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Muudatusettepanek 18
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Tagasilükkamisettepanek

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse 
komisjon palub küsimuses pädeval 
tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjonil teha ettepanek 
komisjoni ettepanek tagasi lükata.

Or. it

Selgitus

Ettepanek võtta vastu direktiiv rikub Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 194 lõike 2 teist 
lõiku ja on vastuolus 4. veebruari 2011. aasta erakorralise energeetikanõukogu järeldustega. 
Konkreetselt artiklite 3 ja 10 ning artikli 19 lõike 7 kombineeritud sätted ei vasta 
subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtetele, sest nendes kehtestatakse liikmesriikidele 
siduvad riiklikud energiatõhususe eesmärgid ja tehnoloogianõuded nende täitmiseks.

Muudatusettepanek 19
Theodoros Skylakakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Kasvanud sõltuvus energiaimpordist ja 
napid energiaressursid ning vajadus piirata 
kliimamuutust ja ületada majanduskriis on 
uued probleemid, mis Euroopa Liidul tuleb 
lahendada. Energiatõhusus on hea vahend 
nende probleemide lahendamiseks. See 
parandab Euroopa Liidu tarnekindlust, sest 
vähendab primaarenergia tarbimist ja 
kahandab energiaimporti. See aitab 
kulutõhusalt vähendada 
kasvuhoonegaaside heidet ja leevendada 
sellega kliimamuutust. Üleminek 
energiatõhusamale majandusele peaks ka 

(1) Kasvanud sõltuvus energiaimpordist ja 
napid energiaressursid ning vajadus piirata 
kliimamuutust ja ületada majanduskriis on 
uued probleemid, mis Euroopa Liidul tuleb 
lahendada. Energiatõhusus on hea vahend 
nende probleemide lahendamiseks. See 
parandab Euroopa Liidu tarnekindlust, sest 
vähendab primaarenergia tarbimist ja 
kahandab energiaimporti. See aitab 
kulutõhusalt vähendada 
kasvuhoonegaaside heidet ja leevendada 
sellega kliimamuutust. Üleminek 
energiatõhusamale majandusele peaks ka 
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kiirendama innovatiivsete tehnoloogiliste 
lahenduste levikut ning parandama ELi 
tööstussektori konkurentsivõimet, 
edendama majanduskasvu ja looma 
kvaliteetseid töökohti mitmetes 
energiatõhususega seotud sektorites.

kiirendama innovatiivsete tehnoloogiliste 
lahenduste levikut ning parandama ELi 
tööstussektori konkurentsivõimet, 
edendama majanduskasvu ja looma 
kvaliteetseid töökohti mitmetes 
energiatõhususega seotud sektorites, mis 
võiks olla keskpikas ja pikas perspektiivis 
ülemaailmse konkurentsi mõttes 
põhjendatud.

Or. en

Selgitus

Energiatõhusus, kui seda õigesti teha, võib viia kohalikul tasandil töökohtade loomiseni, mida 
saab säilitada keskpikas ja pikas perspektiivis ning mis peab vastu ülemaailmsele 
konkurentsile.

Muudatusettepanek 20
Christa Klaß, Peter Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Sellega seoses tuleb erilist 
tähelepanu pöörata kohalikele Euroopa 
tootjatele ja VKEdele, kes täidavad oma 
toodete ja teenuste puhul kõrgeid 
kvaliteedistandardeid. Sel eesmärgil peaks 
Euroopa Liit tõhusalt kontrollima sellega 
seotud importi kolmandatest riikidest, et 
garanteerida, et kõnealused tooted ja 
teenused täidavad samu kõrgeid 
kvaliteedistandardeid, mida kohalikud 
tootjad ja teenusepakkujad Euroopa 
Liidus.

Or. en

Muudatusettepanek 21
Åsa Westlund, Marita Ulvskog
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Euroopa Parlament kutsus oma 15. 
detsembri 2010. aasta resolutsioonis 
energiatõhususe tegevuskava läbivaatamise 
kohta19 komisjoni üles lisama läbivaadatud 
energiatõhususe tegevuskavasse meetmeid, 
mille abil jõuda ELi üldise 
energiatõhususe eesmärgi saavutamiseni 
2020. aastal.

(5) Euroopa Parlament kutsus oma 15. 
detsembri 2010. aasta resolutsioonis 
energiatõhususe tegevuskava läbivaatamise 
kohta komisjoni üles lisama läbivaadatud 
energiatõhususe tegevuskavasse lisaks 
meetmetele, mille abil jõuda ELi üldise 
energiasäästu eesmärgi saavutamiseni 
2020. aastal, siduvat energiatõhususe 
eesmärki.

Or. en

Muudatusettepanek 22
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) 22. juunil 2011. aastal näitas 
Euroopa Komisjoni mõjuhinnang [1], et 
riiklikud siduvad primaarenergia 
tarbimise energiatõhususe eesmärgid 
oleksid kohasemad kui soovituslikud 
riiklikud energiatõhususe eesmärgid, et 
tagada üldise 20 % energiasäästu 
eesmärgi täitmine. Lisaks näitas 
mõjuhinnang, et siduvad eesmärgid 
võimaldaksid liikmesriikidele enamat 
paindlikkust energiasäästumeetmete 
kujundamisel, kohandatuna liikmesriikide 
erinevustega.
[1] SEC(2011) 779

Or. en

Muudatusettepanek 23
Åsa Westlund, Marita Ulvskog
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Selles kontekstis on vaja ajakohastada 
ELi energiatõhususe õigusraamistikku 
direktiiviga, millega järgitaks üldist 
energiatõhususe eesmärki säästa 20 % ELi 
primaarenergia tarbimisest aastaks 2020 ja 
tagada energiatõhususe edasine 
suurendamine pärast 2020. aastat. 
Seepärast tuleks direktiiviga kehtestada 
ühine raamistik energiatõhususe 
edendamiseks ELis ja sätestada 
konkreetsed meetmed 2011. aasta 
energiatõhususkavas esitatud teatavate 
ettepanekute rakendamiseks ning kavas 
osutatud oluliste realiseerimata 
energiasäästuvõimaluste ärakasutamiseks.

