taastuvkütuste osakaal 
on kõrgeid temperatuure vajavas 
tööstussektoris, kus heitkoguseid on raske 
vähendada, ning lennunduses ja 
laevanduses, kus elektrifitseerimine ei ole 
teostatav lahendus, sel otstarbel 
kasutatavast vesinikust 2030. aastaks 50 %. 
See protsentuaalne osakaal arvutatakse 
järgmiste reeglite alusel. Käesoleva 
direktiivi jõustumise aastaks koostab 
komisjon mõjuhinnangu muust kui 
bioloogilise päritoluga taastuvkütustest 
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toodetud taastuvenergia turu arengu 
kohta, et teha kindlaks, kas 2030. aastaks 
on tõenäoliselt saadaval piisavalt 
koguseid.

Muudatusettepanek 102

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11
Direktiiv (EL) 2018/2011
Artikkel 22a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid tagavad, et 
tööstustoodete puhul, mis on 
märgistusandmete kohaselt või väidetavalt 
toodetud taastuvenergia või muud kui 
bioloogilist päritolu taastuvkütuste abil, 
esitatakse tooraine hankimise ja 
eeltöötlemise, tootmise ning jaotamise 
etapis kasutatud taastuvenergia või muud 
kui bioloogilist päritolu taastuvkütuste 
protsentuaalne osakaal, mis on arvutatud 
soovituses 2013/179/EL27 sätestatud või 
standardi ISO 14067:2018 kohase 
metoodika alusel.

6. Liikmesriigid tagavad koostöös 
piirkondlike ja kohalike ametiasutustega, 
et tööstustoodete puhul, mis on 
märgistusandmete kohaselt või väidetavalt 
toodetud taastuvenergia või muud kui 
bioloogilist päritolu taastuvkütuste abil, 
esitatakse tooraine hankimise ja 
eeltöötlemise, tootmise ning jaotamise 
etapis kasutatud taastuvenergia või muud 
kui bioloogilist päritolu taastuvkütuste 
protsentuaalne osakaal, mis on arvutatud 
soovituses 2013/179/EL sätestatud või 
standardi ISO 14067:2018 kohase 
metoodika alusel.

__________________ __________________
27 2013/179/EL: Komisjoni 9. aprilli 2013. 
aasta soovitus 2013/179/EL toodete ja 
organisatsioonide olelusringi 
keskkonnatoime mõõtmise ja 
teatavakstegemise ühtsete meetodite 
kasutamise kohta (ELT L 124, 4.5.2013, lk 
1).

27 2013/179/EL: Komisjoni 9. aprilli 2013. 
aasta soovitus 2013/179/EL toodete ja 
organisatsioonide olelusringi 
keskkonnatoime mõõtmise ja 
teatavakstegemise ühtsete meetodite 
kasutamise kohta (ELT L 124, 4.5.2013, lk 
1).

Muudatusettepanek 103

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12 – alapunkt b
Direktiiv (EL) 2018/2001
Artikkel 23 – lõige 1a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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1a. Liikmesriigid teevad oma kütte- ja 
jahutussektoris taastuvatest 
energiaallikatest energia tootmise ning 
heitsoojus- ja -jahutusenergia kasutamise 
potentsiaali hindamise, mis hõlmab 
asjakohasel juhul analüüsi piirkondade 
kohta, mis sobivad sellise energia 
kasutuselevõtuks ja kus sellega seotud 
ökoloogiline risk on väike, ning väikeste 
majapidamisprojektide potentsiaali kohta. 
Hindamise tulemusena nähakse ette vahe-
eesmärgid ja meetmed taastuvenergia 
osakaalu suurendamiseks kütte- ja 
jahutussektoris ning asjakohasel juhul 
heitsoojus- ja -jahutusenergia 
ulatuslikumaks kasutamiseks kaugküttes ja 
-jahutuses eesmärgiga kehtestada 
pikaajaline riiklik strateegia CO2-heite 
vähendamiseks kütte- ja jahutussektoris. 
Kõnealune hindamine on osa määruse (EL) 
2018/1999 artiklites 3 ja 14 osutatud 
lõimitud riiklikest energia- ja 
kliimakavadest ning tehakse koos direktiivi 
2012/27/EL artikli 14 lõikega 1 ette nähtud 
põhjaliku kütte- ja jahutussektori 
hindamisega.

1a. Liikmesriigid teevad kohalike ja 
piirkondlike omavalitsuste osalusel oma 
kütte- ja jahutussektoris taastuvatest 
energiaallikatest energia tootmise ning 
heitsoojus- ja -jahutusenergia kasutamise 
potentsiaali hindamise, mis hõlmab 
asjakohasel juhul analüüsi piirkondade 
kohta, mis sobivad sellise energia 
kasutuselevõtuks ja kus sellega seotud 
ökoloogiline risk on väike, ning väikeste 
majapidamisprojektide potentsiaali kohta. 
Hindamise tulemusena nähakse ette vahe-
eesmärgid ja meetmed taastuvenergia 
osakaalu suurendamiseks kütte- ja 
jahutussektoris ning asjakohasel juhul 
heitsoojus- ja -jahutusenergia 
ulatuslikumaks kasutamiseks kaugküttes ja 
-jahutuses ning väikestes 
kodumajapidamistes ja VKEdes 
eesmärgiga kehtestada pikaajaline riiklik 
strateegia CO2-heite vähendamiseks kütte- 
ja jahutussektoris. Kõnealune hindamine 
toimub kooskõlas energiatõhususe 
esikohale seadmise põhimõttega ja on osa 
määruse (EL) 2018/1999 artiklites 3 ja 14 
osutatud lõimitud riiklikest energia- ja 
kliimakavadest ning tehakse koos direktiivi 
2012/27/EL artikli 14 lõikega 1 ette nähtud 
põhjaliku kütte- ja jahutussektori 
hindamisega.;

