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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

11.1.2018 A8-0391/103 

Muudatusettepanek  103 

Anneleen Van Bossuyt 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Raport A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Energiatõhusus 

(COM(2016)0761 – C8-0498/2016 – 2016/0376(COD)) 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 

Direktiiv 2012/27/EL 

Artikkel 1 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Käesoleva direktiiviga 

kehtestatakse Euroopa Liidus 

energiatõhususe suurendamise meetmete 

ühine raamistik, et tagada liidu 2020. aasta 

põhieesmärgi 20 % ja 2030. aasta 

energiatõhususe siduva peaeesmärgi 30 % 

täitmine ja rajada teed edasisele 

energiatõhususe suurendamisele pärast 

neid tähtaegasid. Direktiiviga kehtestatakse 

eeskirjad, mille eesmärk on kõrvaldada 

energiaturutõkked ning ületada energia 

tõhusat tarnimist ja kasutamist takistavad 

turutõrked ja nähakse ette määrata kindlaks 

soovituslikud riiklikud 

energiatõhususeesmärgid ja -panused 

aastateks 2020 ja 2030“; 

1. Käesoleva direktiiviga 

kehtestatakse Euroopa Liidus 

energiatõhususe suurendamise meetmete 

ühine raamistik, millega rakendatakse 

energiatõhususe esikohale seadmise 

põhimõtet kogu energiaahelas, sealhulgas 

energia tootmises, ülekandes, jaotuses ja 

lõppkasutuses, et tagada liidu 2020. aasta 

põhieesmärgi 20 % ja 2030. aasta 

energiatõhususe soovitusliku peaeesmärgi 

30 % täitmine ja rajada teed edasisele 

energiatõhususe suurendamisele pärast 

neid tähtaegasid. Direktiiviga kehtestatakse 

eeskirjad, mille eesmärk on kõrvaldada 

energiaturutõkked ning ületada energia 

tõhusat tarnimist ja kasutamist takistavad 

turutõrked, ja nähakse ette määrata 

kindlaks soovituslikud riiklikud 

energiatõhususeesmärgid ja -panused 

aastateks 2020 ja 2030“; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

11.1.2018 A8-0391/104 

Muudatusettepanek  104 

Anneleen Van Bossuyt 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Raport A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Energiatõhusus 

(COM(2016)0761 – C8-0498/2016 – 2016/0376(COD)) 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 

Direktiiv 2012/27/EL 

Artikkel 3 – lõige 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Iga liikmesriik kehtestab määruse 

(EL) XX/20XX [Governance of the Energy 

Union] artiklite 4 ja 6 kohaselt 

soovituslikud riiklikud 

energiatõhususeesmärgid artikli 1 lõikes 1 

osutatud liidu 2030. aasta eesmärke silmas 

pidades. Kõnealuste 

energiatõhususeesmärkide sätestamisel 

võtavad liikmesriigid arvesse, et liidu 

energiatarbimine ei tohi aastal 2030 ületada 

1 321 miljonit naftaekvivalenttonni 

primaarenergiat ega 987 miljonit 

naftaekvivalenttonni lõppenergiat. 

Liikmesriigid teatavad kõnealused 

eesmärgid komisjonile seoses oma 

lõimitud riiklike energia- ja 

kliimakavadega vastavalt määruse (EL) 

XX/20XX [Governance of the Energy 

Union] artiklite 3 ja 7–11 kohasele 

menetlusele.“; 

