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Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas. 
Teksti asendamine on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus 
tekst on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas.

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida osutavad läbivaadatava 
õigusakti eelnõu asjaomasele tekstiosale. Kui muudatusettepanek puudutab 
kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta, märgitakse 
päises lisaks kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ja neljandale reale 
viide muudetavale sättele.

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi 
muudatusettepanekud

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on 
tähistatud sümboliga ▌ või läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul on uus 
tekst märgistatud paksus kaldkirjas ja asendatav tekst kustutatud või läbi 
kriipsutatud. 
Erandina ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi 
lõpliku teksti vormistamiseks.
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2012/27/EL, milles käsitletakse energiatõhusust, [mida 
on muudetud direktiiviga 2018/XXX/EL] ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EL) 2018/XXX [milles käsitletakse energialiidu juhtimist] kohandamise kohta 
tulenevalt Ühendkuningriigi väljaastumisest Euroopa Liidust
(COM(2018)0744 – C8-0482/2018 – 2018/0385(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2018)0744),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2, artikli 192 lõiget 1 
ja artikli 194 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile 
(C8-0482/2018),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit (A8-
0014/2019),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab 
oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) 29. märtsil 2017 teatas 
Ühendkuningriik Euroopa Liidu lepingu 
artikli 50 alusel Euroopa Ülemkogule oma 
kavatsusest liidust välja astuda. See 
tähendab, et kui väljaastumislepingus ei 
sätestata muud kuupäeva või kui Euroopa 

(1) 29. märtsil 2017 teatas 
Ühendkuningriik Euroopa Liidu lepingu 
artikli 50 alusel Euroopa Ülemkogule oma 
kavatsusest liidust välja astuda. 
Aluslepingute kohaldamine 
Ühendkuningriigi suhtes lõpeb alates 
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Ülemkogu kokkuleppel 
Ühendkuningriigiga ei lepi ühehäälselt 
kokku uues kuupäevas, kaotab liidu õigus 
Ühendkuningriigi suhtes kehtivuse alates 
30. märtsist 2019. Selle tulemusel muutub 
Ühendkuningriik kolmandaks riigiks.

väljaastumislepingu jõustumise 
kuupäevast või lepingu puudumise korral 
kahe aasta möödumisel kõnealusest 
teatest, s.t alates 30. märtsist 2019, kui 
Euroopa Ülemkogu kokkuleppel 
Ühendkuningriigiga ei otsusta 
ühehäälselt kõnealust tähtaega 
pikendada.

Selgitus

See on tehniline muudatus, mis kajastab institutsioonidevahelist kokkulepet horisontaalse 
sõnastuse kohta, mida kohaldatakse kõigi BREXITiga seotud seadusandlike aktide suhtes.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Läbirääkijate vahel kokku lepitud 
väljaastumislepinguga nähakse ette kord 
liidu õiguse sätete kohaldamiseks 
Ühendkuningriigis ja selle suhtes ka 
pärast kuupäeva, mil lõpeb aluslepingute 
kohaldamine Ühendkuningriigis ja selle 
suhtes. Kui see leping jõustub, 
kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2012/27/EL1a, mida on 
muudetud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiiviga (EL) 2018/20021b, ja 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust 
(EL) 2018/19991c Ühendkuningriigis ja 
selle suhtes osutatud lepingu kohase 
üleminekuperioodi jooksul; nimetatud 
direktiivi ja määruse kohaldamine lõpeb 
selle perioodi lõpus.
__________________
1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. 
oktoobri 2012. aasta direktiiv 2012/27/EL, 
milles käsitletakse energiatõhusust, 
muudetakse direktiive 2009/125/EÜ ja 
2010/30/EL ning tunnistatakse kehtetuks 
direktiivid 2004/8/EÜ ja 2006/32/EÜ 
(ELT L 315, 14.11.2012, lk 1).
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1b Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 
detsembri 2018. aasta direktiiv (EL) 
2018/2002, millega muudetakse direktiivi 
2012/27/EL, milles käsitletakse 
energiatõhusust (ELT L 328, 21.12.2018, 
lk 210).
1c Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
11. detsembri 2018. aasta määrus (EL) 
2018/1999, milles käsitletakse 
energialiidu ja kliimameetmete juhtimist 
ning millega muudetakse Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusi (EÜ) 
nr 663/2009 ja (EÜ) nr 715/2009, 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiive 94/22/EÜ, 98/70/EÜ, 
2009/31/EÜ, 2009/73/EÜ, 2010/31/EL, 
2012/27/EL ja 2013/30/EL ning nõukogu 
direktiive 2009/119/EÜ ja (EL) 2015/652 
ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 
nr 525/2013 (ELT L 328, 21.12.2018, lk 
1).