(10) Selles kontekstis on vaja ajakohastada 
ELi energiatõhususe õigusraamistikku 
direktiiviga, millega järgitaks üldist 
energiatõhususe eesmärki säästa 20 % ELi 
primaarenergia tarbimisest aastaks 2020 ja 
kehtestada täiendavad energiasäästu 
eesmärgid 2025. ja 2030. aastaks. 
Seepärast tuleks direktiiviga kehtestada 
ühine raamistik energiatõhususe 
edendamiseks ELis ja sätestada 
konkreetsed meetmed 2011. aasta 
energiatõhususkavas esitatud teatavate 
ettepanekute rakendamiseks ning kavas 
osutatud oluliste realiseerimata 
energiasäästuvõimaluste ärakasutamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 24
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Oleks parem, kui energiatõhususega 
saavutataks 20 % säästu eri valdkondades 
energiatõhusust edendavate konkreetsete 
riiklike ja Euroopa meetmete kumulatiivse 
rakendamisega. Kui selline lähenemine 
ebaõnnestub, tuleb poliitilist raamistikku 
ikkagi tugevdada siduvate eesmärkide 
süsteemi lisamisega. Esimeses etapis tuleks 
liikmesriikidelt seepärast nõuda riiklike 
energiatõhususe eesmärkide seadmist ning 
süsteemide ja programmide kehtestamist.
Nad peaksid ise otsustama, kas nimetatud 
eesmärgid peaksid nende territooriumil 
olema siduvad või soovituslikud. Teises 
etapis tuleks komisjonil hinnata neid 

(13) Oleks parem, kui energiatõhususega 
saavutataks 20 % säästu eri valdkondades 
energiatõhusust edendavate konkreetsete 
riiklike ja Euroopa meetmete kumulatiivse 
rakendamisega. Kui selline lähenemine 
ebaõnnestub, tuleb poliitilist raamistikku 
ikkagi tugevdada siduvate eesmärkide 
süsteemi lisamisega. Esimeses etapis tuleks 
liikmesriikidelt seepärast nõuda riiklike 
energiatõhususe eesmärkide seadmist ning 
süsteemide ja programmide kehtestamist.
Nad peaksid ise otsustama, kas nimetatud 
eesmärgid peaksid nende territooriumil 
olema siduvad või soovituslikud. Teises 
etapis tuleks komisjonil hinnata neid 
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eesmärke ja iga liikmesriigi pingutust, koos 
saavutatud edu käsitlevate andmetega, et 
hinnata ELi üldise eesmärgi saavutamise 
võimalikkust ja seda, millise pingutuse 
peab selleks tegema iga liikmesriik.
Komisjon peaks seetõttu läbivaadatud 
õigusliku raamistiku ja Euroopa 2020 
protsessi kaudu tähelepanelikult jälgima 
riikide energiatõhususprogrammide 
rakendamist. Kui nimetatud hindamisest 
nähtub, et ELi eesmärki tõenäoliselt ei 
saavutata, peaks komisjon tegema 
ettepaneku kohustuslike 2020. aasta 
eesmärkide kehtestamiseks, võttes arvesse 
iga liikmesriigi lähtepunkti, 
majandustulemusi ja seni võetud 
meetmeid.

eesmärke ja iga liikmesriigi pingutust, koos 
saavutatud edu käsitlevate andmetega, et 
hinnata ELi üldise eesmärgi saavutamise 
võimalikkust ja seda, millise pingutuse 
peab selleks tegema iga liikmesriik.
Komisjon peaks seetõttu läbivaadatud 
õigusliku raamistiku ja Euroopa 2020 
protsessi kaudu tähelepanelikult jälgima 
riikide energiatõhususprogrammide 
rakendamist. Kui nimetatud hindamisest 
nähtub, et ELi eesmärki tõenäoliselt ei 
saavutata, peab komisjon tegema 
ettepaneku 2020. aastaga seotud 
lisameetmeteks, võttes arvesse iga 
liikmesriigi lähtepunkti, majandustulemusi 
ja seni võetud meetmeid.

Or. fi

Muudatusettepanek 25
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Oleks parem, kui energiatõhususega 
saavutataks 20 % säästu eri valdkondades 
energiatõhusust edendavate konkreetsete 
riiklike ja Euroopa meetmete kumulatiivse 
rakendamisega. Kui selline lähenemine 
ebaõnnestub, tuleb poliitilist raamistikku 
ikkagi tugevdada siduvate eesmärkide 
süsteemi lisamisega. Esimeses etapis 
tuleks liikmesriikidelt seepärast nõuda 
riiklike energiatõhususe eesmärkide 
seadmist ning süsteemide ja programmide 
kehtestamist. Nad peaksid ise otsustama, 
kas nimetatud eesmärgid peaksid nende 
territooriumil olema siduvad või 
soovituslikud. Teises etapis tuleks 
komisjonil hinnata neid eesmärke ja iga 
liikmesriigi pingutust, koos saavutatud 
edu käsitlevate andmetega, et hinnata ELi 