Muudatusettepanek 104

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12 – alapunkt c a (uus)
Direktiiv (EL) 2018/2001
Artikkel 23 – lõige 1a – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ca) lisatakse järgmine lõik:
„Liikmesriigid annavad eelkõige hoonete 
omanikele või üürnikele ning VKEdele 
teavet kulutõhusate meetmete ja 
rahastamisvahendite kohta, et 
suurendada taastuvenergia kasutamist 
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kütte- ja jahutussüsteemides. 
Liikmesriigid esitavad teabe 
ligipääsetavate ja läbipaistvate 
nõustamisvahendite kaudu, mis 
põhinevad ühtsetel kontaktpunktidel.“;

Muudatusettepanek 105

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12 – alapunkt d
Direktiiv (EL) 2018/2001
Artikkel 23 – lõige 4 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) riigi ja kohalike ametiasutuste 
suutlikkuse suurendamine 
taastuvenergiaprojektide ja -taristu 
kavandamiseks ja rakendamiseks;

d) riigi, piirkondlike ja kohalike 
ametiasutuste suutlikkuse suurendamine 
taastuvenergiaprojektide ja -taristu 
kavandamiseks ja rakendamiseks;

Muudatusettepanek 106

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12 – alapunkt d
Direktiiv (EL) 2018/2001
Artikkel 23 – lõige 4 – lõik 1 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) muud samaväärse mõjuga 
poliitikameetmed, sealhulgas 
fiskaalmeetmed, toetuskavad ja muud 
rahalised stiimulid.

i) muud samaväärse mõjuga 
poliitikameetmed, sealhulgas 
fiskaalmeetmed, toetuskavad ja muud 
rahalised stiimulid, mis aitavad kaasa 
taastuvenergiat kasutavate kütte- ja 
jahutusseadmete paigaldamisele ning 
niisuguste energiavõrkude arendamisele, 
mis tarnivad taastuvenergiat hoonetes ja 
tööstuses kasutatavaks kütteks ja 
jahutuseks.

Muudatusettepanek 107

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12 – alapunkt d
Direktiiv (EL) 2018/2001
Artikkel 23 – lõige 4 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nende meetmete vastuvõtmisel ja 
rakendamisel tagavad liikmesriigid nende 
kättesaadavuse kõikide tarbijate, eelkõige 
väikese sissetulekuga või vähekaitstud 
kodumajapidamiste jaoks, kellel ei oleks 
muidu piisavalt algkapitali, et asjaomastest 
meetmetest kasu saada.

Nende meetmete vastuvõtmisel ja 
rakendamisel tagavad liikmesriigid nende 
kättesaadavuse kõikide tarbijate, 
sealhulgas üürnike, eelkõige väikese 
sissetulekuga või vähekaitstud 
kodumajapidamiste jaoks, ning nõuavad, 
et märkimisväärset osa meetmetest 
rakendataks esmajärjekorras leibkondade 
suhtes, kes elavad [uuesti sõnastatud 
energiatõhususe direktiivis] määratletud 
energiaostuvõimetuse tingimustes ja 
sotsiaaleluruumides ning kellel ei oleks 
muidu piisavalt algkapitali, et asjaomastest 
meetmetest kasu saada.

Muudatusettepanek 108

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 13 – alapunkt e
Direktiiv (EL) 2018/2001
Artikkel 24e – lõik 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad laiendada esimeses ja 
kolmandas lõigus esitatud hindamis- ja 
koordineerimisnõudeid gaasi ülekande- ja 
jaotussüsteemide halduritele, sealhulgas 
vesinikuvõrkude ja muude energiavõrkude 
käitajatele.

Liikmesriigid võivad laiendada esimeses ja 
kolmandas lõigus esitatud hindamis- ja 
koordineerimisnõudeid gaasi ülekande- ja 
jaotussüsteemide halduritele, sealhulgas 
vesinikuvõrkude ja muude energiavõrkude 
käitajatele.

Liikmesriigid koordineerivad oma 
tegevust piirkondade ja linnadega, et 
hõlbustada käesoleva lõike rakendamist.

Muudatusettepanek 109

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 14
Direktiiv (EL) 2018/2001
Artikkel 25 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) IX lisa A osas loetletud b) IX lisa A osas loetletud 
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lähteainetest toodetud täiustatud biokütuste 
ja biogaasi osakaal transpordisektorile 
tarnitud energias on 2022. aastal vähemalt 
0,2 %, 2025. aastal vähemalt 0,5 % ja 
2030. aastal vähemalt 2,2 % ning muud kui 
bioloogilist päritolu taastuvkütuste osakaal 
on 2030. aastal vähemalt 2,6 %.

lähteainetest toodetud täiustatud biokütuste 
ja biogaasi osakaal transpordisektorile 
tarnitud energias on 2022. aastal vähemalt 
0,2 %, 2025. aastal vähemalt 0,5 % ja 
2030. aastal vähemalt 2,2 % ning muud kui 
bioloogilist päritolu taastuvkütuste osakaal 
on 2030. aastal vähemalt 2,6 %. Käesoleva 
direktiivi jõustumise aastaks koostab 
komisjon mõjuhinnangu muust kui 
bioloogilise päritoluga taastuvkütustest 
toodetud taastuvenergia turu arengu 
kohta, et teha kindlaks, kas 2030. aastaks 
on tõenäoliselt saadaval piisavalt 
koguseid.