Selgitus

See on tehniline muudatus, mis kajastab institutsioonidevahelist kokkulepet horisontaalse 
sõnastuse kohta, mida kohaldatakse kõigi BREXITiga seotud seadusandlike aktide suhtes.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
25. oktoobri 2012. aasta direktiiviga 
2012/27/EL,6 milles käsitletakse 
energiatõhusust ja mida on muudetud 
direktiiviga 2018/XXX/EL,7 on ette nähtud, 
et liikmesriigid peavad kehtestama 
soovituslikud riiklikud energiatõhususe 
eesmärgid, et saavutada liidu 2030. aasta 
energiatõhususe eesmärk, milleks on 
vähemalt 32,5 %. Nende eesmärkide 
seadmisel peaksid liikmesriigid arvesse 
võtma energia tarbimist liidus 2030. 

(2) Direktiiviga 2012/27/EL, mida on 
muudetud direktiiviga (EL) 2018/2002, on 
ette nähtud, et liikmesriigid peavad 
kehtestama soovituslikud riiklikud 
energiatõhususe eesmärgid, et saavutada 
liidu 2030. aasta energiatõhususe 
eesmärgid, milleks on vähemalt 32,5 %. 
Nende eesmärkide seadmisel peavad 
liikmesriigid arvesse võtma primaar- 
ja/või lõppenergia tarbimist liidus 2030. 
aastal8.
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aastal8.

Selgitus

Tehniline selgitus, et kajastada täpsemalt hiljuti kokku lepitud energiatõhususe direktiivi 
läbivaadatud tekstis kasutatud terminoloogiat seoses liidu 2030. aasta energiatõhususe 
eesmärkidega primaar- ja lõppenergia tarbimise osas.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Määruse (EL) 2018/XXX9 [milles 
käsitletakse energialiidu juhtimist] 
kohaselt peavad liikmesriigid liidu 2030. 
aasta energiatõhususe eesmärgi 
saavutamiseks vajalike riiklike eesmärkide 
kehtestamisel võtma arvesse energia 
tarbimist liidus 2030. aastal10. Energia 
tarbimist liidu tasandil võetakse arvesse ka 
siis, kui komisjon hindab, millist edu on 
saavutatud liidu eesmärkide ühisel 
saavutamisel11.

(3) Määruse (EL) 2018/1999 kohaselt 
peavad liikmesriigid liidu 2030. aasta 
energiatõhususe eesmärgi saavutamiseks 
vajalike riiklike eesmärkide kehtestamisel 
võtma arvesse primaar- ja/või lõppenergia 
tarbimist liidus 2030. aastal10. Energia 
tarbimist liidu tasandil võetakse arvesse ka 
siis, kui komisjon hindab, millist edu on 
saavutatud liidu eesmärkide ühisel 
saavutamisel11.