(13) Oleks parem, kui energiatõhususega 
saavutataks 20 % säästu eri valdkondades 
energiatõhusust edendavate konkreetsete 
riiklike ja Euroopa meetmete kumulatiivse 
rakendamisega. Luues kohustuslikud 
energiasäästu eesmärgid, mis põhinevad 
liikmesriikidevahelisel jõupingutuste 
jagamise mehhanismil, saab liit tagada 
kogu Euroopa Liidu energiasäästu 
eesmärgi täitmise, mis on oluline 
kliimapoliitika, konkurentsivõime, 
keskkonnasäästliku ülemineku ja
töökohtade loomise jaoks. Samas oleks 
kõnealuse lähenemisviisi hüveks see, et 
see võimaldab liikmesriikidel kohandada 
energiatõhususe meetmeid vastavalt riigi 
olukorrale ja prioriteetidele.
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üldise eesmärgi saavutamise võimalikkust 
ja seda, millise pingutuse peab selleks 
tegema iga liikmesriik. Komisjon peaks 
seetõttu läbivaadatud õigusliku 
raamistiku ja Euroopa 2020 protsessi 
kaudu tähelepanelikult jälgima riikide 
energiatõhususprogrammide 
rakendamist. Kui nimetatud hindamisest 
nähtub, et ELi eesmärki tõenäoliselt ei 
saavutata, peaks komisjon tegema 
ettepaneku kohustuslike 2020. aasta 
eesmärkide kehtestamiseks, võttes arvesse 
iga liikmesriigi lähtepunkti, 
majandustulemusi ja seni võetud 
meetmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 26
Richard Seeber, Peter Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Oleks parem, kui energiatõhususega 
saavutataks 20 % säästu eri valdkondades 
energiatõhusust edendavate konkreetsete 
riiklike ja Euroopa meetmete kumulatiivse 
rakendamisega. Kui selline lähenemine 
ebaõnnestub, tuleb poliitilist raamistikku 
ikkagi tugevdada siduvate eesmärkide 
süsteemi lisamisega. Esimeses etapis 
tuleks liikmesriikidelt seepärast nõuda 
riiklike energiatõhususe eesmärkide 
seadmist ning süsteemide ja programmide 
kehtestamist. Nad peaksid ise otsustama, 
kas nimetatud eesmärgid peaksid nende 
territooriumil olema siduvad või 
soovituslikud. Teises etapis tuleks 
komisjonil hinnata neid eesmärke ja iga 
liikmesriigi pingutust, koos saavutatud 
edu käsitlevate andmetega, et hinnata ELi 
üldise eesmärgi saavutamise võimalikkust 
ja seda, millise pingutuse peab selleks 

(13) Oleks parem, kui energiatõhususega 
saavutataks 20 % säästu eri valdkondades 
energiatõhusust edendavate konkreetsete 
riiklike meetmete kumulatiivse 
rakendamisega siduvate riiklike 
eesmärkide põhjal. Esimeses etapis tuleks 
liikmesriikidelt seepärast nõuda selgel 
jõupingutuste jagamise kokkuleppel 
põhinevate siduvate riiklike 
energiatõhususe eesmärkide seadmist ning 
süsteemide ja programmide kehtestamist.
Komisjon peaks seetõttu läbivaadatud 
õigusliku raamistiku ja Euroopa 2020 
protsessi kaudu tähelepanelikult jälgima ja 
vajaduse korral muutma riikide 
energiatõhususprogrammide rakendamist.
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tegema iga liikmesriik. Komisjon peaks 
seetõttu läbivaadatud õigusliku raamistiku 
ja Euroopa 2020 protsessi kaudu 
tähelepanelikult jälgima riikide 
energiatõhususprogrammide rakendamist.
Kui nimetatud hindamisest nähtub, et ELi 
eesmärki tõenäoliselt ei saavutata, peaks
komisjon tegema ettepaneku kohustuslike 
2020. aasta eesmärkide kehtestamiseks, 
võttes arvesse iga liikmesriigi lähtepunkti, 
majandustulemusi ja seni võetud 
meetmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 27
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Hoonete renoveerimise määra tuleb 
suurendada, sest olemasolevad hooned on 
üks suurimaid võimaliku energiasäästu 
allikaid. Pealegi on hooned olulised ELi 
kasvuhoonegaaside heite vähendamise 
eesmärgi saavutamiseks, et 2050. aastaks 
vähendada heidet 80–95 % võrreldes 1990. 
aastaga. Avaliku sektori asutustele 
kuuluvad hooned moodustavad 
märkimisväärse osa kõikidest hoonetest ja 
on üldsuse tähelepanu all. Seepärast on
hoonete energiatõhususe suurendamiseks 
asjakohane kehtestada avaliku sektori 
asutustele kuuluvate hoonete jaoks aastane 
renoveerimismäär. Renoveerimismäär ei 
tohiks piirata Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 19. mai 2010. aasta direktiiviga 
2010/31/EL (hoonete energiatõhususe 
kohta) kehtestatud 
liginullenergiahoonetega seotud kohustuste 
täitmist. Avaliku sektori hoonete
renoveerimise kohustus täiendab
kõnealuse direktiivi sätteid, millega 