Muudatusettepanek 110

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 14
Direktiiv (EL) 2018/2001
Artikkel 25 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Punktis a osutatud vähenemismäära ja 
punktis b osutatud osakaalu arvutamisel 
võtavad liikmesriigid muud kui bioloogilist 
päritolu taastuvkütuseid arvesse ka juhul, 
kui neid kasutatakse vahesaadusena 
tavakütuste tootmiseks. Punktis a osutatud 
vähenemismäära arvutamisel võivad 
liikmesriigid võtta arvesse ringlussevõetud 
süsinikupõhiseid kütuseid.

Punktis a osutatud vähenemismäära ja 
punktis b osutatud osakaalu arvutamisel 
võtavad liikmesriigid muud kui bioloogilist 
päritolu taastuvkütuseid arvesse ka juhul, 
kui neid kasutatakse vahesaadusena 
transpordikütuste tootmiseks. Punktis a 
osutatud vähenemismäära arvutamisel 
võivad liikmesriigid võtta arvesse 
ringlussevõetud süsinikupõhiseid kütuseid.

Muudatusettepanek 111

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 14
Direktiiv (EL) 2018/2001
Artikkel 25 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kütusetarnijatele kõnealuse kohustuse 
kehtestamisel võivad liikmesriigid 
vabastada elektrienergiat või muust kui 
bioloogilise päritoluga taastuvtoorainest 

Kütusetarnijatele kõnealuse kohustuse 
kehtestamisel võivad liikmesriigid 
vabastada elektrienergiat või muust kui 
bioloogilise päritoluga taastuvtoorainest 
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toodetud vedelaid ja gaasilisi 
transpordikütuseid tarnivad kütusetarnijad 
kohustusest järgida selliste kütuste puhul 
IX lisa A osas loetletud lähteainetest 
toodetud täiustatud biokütuste ja biogaasi 
miinimumosakaalu nõuet.

toodetud vedelaid ja gaasilisi 
transpordikütuseid tarnivad kütusetarnijad 
kohustusest järgida selliste kütuste puhul 
IX lisa A osas loetletud lähteainetest 
toodetud täiustatud biokütuste ja biogaasi 
miinimumosakaalu nõuet. Esimese lõigu 
punktides a ja b osutatud kohustuse 
kehtestamisel, et tagada kõnealustes 
punktides sätestatud eesmärkide 
saavutamine, võivad liikmesriigid seda 
teha muu hulgas meetmete abil, mis on 
suunatud kogustele, energiasisaldusele 
või kasvuhoonegaaside heitele, tingimusel 
et on tõendatud, et esimese lõigu 
punktides a ja b osutatud 
kasvuhoonegaaside heitemahukuse 
vähendamine ja minimaalsed osakaalud 
on saavutatud.

Muudatusettepanek 112

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 14
Direktiiv (EL) 2018/2001
Artikkel 25 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid kehtestavad 
mehhanismi, mis võimaldab nende 
territooriumil tegutsevatel kütusetarnijatel 
vahetada transpordisektorile taastuvenergia 
tarnimise eest saadud arvestusühikuid. 
Ettevõtjad, kes tarnivad elektrisõidukitele 
avalike laadimisjaamade kaudu 
taastuvelektrit, saavad arvestusühikuid 
sõltumata sellest, kas nad peavad täitma 
liikmesriigis kütusetarnijatele kehtestatud 
kohustust, ning võivad müüa neid 
arvestusühikuid kütusetarnijatele, kellel 
lubatakse kasutada neid lõike 1 esimeses 
lõigus sätestatud kohustuse täitmiseks.

2. Liikmesriigid kehtestavad 
mehhanismi, mis võimaldab nende 
territooriumil tegutsevatel kütusetarnijatel 
vahetada transpordisektorile taastuvenergia 
tarnimise eest saadud arvestusühikuid. 
Ettevõtjad, kes tarnivad elektrisõidukitele 
avalike ja erasektori laadimisjaamade 
kaudu taastuvelektrit, saavad 
arvestusühikuid sõltumata sellest, kas nad 
peavad täitma liikmesriigis 
kütusetarnijatele kehtestatud kohustust, 
ning võivad müüa neid arvestusühikuid 
kütusetarnijatele, kellel lubatakse kasutada 
neid lõike 1 esimeses lõigus sätestatud 
kohustuse täitmiseks.

Muudatusettepanek 113

Ettepanek võtta vastu direktiiv
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Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 15 – alapunkt a – alapunkt i
Direktiiv (EL) 2018/2001
Artikkel 26 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklis 7 osutatud taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia 
summaarse lõpptarbimise ning artikli 25 
lõike 1 esimese lõigu punktis a osutatud 
kasvuhoonegaaside heitemahukuse 
vähendamise sihtmäära arvutamisel 
liikmesriigis võib transpordisektoris 
tarbitud, toidu- ja söödakultuuridest 
toodetud biokütuste, vedelate biokütuste ja 
biomasskütuste osakaal olla kõige rohkem 
ühe protsendipunkti võrra suurem kui 
selliste kütuste osakaal energia 
lõpptarbimises liikmesriigi 
transpordisektoris aastal 2020 ning 
maksimaalselt 7 % energia lõpptarbimisest 
liikmesriigi transpordisektoris.

Artiklis 7 osutatud taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia 
summaarse lõpptarbimise ning artikli 25 
lõike 1 esimese lõigu punktis a osutatud 
kasvuhoonegaaside heitemahukuse 
vähendamise sihtmäära arvutamisel 
liikmesriigis võib transpordisektoris 
tarbitud, toidu- ja söödakultuuridest 
toodetud biokütuste, vedelate biokütuste ja 
biomasskütuste osakaal olla kõige rohkem 
ühe protsendipunkti võrra suurem kui 
selliste kütuste osakaal energia 
lõpptarbimises liikmesriigi 
transpordisektoris aastal 2020 ning 
maksimaalselt 7 % energia lõpptarbimisest 
liikmesriigi transpordisektoris. Erandina 
võivad liikmesriigid otsustada jätta 
äärepoolseimates piirkondades ja 
omavahel mitteseotud aladel elektri 
tootmiseks kasutatavad vedelad 
biokütused eespool nimetatud 
transpordisektori puhul kehtiva 7 % 
ülemmäära alt välja.