4. Iga liikmesriik kehtestab määruse 

(EL) XX/20XX [Governance of the Energy 

Union] artiklite 4 ja 6 kohaselt 

soovituslikud riiklikud 

energiatõhususeesmärgid artikli 1 lõikes 1 

osutatud liidu 2030. aasta eesmärke silmas 

pidades. Eesmärkides võetakse arvesse 

kõiki energiasüsteemi etappe, sealhulgas 

tootmist, ülekannet, jaotust ja 

lõppkasutust, ning neile võib lisada 

konkreetsed poliitikameetmed. Kõnealuste 

energiatõhususeesmärkide taseme 

sätestamisel ja läbivaatamisel võtavad 

liikmesriigid lähtealusena arvesse, et liidu 

energiatarbimine ei tohi aastal 2030 ületada 

1 321 miljonit naftaekvivalenttonni 

primaarenergiat või 987 miljonit 

naftaekvivalenttonni lõppenergiat. Kui 

majandusareng või struktuuriline 

kohandamine (vastavalt Eurostati 

andmetel põhinevale tööstustoodangu 

indeksile), taastuvate energiaallikate 

kasutamine või CO2-heite vähendamine 

erineb oluliselt liidu eesmärkide ja 

nendega seotud riiklike eesmärkide 

kindlaksmääramisel kasutatud 

prognoosidest ja eeldustest, siis 

lähteväärtusi ja eesmärke kohandatakse. 

Riiklike eesmärkide ümberarvutamine 

toimub määruse (EL) XX/20XX 
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[Governance of the Energy Union] 

artiklites 3 ja 13 osutatud lõimitud riiklike 

energia- ja kliimakavade ajakohastamisel. 

Liidu eesmärk arvutatakse ümber üks 

aasta pärast ajakohastatud lõimitud 

riiklike energia- ja kliimakavade esitamist 

ning vajaduse korral võetakse see vastu 

seadusandliku tavamenetluse teel. Kui 

liikmesriik ei ole oma eesmärgi aluseks 

võtnud energiamahukust, võib ta oma 

lõimitud riiklikus energia- ja kliimakavas, 

millele on osutatud määruse (EL) 

XX/20XX [Governance of the Energy 

Union] artiklis 3, anda teada oma 

tööstustoodangu 2030. aasta 

prognoositava taseme ja seejärel jätta oma 

2030. aasta eesmärgist välja 

energiatarbimise, mis tuleneb 

ülemäärasest tööstustoodangust. Selline 

väljajätmine peab põhinema Eurostati 

tööstustoodangu indeksil. Liikmesriigid 

teatavad kõnealused eesmärgid ja nende 

kohandused komisjonile seoses oma 

lõimitud riiklike energia- ja 

kliimakavadega vastavalt määruse (EL) 

XX/20XX [Governance of the Energy 

Union] artiklite 3 ja 7–11 kohasele 

menetlusele.“; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

11.1.2018 A8-0391/105 

Muudatusettepanek  105 

Anneleen Van Bossuyt 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Raport A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Energiatõhusus 

(COM(2016)0761 – C8-0498/2016 – 2016/0376(COD)) 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 

Direktiiv 2012/27/EL 

Artikkel 7 – lõige 1 – punkt b 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) igal aastal alates 1. jaanuarist 2021 

kuni 31. detsembrini 2030 uus energiasääst 

1,5 % aastasest energiamüügimahust 

lõpptarbijatele, arvestatuna 1. jaanuarile 

2019 eelnenud viimase kolme aasta 

keskmisena. 

b) igal aastal alates 1. jaanuarist 2021 

kuni 31. detsembrini 2030 uus energiasääst 

vähemalt 1,5 % aastasest 

energiamüügimahust lõpptarbijatele, 

arvestatuna 1. jaanuarile 2019 eelnenud 

viimase kolme aasta keskmisena. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

11.1.2018 A8-0391/106 

Muudatusettepanek  106 

Anneleen Van Bossuyt 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Raport A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Energiatõhusus 

(COM(2016)0761 – C8-0498/2016 – 2016/0376(COD)) 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 

Direktiiv 2012/27/EL 

Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Ilma et sellega piirataks lõigete 2 ja 3 

kohaldamist, võivad liikmesriigid punkti b 

kohaldamisel arvesse võtta ainult seda 

energiasäästu, mis saadakse tänu uutele 

poliitikameetmetele, mida rakendatakse 

pärast 31. detsembrit 2020, või mis 

saadakse tänu ajavahemikul 1. jaanuarist 

2014 kuni 31. detsembrini 2020 võetud 

meetmetele, kui on võimalik näidata, et 

tänu sellistele meetmetele saab pärast 31. 

detsembrit 2020 võtta säästu andvaid 

üksikmeetmeid. 