(15) Hoonete renoveerimise määra tuleb 
suurendada, sest olemasolevad hooned on 
üks suurimaid võimaliku energiasäästu 
allikaid. Pealegi on hooned olulised ELi 
kasvuhoonegaaside heite vähendamise 
eesmärgi saavutamiseks, et 2050. aastaks 
vähendada heidet 80–95 % võrreldes 1990. 
aastaga. Avaliku sektori asutustele 
kuuluvad hooned moodustavad 
märkimisväärse osa kõikidest hoonetest ja 
on üldsuse tähelepanu all. Seepärast on 
asjakohane, et iga liikmesriik kehtestaks 
omaenda kulutõhusad ja muul viisil 
mõistlikud energiasäästmise ja 
energiatõhususe meetmed avaliku sektori 
asutustele kuuluvate hoonete jaoks, et 
suurendada nende energiatõhusust.
Renoveerimismäär ei tohiks piirata 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. mai 
2010. aasta direktiiviga 2010/31/EL 
(hoonete energiatõhususe kohta) 
kehtestatud liginullenergiahoonetega 
seotud kohustuste täitmist. Avaliku sektori 



PE475.843v02-00 10/107 AM\882704ET.doc

ET

nõutakse liikmesriikidelt, et nad tagaksid 
olemasoleva hoone põhjaliku 
rekonstrueerimise korral selle 
energiatõhususe suurendamise asjaomaste 
miinimumnõuetega kehtestatud väärtuseni.

hoonetele ette nähtud energiasäästmise ja 
energiatõhususe meetmed täiendavad
kõnealuse direktiivi sätteid, millega 
nõutakse liikmesriikidelt, et nad tagaksid 
olemasoleva hoone põhjaliku 
rekonstrueerimise korral selle 
energiatõhususe suurendamise asjaomaste 
miinimumnõuetega kehtestatud väärtuseni.
Väga tähtis osa on ka ehitusmaterjalidel,
sest aina suurem osa hoonete energia 
kogutarbimisest tuleneb ehitusetapist.
Vähesaastavate ehitusmaterjalide, näiteks 
puidu kasutamise soodustamine kogu 
Euroopas vähendaks ehitamisega 
kaasnevat keskkonnakulu.

Or. fi

Selgitus

Energiatõhususe direktiiv peaks soodustama ka kulutõhusust. Liikmesriikide eelarve ei tule 
toime tarbetu ja kulude seisukohast ebaökonoomse renoveerimisega. Laiaulatuslikum 
renoveerimine energiatõhususe eesmärgil tuleks siduda rutiinsete ülevaatustega, mida 
tehakse hoone eluajal. Lisaks tuleks direktiivis võtta arvesse ehitusmaterjale.

Muudatusettepanek 28
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Hoonete renoveerimise määra tuleb 
suurendada, sest olemasolevad hooned on 
üks suurimaid võimaliku energiasäästu 
allikaid. Pealegi on hooned olulised ELi 
kasvuhoonegaaside heite vähendamise 
eesmärgi saavutamiseks, et 2050. aastaks 
vähendada heidet 80–95 % võrreldes 1990. 
aastaga. Avaliku sektori asutustele 
kuuluvad hooned moodustavad 
märkimisväärse osa kõikidest hoonetest ja 
on üldsuse tähelepanu all. Seepärast on 
hoonete energiatõhususe suurendamiseks
asjakohane kehtestada avaliku sektori 

(15) Hoonete renoveerimise määra tuleb 
suurendada, sest olemasolevad hooned on 
üks suurimaid võimaliku energiasäästu 
allikaid. Pealegi on hooned olulised ELi 
kasvuhoonegaaside heite vähendamise 
eesmärgi saavutamiseks, et 2050. aastaks 
vähendada heidet 80–95 % võrreldes 1990. 
aastaga. Selle tagamiseks on väga oluline, 
et käesolev direktiiv säilitaks pikaajalise 
vaatepunkti ja looks edenemiskavad, et 
vähendada aastaks 2050 oluliselt nii era-
kui ka avaliku sektori hoonete 
energiakasutust. Avaliku sektori asutustele 



AM\882704ET.doc 11/107 PE475.843v02-00

ET

asutustele kuuluvate hoonete jaoks aastane 
renoveerimismäär. Renoveerimismäär ei
tohiks piirata Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 19. mai 2010. aasta direktiiviga 
2010/31/EL (hoonete energiatõhususe 
kohta)27 kehtestatud 
liginullenergiahoonetega seotud kohustuste 
täitmist. Avaliku sektori hoonete 
renoveerimise kohustus täiendab kõnealuse 
direktiivi sätteid, millega nõutakse 
liikmesriikidelt, et nad tagaksid 
olemasoleva hoone põhjaliku 
rekonstrueerimise korral selle 
energiatõhususe suurendamise asjaomaste 
miinimumnõuetega kehtestatud väärtuseni.

kuuluvad või nende poolt kasutatavad
hooned moodustavad märkimisväärse osa 
kõikidest hoonetest ja on üldsuse 
tähelepanu all. Seepärast on asjakohane 
kehtestada avaliku sektori asutustele 
kuuluvate või nende poolt kasutatavate 
hoonete jaoks energiatõhususe 
parandamise pikaajaline eesmärk ja 
aastane määr. Kõnealune meede nõuaks 
suuremat renoveerimismäära ja täielikku 
renoveerimist ega tohiks samas piirata 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. mai 
2010. aasta direktiiviga 2010/31/EL 
(hoonete energiatõhususe kohta) 
kehtestatud liginullenergiahoonetega 
seotud kohustuste täitmist ja tegelikult 
aitaks kõnealuste kohustuste täitmist 
lihtsustada. Avaliku sektori hoonete 
renoveerimise kohustus täiendab kõnealuse 
direktiivi sätteid, millega nõutakse 
liikmesriikidelt, et nad tagaksid 
olemasoleva hoone põhjaliku 
rekonstrueerimise korral selle 
energiatõhususe suurendamise asjaomaste 
miinimumnõuetega kehtestatud väärtuseni.