Muudatusettepanek 114

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 16 – alapunkt c – alapunkt iv a (uus)
Direktiiv (EL) 2018/2001
Artikkel 27 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iva) viinamarjade pressimisjääkidest ja 
veinisettest toodetud biokütuste ja 
biogaasi osakaalu saamiseks transpordis 
võib direktiivi jõustumisest algava 
kuueaastase üleminekuperioodi jooksul 
korrutada nende energiasisalduse kahega.
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Muudatusettepanek 115

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 18 – alapunkt a – alapunkt ii
Direktiiv (EL) 2018/2001
Artikkel 29 – lõik 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– a) neid kasutatakse tahkete 
biomasskütuste puhul elektri-, soojus- ja 
jahutusenergiat tootvates käitistes, mille 
summaarne nimisoojusvõimsus on 
vähemalt 5 MW;

– a) neid kasutatakse tahkete 
biomasskütuste puhul elektri-, soojus- ja 
jahutusenergiat tootvates käitistes, mis veel 
ei tegutse käesoleva direktiiv jõustumise 
kuupäeval ja mille summaarne 
nimisoojusvõimsus on vähemalt 20 MW ja 
alates 1. jaanuarist 2027 10 MW;

Muudatusettepanek 116

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 18 – alapunkt a – alapunkt ii
Direktiiv (EL) 2018/2001
Artikkel 29 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– b) neid kasutatakse gaasiliste 
biomasskütuste puhul elektri-, soojus- ja 
jahutusenergiat tootvates käitistes, mille 
summaarne nimisoojusvõimsus on 
vähemalt 2 MW;

– b) neid kasutatakse gaasiliste 
biomasskütuste puhul elektri-, soojus- ja 
jahutusenergiat tootvates käitistes, mille 
keskmine nimisoojusvõimsus on vähemalt 
2 MW;

Muudatusettepanek 117

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 18 – alapunkt a – alapunkt ii
Direktiiv (EL) 2018/2001
Artikkel 29 – lõige 4 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– ba) neid kasutatakse vedelate 
biokütuste puhul elektri-, soojus- ja 
jahutusenergiat tootvats käitises, mille 
summaarne nimisoojusvõimsus on 
vähemalt 10 MW;
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Muudatusettepanek 118

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 18 – alapunkt b
Direktiiv (EL) 2018/2001
Artikkel 29 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevat lõiget, välja arvatud esimese 
lõigu punkti c, kohaldatakse ka metsa 
biomassist toodetud biokütuste, vedelate 
biokütuste ja biomasskütuste suhtes.

Käesolevat lõiget, välja arvatud esimese 
lõigu punkti c, kohaldatakse ka metsa 
biomassist toodetud biokütuste, vedelate 
biokütuste ja biomasskütuste suhtes, mis 
on pärit riigist või piirkondlikust üksusest 
või metsaalalt, mis ei vasta lõikes 6 
sätestatud kriteeriumidele.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 18 – alapunkt c
Direktiiv (EL) 2018/2001
Artikkel 29 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimest lõiku, välja arvatud punkte b ja c, 
ning teist lõiku kohaldatakse ka metsa 
biomassist toodetud biokütuste, vedelate 
biokütuste ja biomasskütuste suhtes.

Esimest lõiku, välja arvatud punkte b ja c, 
ning teist lõiku kohaldatakse ka selliste 
biokütuste, vedelate biokütuste ja 
biomasskütuste suhtes, mis on toodetud 
metsa biomassist, mis on pärit riigist, 
piirkondlikust üksusest või metsaalalt, mis 
ei vasta lõikes 6 sätestatud 
kriteeriumidele.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 18 – alapunkt d
Direktiiv (EL) 2018/2001
Artikkel 29 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Põllumajanduslikust või metsa 
biomassist toodetud biokütused, vedelad 
biokütused ja biomasskütused, mida 

5. Põllumajanduslikust või metsa 
biomassist toodetud biokütused, vedelad 
biokütused ja biomasskütused, mis on pärit 
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võetakse arvesse lõike 1 esimese lõigu 
punktides a, b ja c osutatud eesmärkidel, ei 
tohi olla toodetud toorainest, mis on saadud 
maa-alalt, mis oli 2008. aasta jaanuaris 
turbaala, välja arvatud juhul, kui esitatakse 
tõendid selle kohta, et asjaomase tooraine 
viljeluseks ja kogumiseks ei kuivendata 
varem kuivendamata pinnast.

