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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

10.1.2018 A8-0391/116 

Muudatusettepanek  116 

Markus Pieper 

fraktsiooni PPE 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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10.1.2018 A8-0391/117 

Muudatusettepanek  117 

Markus Pieper 

fraktsiooni PPE 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 a (uus) 

Direktiiv 2012/27/EL 

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 9 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a) artiklisse 2 lisatakse järgmine 

punkt: 

 „9 a) „avaliku sektori asutuse hoone” – 

artikli 5 kohaldamisel hoone, mis on 

keskvalitsuse või mis tahes muu riikliku, 

piirkondliku või kohaliku tasandi avaliku 

sektori asutuse omanduses ja kasutuses;“ 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0391/118 

Muudatusettepanek  118 

Markus Pieper 

fraktsiooni PPE 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, 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 tööstuslikku 

ja majanduskasvu, kohaldatakse järgmist 

korrigeerimismehhanismi: 

 Kui Eurostati andmed tööstuse 

lisandväärtuse kohta 2030. aastal 

erinevad rohkem kui 10 % ulatuses 
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väärtusest 2 163,81 (tuhat miljonit eurot 

aastal 2013), kohandatakse eelmises 

lõigus osutatud energia lõpptarbimise 

eesmärki automaatselt tulenevalt 

Eurostati poolt mõõdetud liidu tööstuse 

lisandväärtuse (tuhat miljonit eurot aastal 

2013) kõrvalekaldest 2030. aastal, 

vastavalt järgmisele valemile: 

 ELi 2030. aasta energia lõpptarbimise 

eesmärk = XXX miljonit 

naftaekvivalenttonni + 244 miljonit 

naftaekvivalenttonni* (tööstuse 

lisandväärtus)/XXX 

 Alates 2020. aastast ning seejärel iga kahe 

aasta tagant esitab komisjon aruande 

Euroopa Parlamendile ja nõukogule koos 

läbivaadatud hinnanguga võimalikule 

erinevusele tööstussektori 2030. aasta 

oletatava (PRIMESi stsenaariumis 

kasutatud) lisandväärtuse ja oodatava 

läbivaadatud lisandväärtuse vahel, mis 

põhineb Eurostati kogutud ajakohastatud 

tegelikel arvudel ja hõlmab läbivaadatud 

hinnangut primaar- ja lõppenergia 

tarbimise kogumääradele (miljonites 

naftaekvivalenttonnides) 2030. aastal. 

 Selleks et pakkuda liikmesriikidele 

piisavat paindlikkust nende riiklike 

soovituslike energiatõhususeesmärkide 

täitmisel, võimaldades samal ajal nende 

majandusel areneda ning 

tööstustoodangul ja tegevusel kasvada, 

peab neil olema lubatud kehtestada oma 

eesmärgid energiamahukuse alusel, mis 

on energiatarbimise ja sisemajanduse 

koguprodukti (SKP) suhe. 

 Riiklikes energiatõhususeesmärkides 

võetakse arvesse energiaahela kõiki 

etappe, sealhulgas tootmist, ülekannet, 

jaotust ja lõppkasutust. 

 Kui liikmesriik on ületamas oma 2030. 

aasta taastuvenergia eesmärki vähemalt 

3 % võrra, kaalub ta ka oma riiklike 

energiatõhususeesmärkide vastavat 

kohandamist; riiklik kohandamine toimub 
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määruses (EL) XX/20XX [Governance of 

the Energy Union] osutatud riiklike 

energia- ja kliimakavade ajakohastamisel. 

 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 
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10.1.2018 A8-0391/119 

Muudatusettepanek  119 

Markus Pieper 

fraktsiooni PPE 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 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 7 Artikkel 7 

Energiasäästukohustus Energiasäästukohustus 

1. Liikmesriigid peavad saavutama 

summaarse lõppenergiasäästu, mis on 

vähemalt võrdne järgmisega: 

1. Liikmesriigid peavad saavutama 

summaarse lõppenergiasäästu, mis on 

vähemalt võrdne järgmisega: 

a) igal aastal 1. jaanuarist 2014 kuni 

31. detsembrini 2020 uus energiasääst 

1,5 % aastasest energiamüügimahust 

lõpptarbijatele, arvestatuna 1. jaanuarile 

2013 eelnenud viimase kolme aasta 

keskmisena; 

a) igal aastal 1. jaanuarist 2014 kuni 

31. detsembrini 2020 uus energiasääst 

1,5 % aastasest energiamüügimahust 

lõpptarbijatele, arvestatuna 1. jaanuarile 

2013 eelnenud viimase kolme aasta 

keskmisena; 

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 nelja aasta keskmisena. 