Or. en

Muudatusettepanek 29
Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Hoonete renoveerimise määra tuleb 
suurendada, sest olemasolevad hooned on 
üks suurimaid võimaliku energiasäästu 
allikaid. Pealegi on hooned olulised ELi 
kasvuhoonegaaside heite vähendamise 
eesmärgi saavutamiseks, et 2050. aastaks 
vähendada heidet 80–95 % võrreldes 1990. 
aastaga. Avaliku sektori asutustele 
kuuluvad hooned moodustavad 
märkimisväärse osa kõikidest hoonetest ja 

(15) Hoonete renoveerimise määra tuleb 
suurendada, sest olemasolevad hooned on 
üks suurimaid võimaliku energiasäästu 
allikaid. Pealegi on hooned olulised ELi 
kasvuhoonegaaside heite vähendamise 
eesmärgi saavutamiseks, et 2050. aastaks 
vähendada heidet 80–95 % võrreldes 1990. 
aastaga. Avaliku sektori asutustele 
kuuluvad hooned moodustavad 
märkimisväärse osa kõikidest hoonetest ja 
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on üldsuse tähelepanu all. Seepärast on 
hoonete energiatõhususe suurendamiseks 
asjakohane kehtestada avaliku sektori 
asutustele kuuluvate hoonete jaoks aastane 
renoveerimismäär. Renoveerimismäär ei 
tohiks piirata Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 19. mai 2010. aasta direktiiviga 
2010/31/EL (hoonete energiatõhususe 
kohta)27 kehtestatud 
liginullenergiahoonetega seotud kohustuste 
täitmist. Avaliku sektori hoonete 
renoveerimise kohustus täiendab kõnealuse 
direktiivi sätteid, millega nõutakse 
liikmesriikidelt, et nad tagaksid 
olemasoleva hoone põhjaliku 
rekonstrueerimise korral selle 
energiatõhususe suurendamise asjaomaste 
miinimumnõuetega kehtestatud väärtuseni.

on üldsuse tähelepanu all. Seepärast on 
hoonete energiatõhususe suurendamiseks 
asjakohane kehtestada avaliku sektori 
asutustele kuuluvate hoonete jaoks aastane 
renoveerimismäär. Renoveerimismäär ei 
tohiks piirata Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 19. mai 2010. aasta direktiiviga 
2010/31/EL (hoonete energiatõhususe 
kohta)27 kehtestatud 
liginullenergiahoonetega seotud kohustuste 
täitmist. Avaliku sektori hoonete 
renoveerimise kohustus täiendab kõnealuse 
direktiivi sätteid, millega nõutakse 
liikmesriikidelt, et nad tagaksid 
olemasoleva hoone põhjaliku 
rekonstrueerimise korral selle 
energiatõhususe suurendamise asjaomaste 
miinimumnõuetega kehtestatud väärtuseni.
Erilist tähelepanu tuleb pöörata heale 
siseõhu kvaliteedile nt adekvaatsete 
ventilatsiooninõuete ja vähese heitega 
ehitusmaterjalide, töövahendite ja toodete 
kasutamise abil. Kui energiatõhususe 
meetmed puudutavad avaliku sektori 
hooneid, nt päevakeskusi, lasteaedu või 
koole, tuleb läbi viia tervisemõju 
hindamine.

Or. en

Selgitus

Eurooplased veedavad enamiku päevast toas. Siseõhu kvaliteet on nende jaoks oluline 
tervisemõjur ja tegur selliste krooniliste haiguste korral nagu astma ja allergiad.
Renoveerides hooneid parema energiatõhususe jaoks, tuleb käsitleda võimalikke terviseriske, 
s.t riske, mis tulenevad ebapiisavast ventilatsioonist suurema õhutiheduse ja ohtlike heidete 
tõttu ehitusmaterjalidest ja -toodetest.

Muudatusettepanek 30
Linda McAvan, Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) ELi tasandi valgete sertifikaatide 
süsteemi rajamise võimaluse hindamine on 
näidanud, et praeguses olukorras tekitaks 
selline süsteem ülemääraseid halduskulusid 
ja ohu, et energiasäästmine koondub 
mõnda liikmesriiki ega ulatu üle ELi. Kogu 
ELi hõlmava energiasäästmise eesmärki on 
vähemalt praeguses etapis parem saavutada 
riiklike energiatõhususkohustuste 
süsteemide või muude alternatiivsete 
meetmete kaudu, millega saab säästa 
samaväärse hulga energiat. Komisjon 
peaks siiski delegeeritud õigusaktiga 
määratlema tingimused, mille alusel võiks 
liikmesriik tulevikus tunnustada teises 
liikmesriigis saavutatud energiasäästu.
Asjakohane on selliste süsteemide 
saavutustaseme määramine ühises 
raamistikus ELi tasandil, andes samas 
liikmesriikidele rohkesti paindlikke 
võimalusi võtta täielikult arvesse 
asjaomase riigi turuosaliste korraldust, 
energiasektori konkreetset konteksti ja 
lõpptarbijate harjumusi. Ühine raamistik
peaks energiaettevõtetele andma võimaluse 
pakkuda energiateenuseid kõikidele 
lõpptarbijatele, mitte üksnes neile, kellele 
nad energiat müüvad. Sellega kasvab 
konkurents energiaturul, sest 
energiaettevõtted võivad oma tooteid 
mitmekesistada täiendavate 
energiateenuste osutamisega. Ühine 
raamistik peaks võimaldama 
liikmesriikidel riiklikesse süsteemidesse 
lisada sotsiaalset eesmärki teenivaid 
nõudeid, millega kaitsetumale tarbijale 
tagatakse suuremast energiatõhususest 
tulenevate hüvede kättesaadavus. Samuti
peaks see võimaldama liikmesriikidel 
vabastada väikeettevõtjad 
energiatõhususkohustusest. Komisjoni 
teatises „Kõigepealt mõtle väikestele” -
Euroopa väikeettevõtlusalgatus „Small 
Business Act”28 on sätestatud põhimõtted, 
mida peaksid arvesse võtma need 