riigist, piirkondlikust üksusest või 
metsaalalt, mis ei vasta lõikes 6 sätestatud 
kriteeriumidele, mida võetakse arvesse 
lõike 1 esimese lõigu punktides a, b ja c 
osutatud eesmärkidel, ei tohi olla toodetud 
toorainest, mis on saadud maa-alalt, mis oli 
2008. aasta jaanuaris turbaala, välja 
arvatud juhul, kui esitatakse tõendid selle 
kohta, et asjaomase tooraine viljeluseks ja 
kogumiseks ei kuivendata varem 
kuivendamata pinnast ning et pädev riiklik 
asutus saab kooskõlas lõikes 6 osutatud 
mittesäästvast tootmisest saadud metsa 
biomassi kasutamise riski minimeerimise 
kriteeriumidega riiklikul, piirkondlikul 
või metsaala tasandil vastavusest teatada.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 18 – alapunkt e – sissejuhatav osa
Direktiiv (EL) 2018/2001
Artikkel 29 – lõige 6 – lõik 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) lõike 6 esimese lõigu punkti a 
alapunkt iv asendatakse järgmisega:

e) lõike 6 esimese lõigu punkti a 
alapunkt iii ja alapunkt iv asendatakse 
järgmisega:
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 18 – alapunkt e
Direktiiv (EL) 2018/2001
Artikkel 29 – lõige 6 – lõik 1 – punkt iii (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) rahvusvahelise või siseriikliku õiguse 
alusel või asjakohase pädeva asutuse 
poolt looduskaitsealadeks määratud maa-
alad, sealhulgas maa-alad, millel oli 
2008. aasta jaanuaris või pärast seda üks 
järgmistest staatustest, olenemata sellest, 
kas sel maa-alal on kõnealune staatus 
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jätkuvalt olemas:
– põlismets ja muu metsamaa, st 
looduslike liikidega mets ja muu 
metsamaa, kus ei ole selgeid märke 
inimtegevusest ja kus ökoloogilised 
protsessid ei ole olulisel määral häiritud;
– märgalad, see tähendab pidevalt või 
suurema osa aastast veega kaetud või 
veest küllastunud maa-alad;
– turbaala;
kui ei esitata tõendeid selle kohta, et 
asjaomase tooraine tootmine ei olnud 
nende looduskaitse-eesmärkidega 
vastuolus, ei too kaasa varem 
kuivendamata pinnase kuivendamist või 
kui on esitatud tõendid selle kohta, et 
tooraine ülestöötamine on vajalik selle 
suure elurikkuse väärtuse säilitamiseks;
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 18 – alapunkt e
Direktiiv (EL) 2018/2001
Artikkel 29 – lõige 6 – lõik 1 – punkt a – alapunkt (iv)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) ülestöötamisel pööratakse 
tähelepanu pinnase kvaliteedi ja elurikkuse 
säilitamisele eesmärgiga minimeerida 
negatiivset mõju ning see viiakse läbi nii, 
et hoidutakse kändude ja juurte 
kogumisest, põlismetsade seisundi 
halvendamisest ja nende istandikeks 
muutmisest ning tundlike muldadega 
metsade ülestöötamisest, tehakse 
võimalikult vähe suuri lageraieid ning 
tagatakse, et järgitakse kohalikes 
tingimustes sobivaid lagupuidu 
eemaldamise ülemmäärasid ja selliste 
raiesüsteemide kasutamise nõudeid, mille 
puhul mõju pinnase kvaliteedile, 
sealhulgas pinnase tihenemisele, samuti 
elurikkuse aspektidele ja elupaikadele on 
võimalikult väike;

iv) ülestöötamisel pööratakse 
tähelepanu pinnase kvaliteedi ja elurikkuse 
säilitamisele eesmärgiga minimeerida 
negatiivset mõju ja kasutatakse kohalikes 
tingimustes sobivaid kestlikke 
metsamajandamistavasid, mis põhinevad 
Euroopa metsade kaitset käsitleval 
ministrite konverentsil ning ÜRO Toidu- 
ja Põllumajandusorganisatsioonis kokku 
lepitud põhimõtetel;
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 18 – alapunkt f – sissejuhatav osa
Direktiiv (EL) 2018/2001
Artikkel 29 – lõige 6 – lõik 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) lõike 6 esimese lõigu punkti b 
alapunkt iv asendatakse järgmisega:

f) lõike 6 esimese lõigu punkti a 
alapunkt iii ja alapunkt iv asendatakse 
järgmisega:
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 18 – alapunkt f
Direktiiv (EL) 2018/2001
Artikkel 29 – lõige 6 – lõik 1 – punkt iii (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) rahvusvahelise või siseriikliku õiguse 
alusel või asjakohase pädeva asutuse 
poolt looduskaitsealadeks määratud maa-
alad, sealhulgas maa-alad, millel oli 
2008. aasta jaanuaris või pärast seda üks 
järgmistest staatustest, olenemata sellest, 
kas sel maa-alal on kõnealune staatus 
jätkuvalt olemas:
– põlismets ja muu metsamaa, st 
looduslike liikidega mets ja muu 
metsamaa, kus ei ole selgeid märke 
inimtegevusest ja kus ökoloogilised 
protsessid ei ole olulisel määral häiritud;
– märgalad, see tähendab pidevalt või 
suurema osa aastast veega kaetud või 
veest küllastunud maa-alad;
– turbaala;
kui ei esitata tõendeid selle kohta, et 
asjaomase tooraine tootmine ei olnud 
nende looduskaitse-eesmärkidega 
vastuolus, ei too kaasa varem 
kuivendamata pinnase kuivendamist või 
kui on esitatud tõendid selle kohta, et 
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tooraine ülestöötamine on vajalik selle 
suure elurikkuse väärtuse säilitamiseks;
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 18 – alapunkt f
Direktiiv (EL) 2018/2001
Artikkel 29 – lõige 6 – lõik 1 – punkt b – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) ülestöötamisel pööratakse 
tähelepanu pinnase kvaliteedi ja elurikkuse 
säilitamisele eesmärgiga minimeerida 
negatiivset mõju ning see viiakse läbi nii, 
et hoidutakse kändude ja juurte 
kogumisest, põlismetsade seisundi 
halvendamisest ja nende istandikeks 
muutmisest ning tundlike muldadega 
metsade ülestöötamisest, tehakse 
võimalikult vähe suuri lageraieid ning 
tagatakse, et järgitakse kohalikes 
tingimustes sobivaid lagupuidu 
eemaldamise ülemmäärasid ja selliste 
raiesüsteemide kasutamise nõudeid, mille 
puhul mõju pinnase kvaliteedile, 
sealhulgas pinnase tihenemisele, samuti 
elurikkuse aspektidele ja elupaikadele on 
võimalikult väike;