Punktis b osutatud ajavahemiku jaoks 

nõutud sääst on summaarne ja lisandub 

punktis a osutatud ajavahemiku jaoks 

nõutud säästule. Sel eesmärgil ja ilma et 

sellega piirataks lõigete 2 ja 3 kohaldamist, 

võivad liikmesriigid arvesse võtta 

energiasäästu, mis saadakse tänu 

poliitikameetmetele, mida rakendatakse 

pärast 31. detsembrit 2020 või varem, kui 

on võimalik näidata, et tänu sellistele 

meetmetele saab pärast 31. detsembrit 

2020 võtta uusi säästu andvaid 

üksikmeetmeid. Liikmesriigid võivad võtta 

arvesse ka säästu, mis saadakse 

ajavahemikul 1. jaanuarist 2014 kuni 

31. detsembrini 2020 võetud 

üksikmeetmetest, tingimusel et need 

annavad kontrollitavat energiasäästu ka 

pärast 2020. aastat. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

11.1.2018 A8-0391/107 

Muudatusettepanek  107 

Anneleen Van Bossuyt 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Raport A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Energiatõhusus 

(COM(2016)0761 – C8-0498/2016 – 2016/0376(COD)) 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 

Direktiiv 2012/27/EL 

Artikkel 7 – lõige 2 – punkt d 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

d) arvata lõikes 1 osutatud 

energiasäästust maha energiasääst, mis 

tuleneb üksikmeetmetest, mida on 

rakendatud 31. detsembrist 2008 ning mis 

avaldavad jätkuvalt mõju 2020. aastal ja 

hiljemgi ning mida on võimalik mõõta ja 

kontrollida, ning 

d) arvata lõikes 1 osutatud 

energiasäästust maha energiasääst, mis 

tuleneb üksikmeetmetest, mida on 

rakendatud 31. detsembrist 2008 ning mis 

avaldavad jätkuvalt mõju 2020. aastal ning 

mida on võimalik mõõta ja kontrollida, 

ning 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

11.1.2018 A8-0391/108 

Muudatusettepanek  108 

Anneleen Van Bossuyt 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Raport A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Energiatõhusus 

(COM(2016)0761 – C8-0498/2016 – 2016/0376(COD)) 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 

Direktiiv 2012/27/EL 

Artikkel 7 – lõige 6 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Liikmesriigid peavad lõikes 1 

nõutud säästu saavutamiseks kas looma 

artiklis 7a osutatud 

energiatõhususkohustuste süsteemi või 

võtma kasutusele artiklis 7b osutatud 

alternatiivmeetmed. Liikmesriigid võivad 

ka ühendada energiatõhususkohustuste 

süsteemi ja alternatiivseid 

poliitikameetmeid. 

6. Liikmesriigid peavad lõikes 1 

nõutud säästu saavutamiseks kas looma 

artiklis 7a osutatud 

energiatõhususkohustuste süsteemi või 

võtma kasutusele artiklis 7b osutatud 

alternatiivmeetmed ning võtma samal ajal 

meetmeid, et selliste süsteemide otseste ja 

kaudsete kulude mõju oleks 

rahvusvahelisest konkurentsist mõjutatud 

kohustatud isikute konkurentsivõimele 

võimalikult väike. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

11.1.2018 A8-0391/109 

Muudatusettepanek  109 

Anneleen Van Bossuyt 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Raport A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Energiatõhusus 

(COM(2016)0761 – C8-0498/2016 – 2016/0376(COD)) 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – punkt 1 – alapunkt b 

Direktiiv 2012/27/EL 

V lisa – punkt 2 – alapunkt b 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) sääst, mis tuleneb liidu 

kohustuslike õigusaktide rakendamisest, 

loetakse säästuks, mis oleks saadud igal 

juhul ilma kohustatud, osalevate või 

volitatud isikute tegevuseta ja/või 

rakendusasutuste tööta, ja seega ei saa 

seda esitada artikli 7 lõike 1 alusel, välja 

arvatud olemasolevate hoonete 

renoveerimisega saavutatud sääst, 

tingimusel et on järgitud punkti h 

alapunktis 3 osutatud olulisuse 

kriteeriumi; 

välja jäetud 

Or. en 

 


