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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

4.7.2016 A8-0213/88 

Muudatusettepanek  88 

Martina Werner 

fraktsiooni S&D nimel 

Neoklis Sylikiotis 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

Michèle Rivasi 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

Dario Tamburrano 

 

Raport A8-0213/2016 

Dario Tamburrano 

Energiamärgistus 

(COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)) 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõik 2 a (uus) 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Harmoneeritud standardid kajastavad iga 

tooterühma ettevalmistava uuringu käigus 

dokumenteeritud kõige levinumat 

kasutusviisi ja nende eesmärk on võtta 

arvesse tarbijate kasutatavaid võimalikke 

režiime ja tsükleid ning aega, mis on 

vajalik selleks, et saavutada teatav 

väljundjõudlus, mis mõjutab 

energiatõhususindeksi või asjaomase 

delegeeritud õigusaktiga kehtestatud muu 

tõhususindeksi arvutamist. 

 Energiatõhususindeksi arvutamise 

metoodika ei põhine üksnes kõige 

energiatõhusamal seadistusel, 

funktsioonil või režiimil (või ökorežiimil), 

kui neid on saadaval rohkem kui üks. 

 Standardid kehtestatakse sellisel viisil, et 

katsetulemuste tahtlik või tahtmatu 

manipuleerimine või parandamine 

tuvastatakse ja kõrvaldatakse ning need ei 

võta arvesse lubatud hälbeid ega 

valitavaid katseparameetreid, mis võiks 

muuta katsetatud mudeli 

energiatõhususklassi. 

 Katsetulemuste ja deklareeritavate 

tulemuste vahelised lubatud hälbed ei 
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ületa statistilist ja tõenditel põhinevat 

mõõtemääramatust. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  89 

Neoklis Sylikiotis 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

Michèle Rivasi 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 
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Raport A8-0213/2016 

Dario Tamburrano 

Energiamärgistus 

(COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)) 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõik 2 a (uus) 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Valmistades ette oma seisukohti ja panust 

käesolevat määrust täiendavate 

delegeeritud õigusaktide kohta, 

kehtestavad liikmesriigid vajaduse korral 

süstemaatilised menetlused riikide 

niisuguste sidusrühmadega 

konsulteerimiseks, nagu esimeses lõigus 

loetletud huvitatud isikud. 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0213/90 

Muudatusettepanek  90 

Neoklis Sylikiotis 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

Michèle Rivasi 
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Raport A8-0213/2016 

Dario Tamburrano 

Energiamärgistus 

(COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)) 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 11 – lõik 1 a (uus) 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Tööplaaniga tagatakse eelkõige komisjoni 

delegeeritud määruse (EL) 2015/11861 a 

muutmine eelkõige selleks, et kohaldada 

kohtkütteseadmete tootemärgise ühtset 

kujundust ja sisu ka elektri-

kohtkütteseadmete suhtes. 

 _________________ 

 1 a Komisjoni 24. aprilli 2015. aasta 

delegeeritud määrus (EL) 2015/1186, 

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi 

ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL seoses 

kohtkütteseadmete energiamärgistusega 

(ELT L 193, 21.7.2015, lk 20). 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0213/91 

Muudatusettepanek  91 

Martina Werner 
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fraktsiooni Verts/ALE nimel 

Dario Tamburrano 
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Energiamärgistus 

(COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)) 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 3 – lõik 1 – punkt b a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (b a) funktsionaalselt võrdväärsete 

toodete jaoks on ainult üks märgis; 

Or. en 
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Dario Tamburrano 

Energiamärgistus 

(COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)) 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 3 – lõik 1 – punkt l 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(l) viide sellele, kas suuremate 

seadmete puhul nõutakse teatava 

energiaklassi saavutamiseks kõrgemat 

energiatõhususe taset; 

(l) erikord, millega nähakse ette, et 

suuremate seadmete puhul nõutakse 

teatava energiaklassi saavutamiseks 

kõrgemat energiatõhususe taset; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  93 
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Raport A8-0213/2016 
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Energiamärgistus 

(COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)) 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – punkt 2 – alapunkt x a (uus) 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (x a) liidu koondmüüginumbrid aasta 

kohta. 

Or. en 

 