iv) ülestöötamisel pööratakse 
tähelepanu pinnase kvaliteedi ja elurikkuse 
säilitamisele eesmärgiga minimeerida 
negatiivset mõju, kasutades kohalikes 
tingimustes sobivaid kestlikke 
metsamajandamistavasid, mis põhinevad 
Euroopa metsade kaitset käsitleval 
ministrite konverentsil ning ÜRO Toidu- 
ja Põllumajandusorganisatsioonis kokku 
lepitud põhimõtetel;
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 18 – alapunkt g
Direktiiv (EL) 2018/2001
Artikkel 29 – lõige 10 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) käitistes kuni 31. detsembrini 2025 
kasutatavatest biomasskütustest elektri-, 
soojus- ja jahutusenergia tootmisel 
vähemalt 70 % ning alates 1. jaanuarist 
2026 vähemalt 80 %.

d) alates 1. jaanuarist 2021 kuni 
31. detsembrini 2025 tööd alustavates 
käitistes kasutatavatest biomasskütustest 
elektri-, soojus- ja jahutusenergia tootmisel 
vähemalt 70 % ning alates 1. jaanuarist 
2026 alustavates käitistes vähemalt 80 %.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikli 1 – lõik 1 – punkt 18 a (uus)
Direktiiv (EL) 2018/2001
Artikkel 29 – lõige 13

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

„13. Käesoleva artikli lõike 1 esimese 
lõigu punkti c kohaldamisel võivad 
liikmesriigid teha piiratud ajaks erandeid 
käesoleva artikli lõigetes 2–7, 10 ja 11 
sätestatud kriteeriumide suhtes, võttes 
vastu erinevad kriteeriumid:
a) käitistele, mis asuvad Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklis 349 osutatud 
äärepoolseimates piirkondades, kui need 
käitised toodavad elektri-, soojus- või 
jahutusenergiat biomasskütustest, ning 
transpordisektorile ja eelkõige 
kosmosesektorile ja nendega seotud 
astrofüüsikaalaste tegevuste jaoks; ning
b) käesoleva lõigu punktis a osutatud 
käitistes ja transpordisektoris 
kasutatavatele biomasskütustele, 
sõltumata kõnealuse biomassi päritolust, 
tingimusel et need kriteeriumid on 
objektiivselt põhjendatud, eesmärgiga 
tagada vastavas äärepoolseimas 
piirkonnas käesoleva artikli lõigetes 2–7, 
10 ja 11 sätestatud kriteeriumide 
järkjärguline kasutuselevõtmine ja seeläbi 
stimuleerida üleminekut fossiilkütustelt 
säästvatele biomasskütustele.
Asjaomane liikmesriik esitab käesolevas 
lõikes osutatud erinevate kriteeriumide 
kohta komisjonile eriteate.“

(Direktiiv (EL) 2018/2001)

Muudatusettepanek 129

Ettepanek võtta vastu direktiiv
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Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 20 – alapunkt b
Direktiiv (EL) 2018/2001
Artikkel 30 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad meetmed selle 
tagamiseks, et ettevõtjad esitavad 
usaldusväärse teabe artikli 29 lõigetes 2–7 
ja 10 ning artikli 29a lõigetes 1 ja 2 
sätestatud säästlikkuse ja 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise kriteeriumidele vastavuse 
kohta ning teevad selle teabe koostamiseks 
kasutatud andmed taotluse korral 
asjaomasele liikmesriigile kättesaadavaks.

Liikmesriigid võtavad meetmed selle 
tagamiseks, et ettevõtjad esitavad 
usaldusväärse teabe artikli 29 lõigetes 2–7 
ja 10 ning artikli 29a lõigetes 1 ja 2 
sätestatud säästlikkuse ja 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise kriteeriumidele vastavuse 
kohta ning teevad selle teabe koostamiseks 
kasutatud andmed taotluse korral 
asjaomasele liikmesriigile kättesaadavaks. 
Liikmesriigid nõuavad, et ettevõtjad 
tagaksid esitatava teabe asjakohasele 
standardile vastava sõltumatu 
auditeerimise ning esitaksid tõendid selle 
teostamise kohta. Auditi käigus 
kontrollitakse, kas ettevõtjate kasutatavad 
süsteemid on täpsed, usaldusväärsed ja 
pettusekindlad, sealjuures peab 
kontrollima, et materjale ei ole tahtlikult 
muudetud või ära visatud, nii et saadetis 
või selle osa muutuks jäätmeteks või 
jäägiks. Samuti hinnatakse selle käigus 
proovivõtu tihedust ja metoodikat ning 
andmete stabiilsust.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 20 – alapunkt d
Direktiiv (EL) 2018/2001
Artikkel 30 – lõige 6 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Elektri-, soojus- ja jahutusenergiat tootvate 
käitiste jaoks, mille summaarne 
nimisoojusvõimsus on 5–10 MW, 
kehtestavad liikmesriigid lihtsustatud 
riikliku kontrollikava, et tagada artikli 29 
lõigetes 2–7 ja 10 sätestatud säästlikkuse ja 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 

Elektri-, soojus- ja jahutusenergiat tootvate 
käitiste jaoks, mille summaarne 
nimisoojusvõimsus on 1. jaanuarist 2027 
alustades 10–20 MW, kehtestavad 
liikmesriigid lihtsustatud riikliku 
kontrollikava, et tagada artikli 29 lõigetes 
2–7 ja 10 sätestatud säästlikkuse ja 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
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vähendamise kriteeriumide täitmine. vähendamise kriteeriumide täitmine.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 21
Direktiiv (EL) 2018/2001
Artikkel 31 – lõiked 2, 3 ja 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

21. Artikli 31 lõiked 2–4 jäetakse 
välja.

välja jäetud
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 22
Direktiiv (EL) 2018/2001
Artikkel 31a – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Komisjon tagab liidu andmebaasi 
loomise, et võimaldada vedelate ja 
gaasiliste taastuvkütuste ning 
ringlussevõetud süsinikupõhiste kütuste 
jälgitavust.