(18) ELi tasandi valgete sertifikaatide 
süsteemi rajamise võimaluse hindamine on 
näidanud, et praeguses olukorras tekitaks 
selline süsteem ülemääraseid halduskulusid 
ja ohu, et energiasäästmine koondub 
mõnda liikmesriiki ega ulatu üle ELi. Kogu 
ELi hõlmava energiasäästmise eesmärki on 
vähemalt praeguses etapis parem saavutada 
riiklike energiatõhususkohustuste 
süsteemide või muude alternatiivsete 
meetmete kaudu, millega saab säästa 
samaväärse hulga energiat. Ühine raamistik 
peaks energiaettevõtetele andma võimaluse 
pakkuda energiateenuseid kõikidele 
lõpptarbijatele, mitte üksnes neile, kellele 
nad energiat müüvad. Sellega kasvab 
konkurents energiaturul, sest 
energiaettevõtted võivad oma tooteid 
mitmekesistada täiendavate 
energiateenuste osutamisega. Ühine 
raamistik peaks võimaldama 
liikmesriikidel riiklikesse süsteemidesse 
lisada sotsiaalset eesmärki teenivaid 
nõudeid, millega kaitsetumale tarbijale 
tagatakse suuremast energiatõhususest 
tulenevate hüvede kättesaadavus. Samuti 
peaks see võimaldama liikmesriikidel 
vabastada väikeettevõtjad 
energiatõhususkohustusest. Komisjoni 
teatises „Kõigepealt mõtle väikestele” -
Euroopa väikeettevõtlusalgatus „Small 
Business Act”28 on sätestatud põhimõtted, 
mida peaksid arvesse võtma need 
liikmesriigid, kes otsustavad selle 
võimaluse kohaldamisest loobuda.
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liikmesriigid, kes otsustavad selle 
võimaluse kohaldamisest loobuda.

Or. en

Selgitus

Energiasäästu vastastikuse tunnustamise süsteem tähendaks sisuliselt seda, et ühe liikmesriigi 
tarbijad võivad lõpuks maksta säästu eest, mida arvestatakse teise liikmesriigi eesmärgi järgi.
See ei ole õiglane, sest kasu peavad saama kõikide liikmesriikide tarbijad. See võib viia ka 
energiaettevõtetepoolse ärakasutamiseni.

Muudatusettepanek 31
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Selleks et kasutada energiasäästu 
võimalusi teatavates turusegmentides, kus 
energiaauditeid üldiselt ärilistel alustel ei 
pakuta (nt kodumajapidamised või 
väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad), 
peaksid liikmesriigid tagama, et 
energiaauditid oleksid kättesaadavad. 
Energiaauditid peaksid olema 
kohustuslikud ja regulaarsed 
suurettevõtetes, sest seal võib energiasääst 
olla märkimisväärne.

(19) Selleks et kasutada energiasäästu 
võimalusi teatavates turusegmentides, kus 
energiaauditeid üldiselt ärilistel alustel ei 
pakuta (nt kodumajapidamised või 
väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad), 
peaksid liikmesriigid tagama, et 
energiaauditid oleksid kättesaadavad ja 
taskukohased. Energiaauditid peaksid 
olema kohustuslikud ja regulaarsed 
suurettevõtetes, sest seal võib energiasääst 
olla märkimisväärne.

Or. en

Muudatusettepanek 32
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Energiatõhususe parandamise 
meetmete väljatöötamisel tuleks arvesse 

(21) Energiatõhususe parandamise 
meetmete väljatöötamisel tuleks arvesse 
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võtta tõhususe kasvu ja säästu, mis 
saavutatakse kulutõhusa tehnoloogilise 
innovatsiooni laialdase kohaldamisega, 
näiteks arukate arvestite kasutamisega.
Nimetatud innovatsiooniga saavutatud 
säästust võimalikult suure kasu saamiseks 
peaksid lõpptarbijad nägema maksumuse ja 
tarbimise näitajaid ning neile tuleks 
regulaarselt esitada individuaalseid arveid, 
mis põhinevad tegelikul tarbimisel.

võtta tõhususe kasvu ja säästu, mis 
saavutatakse kulutõhusa tehnoloogilise 
innovatsiooni laialdase kohaldamisega, 
näiteks arukate arvestite kasutamisega.
Nimetatud innovatsiooniga saavutatud 
säästust võimalikult suure kasu saamiseks 
peaksid lõpptarbijad nägema maksumuse ja 
tarbimise näitajaid ning neile tuleks 
regulaarselt esitada individuaalseid arveid, 
mis põhinevad tegelikul tarbimisel.
Sellised arvestid tuleks paigaldada aga 
üksnes siis, kui võimalik kasu on suurem 
kui nende paigaldamisega kaasnev kulu 
ning kui nende paigaldamine ei too 
lõpptarbija jaoks kaasa märkimisväärseid 
lisakulusid.