Liikmesriigid peavad saavutama uue iga-

aastase kokkuhoiu 1,5 % kümneaastastel 

ajavahemikel pärast 2030. aastat, välja 

arvatud juhul, kui läbivaatamisel 

komisjonis 2027. aastal ja seejärel iga 

kümne aasta tagant tehakse järeldus, et 

aastaks 2050 seatud liidu pikaajalisi 

energia- ja kliimaeesmärke ei ole vaja 

saavutada. 

Liikmesriigid peavad saavutama uue iga-

aastase kokkuhoiu 1,5 % kümneaastastel 

ajavahemikel pärast 2030. aastat, välja 

arvatud juhul, kui läbivaatamisel 

komisjonis 2027. aastal ja seejärel iga 

kümne aasta tagant tehakse järeldus, et 

aastaks 2050 seatud liidu pikaajalisi 

energia- ja kliimaeesmärke ei ole vaja 

saavutada. 
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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 ja kõigi 

2030. aastale järgnevate ajavahemike 

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 punkti b 

kohaldamisel arvesse võtta ainult seda 

energiasäästu, mis saadakse tänu uutele 

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 nõuetele 

vastavatest üksikmeetmetest, tingimusel et 

need annavad kontrollitavat 

energiasäästu ka pärast 2020. aastat. 

Sellistest arvutustest võib kas osaliselt või 

täielikult välja jätta transportimiseks 

kasutatava energia müügimahu. 

Sellistest arvutustest võib punktis a 

osutatud ajavahemiku puhul kas osaliselt 

või täielikult välja jätta transportimiseks 

kasutatava energia müügimahu. 

 Punktis b osutatud ajavahemiku arvutuste 

puhul tuleb täies ulatuses arvesse võtta 

transpordis kasutatava energia müüki, 

välja arvatud kütuste, mida kasutatakse 

rahvusvahelises lennunduses ja 

laevanduses, raudteetranspordis, linna- ja 

linnalähibussides, ja „alternatiivsete“ 

transpordikütuste [mis on määratletud 

direktiivis 2014/92/EL] müüki. 

Liikmesriigid otsustavad, kuidas arvutatud 

uus sääst jaotada punktides a ja b osutatud 

ajavahemike vahel, kui nõutav kogusääst 

on saavutatud kummagi perioodi lõpuks.  

Liikmesriigid otsustavad, kuidas arvutatud 

uus sääst jaotada punktides a ja b osutatud 

ajavahemike vahel, kui nõutav kogusääst 

on saavutatud kummagi perioodi lõpuks.  

2. Ilma et sellega piirataks lõike 3 

kohaldamist, võib iga liikmesriik: 

2. Ilma et sellega piirataks lõike 3 

kohaldamist, võib iga liikmesriik: 

a) teha lõike 1 punkti a kohase 

arvutuse, kasutades väärtust 1 % 2014. ja 

2015. aastal; väärtust 1,25 % aastatel 2016 

ja 2017 ning väärtust 1,5 % 2018., 2019. ja 

2020. aastal; 

a) teha lõike 1 punkti a kohase 

arvutuse, kasutades väärtust 1 % 2014. ja 

2015. aastal; väärtust 1,25 % aastatel 2016 

ja 2017 ning väärtust 1,5 % 2018., 2019. ja 

2020. aastal; 
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b) jätta arvutusest täielikult või 

osaliselt välja selle energia müügimahu, 

mida kasutatakse direktiivi 2003/87/EÜ I 

lisas loetletud tööstusharudes; 

b) jätta arvutusest täielikult või 

osaliselt välja selle energia müügimahu, 

mida kasutatakse direktiivi 2003/87/EÜ I 

lisas loetletud tööstusharudes; 

c) lubada arvata lõikes 1 nõutud 

energiasäästust maha energiasääst, mis 

tänu artikli 14 lõikes 4, artikli 14 lõike 5 

punktis b, artikli 15 lõigetes 1–6 ning 

artikli 15 lõikes 9 sätestatud nõuete 

rakendamisele on saavutatud energia 

muundamise, jaotamise ja ülekande 

sektoris, sealhulgas tõhusa kaugkütte ja -

jahutuse taristus; 

c) lubada arvata lõike 1 punktides a ja 

b nõutud energiasäästust maha 

energiasääst, mis tänu artikli 14 lõikes 4, 

artikli 14 lõike 5 punktis b, artikli 15 

lõigetes 1–6 ning artikli 15 lõikes 9 

sätestatud nõuete rakendamisele on 

saavutatud energia muundamise, jaotamise 

ja ülekande sektoris, sealhulgas tõhusa 

kaugkütte ja -jahutuse taristus; 

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 lõike 1 punktis a 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 

e) jätta lõikes 1 osutatud nõutud 

energiasäästu arvutamisel välja tõendatult 

hoonete välispinnal ja hoonete sees oma 

tarbeks toodetud energia, mis on saadud 

tänu poliitikameetmetele, millega 

edendatakse uusi 

taastuvenergialahendusi.  