10. Komisjon tagab liidu andmebaasi 
loomise, et võimaldada vedelate ja 
gaasiliste taastuvkütuste, sealhulgas IX 
lisas loetletud nende tootmisel 
kasutatavate lähteainete päritolu 
kindlakstegemist, ning ringlussevõetud 
süsinikupõhiste kütuste jälgitavust.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 22
Direktiiv (EL) 2018/2001
Artikkel 31a – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13. Liikmesriigid tagavad, et kui seoses 
taastuvatest energiaallikatest toodetud 
gaasi saadetise tootmisega on välja antud 
päritolutagatis, tühistatakse see enne, kui 
sellise saadetise saab andmebaasis 

13. Liikmesriigid tagavad, et kui seoses 
taastuvatest energiaallikatest toodetud 
gaasi saadetise tootmisega on välja antud 
päritolutagatis, registreeritakse see 
päritolutagatis andmebaasis ja 
tühistatakse pärast taastuvallikatest 
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registreerida. toodetud gaaside saadetise eemaldamist 
Euroopa taastuvgaasi võrgust.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 22
Direktiiv (EL) 2018/2001
Artikkel 31a – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Andmete kontrollimiseks kasutatava 
vabatahtliku või riikliku kava puhul, mida 
komisjon on tunnustanud vastavalt artikli 
30 lõigetele 4–6, võib andmete kogumiseks 
kasutada vahenduslülina kolmandate 
isikute teabesüsteeme, kui komisjoni on 
sellisest kasutamisest teavitatud.

Andmete kontrollimiseks kasutatava 
vabatahtliku või riikliku kava puhul, mida 
komisjon on tunnustanud vastavalt artikli 
30 lõigetele 4–6, võib andmete kogumiseks 
kasutada vahenduslülina kolmandate 
isikute teabesüsteeme, kui komisjoni on 
sellisest kasutamisest teavitatud.

Andmebaas sisaldab võimalikult suures 
ulatuses liigendatud andmeid NUTS 3 või 
NUTS 2 tasandi kohta.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a
Direktiiv (EL) 2018/2001
V lisa – C osa – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Punkti 1 alapunktis a osutatud 
arvutuse tegemisel võetakse arvesse 
kasvuhoonegaaside heite vähenemist, mis 
saavutatakse põllumajanduse parema 
juhtimisega (esca), näiteks üleminekuga 
vähendatud mullaharimisele või 
otsekülvile, paremale külvikorrasüsteemile, 
vahekultuuride kasutamisele koos 
põllukultuuride jääkide käitlemisega ja 
orgaanilise mullaparandusaine (nt 
kompost, kääritatud sõnnik) kasutamisele, 
kuid ainult juhul, kui see ei ohusta 
elurikkust. Lisaks esitatakse 
usaldusväärsed ja kontrollitavad tõendid, et 

6. Punkti 1 alapunktis a osutatud 
arvutuse tegemisel võetakse arvesse 
kasvuhoonegaaside heite vähenemist, mis 
saavutatakse põllumajanduse parema 
juhtimisega (esca), näiteks üleminekuga 
vähendatud mullaharimisele või 
otsekülvile, süsiniku säilitamisele mullas 
biosöe abil, paremale külvikorrasüsteemile, 
vahekultuuride kasutamisele koos 
põllukultuuride jääkide käitlemisega ja 
orgaanilise mullaparandusaine (nt 
kompost, kääritatud sõnnik) kasutamisele, 
kuid ainult juhul, kui see ei ohusta 
elurikkust. Biomassis sisalduvat süsinikku 
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asjaomaste toorainete kasvatamise ajal on 
mulla süsinikusisaldus suurenenud või et 
on mõistlik eeldada, et see on suurenenud; 
seejuures võetakse arvesse heidet, mis 
tuleneb väetiste ja herbitsiidide kasutamise 
suurenemisest sellise viljelemise ajal37.

saab pürolüüsi teel muuta biosöeks, mida 
saab säilitada maakasutuse teel, muutes 
selle negatiivseks heitetehnoloogiaks. Siin 
tagastatakse paranenud 
põllumajandusliku ja sõnnikukäitlemise 
eest antav preemia negatiivse heite eest 
vastutavale põllumajandustootjale 
säästlikkuse/keskkonnaalaste 
sertifikaatide väljastamisel. Lisaks 
esitatakse usaldusväärsed ja kontrollitavad 
tõendid, et asjaomaste toorainete 
kasvatamise ajal on mulla süsinikusisaldus 
suurenenud või et on mõistlik eeldada, et 
see on suurenenud; seejuures võetakse 
arvesse heidet, mis tuleneb väetiste ja 
herbitsiidide kasutamise suurenemisest 
sellise viljelemise ajal37.

_________________ _________________
37 Selliseks tõendiks võivad olla mulla 
süsinikusisalduse mõõtmise andmed, mille 
saamiseks võib teha esimese mõõtmise 
enne viljelemist ja järgnevad mõõtmised 
mitme aasta pikkuste korrapäraste 
ajavahemike järel. Sellisel juhul hinnatakse 
enne teise mõõtmise tulemuste saamist 
mulla süsinikusisalduse suurenemist 
representatiivsete katsete või mulla 
modelleerimise alusel. Teisest mõõtmisest 
alates lähtutakse mulla süsinikusisalduse 
võimaliku suurenemise ja selle ulatuse 
kindlakstegemisel mõõtmistulemustest.