Or. lt

Muudatusettepanek 33
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Enamik ELi ettevõtteid on väikesed 
või keskmise suurusega ettevõtjad (VKEd). 
Neil on ELi jaoks väga palju energiasäästu 
võimalusi. Selleks et aidata neil võtta 
energiatõhususe meetmeid, peaksid 
liikmesriigid rajama seda soodustava 
raamistiku, mille eesmärk on VKEde 
varustamine tehnilise abi ja just neile 
vajaliku teabega. 

(27) Enamik ELi ettevõtteid on väikesed 
või keskmise suurusega ettevõtjad (VKEd). 
Neil on ELi jaoks väga palju energiasäästu 
võimalusi. Selleks et aidata neil võtta 
energiatõhususe meetmeid, peaksid 
liikmesriigid rajama seda soodustava 
raamistiku, mille eesmärk on VKEde 
varustamine tehnilise abi, just neile 
vajaliku teabe ja lihtsustatud menetluste 
ning taotlusvormidega, et taotleda 
rahastamist ja/või riiklikku energiavõrku 
lisamist.

Or. en

Muudatusettepanek 34
Oreste Rossi
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. 
novembri 2010. aasta direktiivis 
2010/75/EL (tööstusheidete kohta)29 on 
energiatõhusus üks kriteeriumidest 
parima võimaliku tehnika määramisel, 
mis võetakse aluseks loa andmise 
tingimuste kehtestamisel direktiivi 
reguleerimisalas tegutsevatele käitistele, 
sealhulgas 50 MW või suurema 
summaarse nimisoojusvõimsusega 
põletuskäitistele. Kõnealuses direktiivis 
antakse liikmesriikidele siiski võimalus 
jätta energiatõhususe nõuded 
kohaldamata põletusseadmetele või 
muudele ettevõtte tegevuskohas 
süsinikdioksiidi heidet tekitavatele 
seadmetele, mis tegutsevad Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 13. oktoobri 2003. 
aasta direktiivi 2003/87/EÜ (millega 
luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside 
saastekvootidega kauplemise süsteem)30 I 
lisas loetletud tegevusaladel. Elektri- ja 
soojusjaamade ning mineraalõli ja gaasi 
rafineerimistehaste energiatõhususe 
olulise parandamise tagamiseks tuleks 
jälgida tegelikku energiatõhususe taset ja 
võrrelda seda asjakohase energiatõhususe 
tasemega, mis on saadud parima 
võimaliku tehnika kasutamisel. Komisjon 
peaks võrdlema energiatõhususe tasemeid 
ja kaaluma täiendavate meetmete 
ettepaneku esitamist, kui tegeliku 
energiatõhususe taseme ja parima 
võimaliku tehnika kasutamisega seotud 
energiatõhususe taseme vahel on 
märkimisväärsed erinevused. Tegelike 
energiatõhususe väärtuste kohta kogutud 
teavet tuleks kasutada ka komisjoni 21. 
detsembri 2006. aasta otsusega 
2007/74/EÜ31 sätestatud elektri- ja 
soojusenergia eraldi tootmise tõhususe 
ühtlustatud kontrollväärtuste 

välja jäetud
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läbivaatamiseks.
__________________
31. ELT L 32, 6.2.2007, lk 183.

Or. it

(Vt muudatusettepanekut, millega jäetakse välja artikli 19 lõige 5.)

Muudatusettepanek 35
János Áder

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. 
novembri 2010. aasta direktiivis 
2010/75/EL (tööstusheidete kohta)29 on 
energiatõhusus üks kriteeriumidest parima 
võimaliku tehnika määramisel, mis 
võetakse aluseks loa andmise tingimuste 
kehtestamisel direktiivi reguleerimisalas 
tegutsevatele käitistele, sealhulgas 50 MW 
või suurema summaarse 
nimisoojusvõimsusega põletuskäitistele.
Kõnealuses direktiivis antakse 
liikmesriikidele siiski võimalus jätta 
energiatõhususe nõuded kohaldamata 
põletusseadmetele või muudele ettevõtte 
tegevuskohas süsinikdioksiidi heidet 
tekitavatele seadmetele, mis tegutsevad 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. 
oktoobri 2003. aasta direktiivi 2003/87/EÜ 
(millega luuakse ühenduses 
kasvuhoonegaaside saastekvootidega 
kauplemise süsteem)30 I lisas loetletud 
tegevusaladel. Elektri- ja soojusjaamade 
ning mineraalõli ja gaasi 
rafineerimistehaste energiatõhususe 
olulise parandamise tagamiseks tuleks 
jälgida tegelikku energiatõhususe taset ja 
võrrelda seda asjakohase energiatõhususe 
tasemega, mis on saadud parima võimaliku 
tehnika kasutamisel. Komisjon peaks 
võrdlema energiatõhususe tasemeid ja 