Selgitus

Tehniline selgitus, et kajastada täpsemalt hiljuti kokku lepitud energiatõhususe direktiivi 
läbivaadatud tekstis kasutatud terminoloogiat seoses liidu 2030. aasta energiatõhususe 
eesmärkidega primaar- ja lõppenergia tarbimise osas.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4)  Ühendkuningriigi liidust 
väljaastumise tõttu on vaja tehniliselt 
kohandada energia tarbimist 2030. aastal 
Euroopa Liidus käsitlevaid prognoositud 
arvnäitajaid, et kajastada liidu 27 
liikmesriigi (EL 27) näitajaid. Võttes 
aluseks prognoosid, mille kohaselt liidu 
energiatõhususe eesmärgiks on seatud 

(4)  Ühendkuningriigi liidust 
väljaastumise tõttu on vaja tehniliselt 
kohandada prognoositud arvnäitajaid 
energia tarbimise kohta Euroopa Liidus 
2030. aastal, et kajastada liidu 27 
liikmesriigi (EL 27) näitajaid. Võttes 
aluseks prognoosid, mille kohaselt liidu 
energiatõhususe eesmärkideks on seatud 
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vähemalt 32,5 %, peaks 2030. aastal 
energia tarbimine liidus (EL 28) olema 
1 273 miljonit naftaekvivalenttonni 
primaarenergia puhul ja 956 miljonit 
naftaekvivalenttonni lõppenergia puhul. 
Võttes aluseks EL 27 (v.a 
Ühendkuningriik) prognoosid, peaks 
energia tarbimine 2030. aastal olema 1 128 
miljonit naftaekvivalenttonni 
primaarenergia puhul ja 846 miljonit 
naftaekvivalenttonni lõppenergia puhul. 
Seepärast on vaja kohandada energia 
tarbimist käsitlevaid 2030. aasta 
arvnäitajaid. 

vähemalt 32,5 %, peaks 2030. aastal 
energia tarbimine liidus (EL 28) olema 1 
273 miljonit naftaekvivalenttonni 
primaarenergia puhul ja 956 miljonit 
naftaekvivalenttonni lõppenergia puhul. 
Võttes aluseks EL 27 (v.a 
Ühendkuningriik) prognoosid, peaks 
energia tarbimine 2030. aastal olema 1 128 
miljonit naftaekvivalenttonni 
primaarenergia puhul ja 846 miljonit 
naftaekvivalenttonni lõppenergia puhul. 
Seepärast on vaja kohandada energia 
tarbimist käsitlevaid 2030. aasta 
arvnäitajaid. 

Selgitus

Tehniline selgitus, et kajastada täpsemalt hiljuti kokku lepitud energiatõhususe direktiivi 
läbivaadatud tekstis kasutatud terminoloogiat seoses liidu 2030. aasta energiatõhususe 
eesmärkidega.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Vastavalt nõukogu määruse 
(EMÜ, Euratom) nr 1182/711a artikli 4 
lõikele 3 toimub õigusaktide teatava 
kuupäevaga seotud kohaldamise 
lõpetamine kõnealusele kuupäevale 
vastava päeva viimase tunni lõpus. 
Käesolevat otsust tuleks seetõttu 
kohaldada alates päevast, mis järgneb 
päevale, mil direktiivi 2012/27/EL, mida 
on muudetud direktiiviga (EL) 2018/2002, 
ja määrust (EL) 2018/1999 enam 
Ühendkuningriigi suhtes ei kohaldata.
________________________
1a Nõukogu 3. juuni 1971. aasta määrus 
(EMÜ, Euratom) nr 1182/71, millega 
määratakse kindlaks ajavahemike, 
kuupäevade ja tähtaegade suhtes 
kohaldatavad eeskirjad (EÜT L 124, 
8.6.1971, lk 1).
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Selgitus

See on tehniline muudatus, mis kajastab institutsioonidevahelist kokkulepet horisontaalse 
sõnastuse kohta, mida kohaldatakse kõigi BREXITiga seotud seadusandlike aktide suhtes.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3 Artikkel 3

Käesoleva otsuse artiklid 1 ja 2 ei piira 
direktiivi 2012/27/EL [mida on muudetud 
direktiiviga 2018/XXX/EL] artiklis 28 ja 
määruse (EL) 2018/XXX [milles 
käsitletakse energialiidu juhtimist] artiklis 
59 sätestatud tähtaja kohaldamist.