37 Selliseks tõendiks võivad olla mulla 
süsinikusisalduse mõõtmise andmed, mille 
saamiseks võib teha esimese mõõtmise 
enne viljelemist ja järgnevad mõõtmised 
mitme aasta pikkuste korrapäraste 
ajavahemike järel. Sellisel juhul hinnatakse 
enne teise mõõtmise tulemuste saamist 
mulla süsinikusisalduse suurenemist 
representatiivsete katsete või mulla 
modelleerimise alusel. Teisest mõõtmisest 
alates lähtutakse mulla süsinikusisalduse 
võimaliku suurenemise ja selle ulatuse 
kindlakstegemisel mõõtmistulemustest.

Muudatusettepanek 136

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt c
Direktiiv (EL) 2018/2001
V lisa – punkt 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

18. Punktis 17 osutatud arvutuse 
tegemisel on jagatavad heitkogused eec + el 
+ esca + heitkoguste ep, etd, eccs ja eccr see 
osa, mis on tekkinud protsessi selle etapi 
eel ja ajal, mil valmib kaassaadus. Kui 
kaassaadustele on juba omistatud 

18. Punktis 17 osutatud arvutuse 
tegemisel on jagatavad heitkogused eec + el 
+ esca + heitkoguste ep, etd, eccs ja eccr see 
osa, mis on tekkinud protsessi selle etapi 
eel ja ajal, mil valmib kaassaadus. Kui 
kaassaadustele on juba omistatud 
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heitkoguseid olelustsükli varasemas 
protsessietapis, kasutatakse kõnealuse 
heitkoguste summa asemel seda osa 
heitkogustest, mis on kütuse vahesaadusele 
omistatud viimases asjaomases 
protsessietapis. Biogaasi ja biometaani 
puhul võetakse selle arvutuse tegemisel 
arvesse kõik kaassaadused, mis ei kuulu 
punkti 7 kohaldamisalasse. Jäätmetele ja 
jääkidele heitkoguseid ei omistata. 
Negatiivse energiasisaldusega kaassaaduste 
energiasisalduse väärtuseks võetakse selle 
arvutuse puhul null. Jäätmete ja jääkide, 
sealhulgas kõigi IX lisas loetletud jäätmete 
ja jääkide olelusringi jooksul tekkivad 
kasvuhoonegaaside heitkogused loetakse 
kuni kõnealuste materjalide kogumiseni 
võrdseks nulliga, olenemata sellest, kas 
need töödeldakse vahesaadusteks enne 
lõppsaaduseks muutmist. IX lisasse 
kandmata ja toidu- või söödaturul 
kasutamiseks kõlblike jääkide puhul 
loetakse tooraine kaevandamisel, 
kogumisel või viljelemisel tekkinud 
heitkogused (eec) võrdseks neile kõige 
sarnasema toidu- ja söödaturul leiduva, D 
osa tabelis nimetatud asendajaga seotud 
heitkogustega. Rafineerimistehastes 
toodetud biomasskütuste puhul on punktis 
17 osutatud arvutuse tegemisel 
analüüsiüksuseks rafineerimistehas, v.a 
töötlemisseadme ja põletuskatla või 
koostootmisseadme sellise kombinatsiooni 
puhul, kus põletuskatel või 
koostootmisseade toodab soojus- ja/või 
elektrienergiat töötlemisseadme jaoks.

heitkoguseid olelustsükli varasemas 
protsessietapis, kasutatakse kõnealuse 
heitkoguste summa asemel seda osa 
heitkogustest, mis on kütuse vahesaadusele 
omistatud viimases asjaomases 
protsessietapis. Biogaasi ja biometaani 
puhul võetakse selle arvutuse tegemisel 
arvesse kõik kaassaadused, mis ei kuulu 
punkti 7 kohaldamisalasse. Jäätmetele ja 
jääkidele heitkoguseid ei omistata. 
Negatiivse energiasisaldusega kaassaaduste 
energiasisalduse väärtuseks võetakse selle 
arvutuse puhul null. Jäätmete ja jääkide, 
sealhulgas kõigi IX lisas loetletud jäätmete 
ja jääkide olelusringi jooksul tekkivad 
kasvuhoonegaaside heitkogused loetakse 
kuni kõnealuste materjalide kogumiseni 
võrdseks nulliga, olenemata sellest, kas 
need töödeldakse vahesaadusteks enne 
lõppsaaduseks muutmist. 
Rafineerimistehastes toodetud 
biomasskütuste puhul on punktis 17 
osutatud arvutuse tegemisel 
analüüsiüksuseks rafineerimistehas, v.a 
töötlemisseadme ja põletuskatla või 
koostootmisseadme sellise kombinatsiooni 
puhul, kus põletuskatel või 
koostootmisseade toodab soojus- ja/või 
elektrienergiat töötlemisseadme jaoks.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – lõik 1 – punkt 8 – alapunkt a a (uus)
Direktiiv (EL) 2018/2001
IX lisa – A osa – punkt (a a) – alapunkt (r)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

aa) aa) A osasse lisatakse järgmine 
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lõik:
r) „täiend- ja vahekultuurid;“
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – lõik 1 – punkt 8 a (uus)
Direktiiv (EL) 2018/2001
IX lisa – A osa – punkt g

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

8a) IX lisa punkt g asendatakse 
järgmisega:
„g) tühjad palmiviljade kobarad;“

(Direktiiv (EL) 2018/2001)
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