
 

AM\1143177ET.docx  PE614.328v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

11.1.2018 A8-0391/110 

Muudatusettepanek  110 

Gerben-Jan Gerbrandy 

fraktsiooni ALDE nimel 

Benedek Jávor 

fraktsiooni Verts/ALE 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 siduva peaeesmärgi 35 % 

täitmine ja rajada teed edasisele 

energiatõhususe suurendamisele pärast 

2030. aastat, kooskõlas liidu pikaajaliste 

energia- ja kliimaeesmärkidega aastaks 

2050 ning Pariisi kokkuleppega. 

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 aastateks 2020 ja 

2030“; 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0391/111 

Muudatusettepanek  111 

Gerben-Jan Gerbrandy 

fraktsiooni ALDE nimel 

Benedek Jávor 

fraktsiooni Verts/ALE 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 riiklikud 

energiatõhususeesmärgid, mis on 

summaarselt kooskõlas artikli 1 lõikes 1 

osutatud liidu 2030. aasta eesmärgiga. 

Oma eesmärkide taseme sätestamisel 

võtavad liikmesriigid arvesse, et liidu 

energiatarbimine ei tohi aastal 2030 ületada 

1 220 miljonit naftaekvivalenttonni 

primaarenergiat ega 893 miljonit 

naftaekvivalenttonni lõppenergiat. Selleks 

et võimaldada saavutada koos käesoleva 

direktiivi artiklis 1 sätestatud 

põhieesmärkidega suuremat tööstuse ja 

majanduskasvu ning pakkuda 

liikmesriikidele piisavat paindlikkust 

nende riiklike energiatõhususeesmärkide 

täitmisel, võimaldades samal ajal nende 

majandusel areneda ning 

tööstustoodangul ja -tegevusel kasvada, 

lubatakse neil kehtestada oma eesmärgid 

energiamahukuse alusel, mis on 

energiatarbimise ja sisemajanduse 

koguprodukti (SKP) suhe. Riiklikes 

energiatõhususeesmärkides võetakse 

arvesse energiaahela kõiki etappe, 
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sealhulgas tootmist, ülekannet, jaotust ja 

lõppkasutust. 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.“; 

Or. en 

 

 