Käesoleva otsuse artiklid 1 ja 2 ei piira 
direktiivi (EL) 2018/2002 artiklis 2 ja 
määruse (EL) 2018/1999 artiklis 59 
sätestatud tähtaegade kohaldamist.

Selgitus

Tuleks viidata hiljuti kokku lepitud energiatõhususe direktiivi [millega muudetakse direktiivi 
2012/27/EL] ülevõtmisele. Direktiivi 2012/27/EL artiklis 28 on sätestatud üldine ülevõtmise 
tähtaeg 5. juuni 2014 (teatavate sätete puhul konkreetsed kuupäevad). Seepärast ei ole 
asjakohane sellele artiklile viidata.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4 Artikkel 4

Käesolev otsus jõustub kahekümnendal 
päeval pärast selle avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas ja seda kohaldatakse alates 
järgmisest päevast, kui liidu õigusakte 
Ühendkuningriigi suhtes enam ei 
kohaldata.

Käesolev otsus jõustub kolmandal päeval 
pärast selle avaldamist Euroopa Liidu 
Teatajas ja seda kohaldatakse alates 
järgmisest päevast, kui liidu õigusakte 
Ühendkuningriigi suhtes enam ei 
kohaldata.

Artiklit 1 kohaldatakse alates päevast, mis 
järgneb päevale, mil direktiivi 
2012/27/EL, mida on muudetud 
direktiiviga (EL) 2018/2002 enam 
Ühendkuningriigi suhtes ja 
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Ühendkuningriigis ei kohaldata.
Artiklit 2 kohaldatakse alates päevast, mis 
järgneb päevale, mil määrust (EL) 
2018/1999 enam Ühendkuningriigi suhtes 
ja Ühendkuningriigis ei kohaldata.
Artiklit 3 kohaldatakse alates 
[jõustumiskuupäevast].

Selgitus

Seadusandliku menetluse õigeaegse lõpetamise vajadusest tulenevate ajapiirangute tõttu on 
see muudatus vajalik tagamaks, et otsus jõustub enne seda päeva, mil lõpeb Ühendkuningriigi 
suhtes liidu õiguse kohaldamine. Teised muudatused kajastavad institutsioonidevahelist 
kokkulepet horisontaalse sõnastuse kohta, mida kohaldatakse kõigi BREXITiga seotud 
seadusandlike aktide suhtes.
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SELETUSKIRI

1. Komisjoni ettepanek

Käesolev ettepanek Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse kohta, millega kohandatakse 
energiatõhusust käsitlevat direktiivi 2012/27/EL [mida on muudetud direktiiviga (EL) 
2018/2002] ja määrust (EL) 2018/1999 [milles käsitletakse energialiidu juhtimist], on tingitud 
Ühendkuningriigi eelseisvast väljaastumisest Euroopa Liidust.

Ühendkuningriigi liidust väljaastumise tõttu on vaja tehniliselt kohandada prognoositud 
arvnäitajaid energia tarbimise kohta Euroopa Liidus 2030. aastal, et kajastada liidu 27 
liikmesriigi (EL 27) näitajaid. Võttes aluseks prognoosid, mille kohaselt liidu energiatõhususe 
eesmärkideks on seatud vähemalt 32,5 %, peaks 2030. aastal energia tarbimine liidus (EL 28) 
olema 1 273 miljonit naftaekvivalenttonni primaarenergia puhul ja 956 miljonit 
naftaekvivalenttonni lõppenergia puhul. Võttes aluseks EL 27 (v.a Ühendkuningriik) 
prognoosid, peaks energia tarbimine 2030. aastal olema 1 128 miljonit naftaekvivalenttonni 
primaarenergia puhul ja 846 miljonit naftaekvivalenttonni lõppenergia puhul. See nõuab 
hiljuti muudetud energiatõhususe direktiivis sätestatud primaar- ja lõppenergia tarbimise 
näitajate kohandamist.