 

 e a) jätta arvutusest osaliselt või 

täielikult välja transpordis kasutatava 

energia müük. 

3. Kõik lõike 2 kohaselt valitud 

variandid koos ei tohi anda üle 25 % 

energiasäästust, millele on osutatud lõikes 

1. Liikmesriigid kohaldavad ja arvutavad 

valitud variantide mõju eraldi lõike 1 

punktide a ja b jaoks: 

3. Kõik lõike 2 kohaselt valitud 

variandid koos ei tohi anda üle 25 % 

energiasäästust ajavahemikul, millele on 

osutatud lõike 1 punktis a, ning üle 30 % 

ajavahemikul, millele on osutatud lõike 1 

punktis b. Liikmesriigid kohaldavad ja 

arvutavad valitud variantide mõju eraldi 

lõike 1 punktide a ja b jaoks: 

a) lõike 1 punktis a osutatud 

ajavahemiku jaoks nõutud energiasäästu 

arvutamiseks võivad liikmesriigid kasutada 

lõike 2 punkte a–d; 

a) lõike 1 punktis a osutatud 

ajavahemiku jaoks nõutud energiasäästu 

arvutamiseks võivad liikmesriigid kasutada 

lõike 2 punkte a–d; 

b) lõike 1 punktis b osutatud 

ajavahemiku jaoks nõutud energiasäästu 

arvutamiseks võivad liikmesriigid kasutada 

b) lõike 1 punktis b osutatud 

ajavahemiku jaoks nõutud energiasäästu 

arvutamiseks võivad liikmesriigid kasutada 
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lõike 2 punkte b–e, kui üksikmeetmed 

punkti d tähenduses tekitavad 

kontrollitava ja mõõdetava mõju pärast 

31. detsembrit 2020. 

vaid lõike 2 punkte b–e. 

4. Pärast 31. detsembrit 2020 

saavutatud energiasäästu ei või arvestada 

selle kogusäästu hulka, mis tuleb saavutada 

ajavahemikul 1. jaanuarist 2014 kuni 31. 

detsembrini 2020.  

4. Pärast 31. detsembrit 2020 

saavutatud energiasäästu ei või arvestada 

selle kogusäästu hulka, mis tuleb saavutada 

ajavahemikul 1. jaanuarist 2014 kuni 31. 

detsembrini 2020.  

 4 a. Liikmesriigid, kelle energiasääst 

on suurem, kui on nõutud ajavahemikul 

1. jaanuarist 2014 kuni 31. detsembrini 

2020, võivad arvestada kogu ülejääva 

säästu selle energiasäästu hulka, mis 

tuleb saavutada ajavahemikul kuni 31. 

detsembrini 2030. 

5. Liikmesriigid tagavad, et artiklites 

7a ja 7b ning artikli 20 lõikes 6 osutatud 

poliitikameetmetest tulenev sääst 

arvutatakse kooskõlas V lisaga.  

5. Liikmesriigid tagavad, et artiklites 

7a ja 7b ning artikli 20 lõikes 6 osutatud 

poliitikameetmetest tulenev sääst 

arvutatakse kooskõlas V lisaga.  

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 negatiivne mõju oleks 

liidu ja eelkõige rahvusvahelisest 

konkurentsist mõjutatud ettevõtjate 

konkurentsivõimele võimalikult väike. 

Liikmesriigid võivad ka ühendada 

energiatõhususkohustuste süsteemi ja 

alternatiivseid poliitikameetmeid. 

7. Liikmesriigid tagavad, et kui 

tegemist on poliitikameetmete või 

üksikmeetmete kattuva mõjuga, ei 

arvestata energiasäästu kahekordselt. 

7. Liikmesriigid tagavad, et kui 

tegemist on poliitikameetmete või 

üksikmeetmete kattuva mõjuga, ei 

arvestata energiasäästu kahekordselt. 

Or. en 

 

 