Energialiidu juhtimist käsitleva uue määruse kohaselt peavad liikmesriigid liidu 2030. aasta 
eesmärkide saavutamiseks vajalike riiklike eesmärkide seadmisel võtma arvesse energia 
tarbimist liidus 2030. aastal. Energia tarbimist liidu tasandil võetakse arvesse ka siis, kui 
Euroopa Komisjon hindab liidu eesmärkide ühisel saavutamisel tehtud edusamme. Seepärast 
tuleks energialiidu juhtimist käsitlevat määrust samuti muuta, et võtta arvesse 2030. aasta 
energiatarbimise kohandatud arvnäitajaid.

Tuleb meeles pidada, et ELi 2030. aasta energiatõhususe peaeesmärgid püstitati 2007. aasta 
prognooside põhjal, kasutades ökonomeetrilist modelleerimist (PRIMES energiasüsteemi 
mudel), mida tuntakse kui 2007. aasta võrdlusstsenaariumi (ehk REF 2007). Eesmärgid 
teisendati primaar- ja lõppenergia tarbimise tasemeteks, vähendades 2007. aasta 
võrdlusstsenaariumi prognoose 2030. aastaks 32,5 % võrra. Naftaekvivalenttonnides esitatud 
arvud põhinevad ülalnimetatud energiamodelleerimise prognoosil. Samal energiamudelil 
põhineb ka komisjoni esitatud arvude kohandamine, et võtta arvesse Ühendkuningriigi EList 
väljaastumist.

2. Raportööri seisukoht

Raportöör väljendab heameelt komisjoni ettepaneku üle, mis käsitleb liidu 2030. aasta 
energiatarbimise näitajate tehnilist kohandamist tingituna Ühendkuningriigi peatsest 
väljaastumisest Euroopa Liidust. Kuna tegu on tehnilise kohandusega, mis põhineb otseselt 
liidu energiatarbimise peamiste eesmärkide absoluuttasemete esialgsel arvutamisel aluseks 
võetud modelleerimisel, ei esita raportöör komisjoni esitatud arvandmete kohta mingeid 
muudatusi. 

Raportöör lisas käesolevasse raporti projekti paar tehnilist muudatust, mille laiem eesmärk on 
muuta mõned komisjoni esitatud sätted selgemaks. Raportööri esitatud muudatusettepanekud 
puudutavad järgmisi küsimusi:
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Tehniline selgitus põhjendustes kasutatud sõnastuse kohta seoses liidu 2030. aasta 
energiatõhususe eesmärkidega, et kajastada täpsemalt hiljuti kokku lepitud 
energiatõhususe direktiivi läbivaadatud tekstis kasutatud terminoloogiat. Tuleb tähele 
panna, et direktiivis viidatakse peamistele eesmärkidele (mitmuses), kajastamaks seda, 
et energiatõhususe eesmärki väljendatakse primaar- ja lõppenergia tarbimisena. 

Selgitus, et otsus ei tohiks piirata hiljuti kokku lepitud energiatõhususe direktiivi 
ülevõtmist, mitte aga direktiivi 2012/27/EL ülevõtmist, kuna see on juba üle võetud.

Otsuse jõustumiskuupäeva muutmine (kolm päeva, mitte kakskümmend päeva pärast 
selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas), et tagada otsuse jõustumine enne seda 
päeva, mil lõpeb Ühendkuningriigi suhtes liidu õiguse kohaldamine. See muudatus 
tundub olevat vajalik, pidades silmas vajadust viia seadusandlik menetlus lõpule enne 
29. märtsi 2019. 
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