(28) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. 
novembri 2010. aasta direktiivis 
2010/75/EL (tööstusheidete kohta)29 on 
energiatõhusus üks kriteeriumidest parima 
võimaliku tehnika määramisel, mis 
võetakse aluseks loa andmise tingimuste 
kehtestamisel direktiivi reguleerimisalas 
tegutsevatele käitistele, sealhulgas 50 MW 
või suurema summaarse 
nimisoojusvõimsusega põletuskäitistele.
Kõnealuses direktiivis antakse 
liikmesriikidele siiski võimalus jätta 
energiatõhususe nõuded kohaldamata 
põletusseadmetele või muudele ettevõtte 
tegevuskohas süsinikdioksiidi heidet 
tekitavatele seadmetele, mis tegutsevad 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. 
oktoobri 2003. aasta direktiivi 2003/87/EÜ 
(millega luuakse ühenduses 
kasvuhoonegaaside saastekvootidega 
kauplemise süsteem)30 I lisas loetletud 
tegevusaladel. Elektri- ja soojusjaamade 
energiatõhususe olulise parandamise 
tagamiseks tuleks jälgida tegelikku 
energiatõhususe taset ja võrrelda seda 
asjakohase energiatõhususe tasemega, mis 
on saadud parima võimaliku tehnika 
kasutamisel. Komisjon peaks võrdlema 
energiatõhususe tasemeid ja kaaluma 
täiendavate meetmete ettepaneku esitamist, 
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kaaluma täiendavate meetmete ettepaneku 
esitamist, kui tegeliku energiatõhususe 
taseme ja parima võimaliku tehnika 
kasutamisega seotud energiatõhususe 
taseme vahel on märkimisväärsed 
erinevused. Tegelike energiatõhususe 
väärtuste kohta kogutud teavet tuleks 
kasutada ka komisjoni 21. detsembri 2006. 
aasta otsusega 2007/74/EÜ31 sätestatud 
elektri- ja soojusenergia eraldi tootmise 
tõhususe ühtlustatud kontrollväärtuste 
läbivaatamiseks.

kui tegeliku energiatõhususe taseme ja 
parima võimaliku tehnika kasutamisega 
seotud energiatõhususe taseme vahel on 
märkimisväärsed erinevused. Tegelike 
energiatõhususe väärtuste kohta kogutud 
teavet tuleks kasutada ka komisjoni 21. 
detsembri 2006. aasta otsusega 
2007/74/EÜ31 sätestatud elektri- ja 
soojusenergia eraldi tootmise tõhususe 
ühtlustatud kontrollväärtuste 
läbivaatamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 36
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Käesoleva direktiivi tulemuslikuks ja 
õigeaegseks rakendamiseks, näiteks 
energiaauditite nõuete täitmise ja 
energiatõhususkohustuste süsteemide 
rakendamise jaoks on vaja piisaval arvul 
usaldusväärseid energiatõhususe 
valdkonnas pädevaid kutsetöötajaid.
Seepärast peaksid liikmesriigid looma 
sertifitseerimissüsteemid 
energiateenusteosutajatele ning 
energiaauditite ja energiatõhususe 
parandamise meetmete pakkujatele.

(30) Käesoleva direktiivi tulemuslikuks ja 
õigeaegseks rakendamiseks, näiteks 
energiaauditite nõuete täitmise ja 
energiatõhususkohustuste süsteemide 
rakendamise jaoks on vaja piisaval arvul 
usaldusväärseid energiatõhususe 
valdkonnas pädevaid kvalifitseeritud
kutsetöötajaid. Seepärast peaksid 
liikmesriigid looma 
sertifitseerimissüsteemid 
energiateenusteosutajatele ning 
energiaauditite ja energiatõhususe
parandamise meetmete pakkujatele.

Or. fi

Muudatusettepanek 37
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 30
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Käesoleva direktiivi tulemuslikuks ja 
õigeaegseks rakendamiseks, näiteks 
energiaauditite nõuete täitmise ja 
energiatõhususkohustuste süsteemide 
rakendamise jaoks on vaja piisaval arvul 
usaldusväärseid energiatõhususe 
valdkonnas pädevaid kutsetöötajaid.
Seepärast peaksid liikmesriigid looma 
sertifitseerimissüsteemid 
energiateenusteosutajatele ning 
energiaauditite ja energiatõhususe 
parandamise meetmete pakkujatele.

(30) Käesoleva direktiivi tulemuslikuks ja 
õigeaegseks rakendamiseks, näiteks 
energiaauditite nõuete täitmise ja 
energiatõhususkohustuste süsteemide 
rakendamise jaoks on vaja piisaval arvul 
usaldusväärseid energiatõhususe 
valdkonnas pädevaid kutsetöötajaid.
Seepärast peaksid liikmesriigid looma 
sertifitseerimissüsteemid 
energiateenusteosutajatele ning 
energiaauditite ja energiatõhususe 
parandamise meetmete pakkujatele.
Liikmesriigid peavad tagama komisjoni 
poolt välja pakutud kohustuslike 
sertifitseerimise vahe-eesmärkide nõuete 
järgimise.

Or. en

Muudatusettepanek 38
Anja Weisgerber, Peter Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 30 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30 a) Energiatõhususe vajalikku 
suurendamist ei ole võimalik saavutada 
ühiskonna mõttemaailma põhjaliku 
muutuseta. Tänased lapsed on homsed 
töötajad, insenerid, arhitektid, ettevõtjad 
ja energiatarbijad. Nende tehtavad 
otsused mõjutavad seda, mil viisil 
ühiskond tulevikus energiat toodab ja 
kasutab. Seetõttu on tähtis energiaalane 
kasvatus, mille abil selgitada järgnevatele 
põlvkondadele, kuidas nad saavad oma 
elustiili ja isikliku käitumisega aidata 
kaasa energia tõhusale kasutamisele.
Liikmesriigid peaksid seega võtma 
sobivaid meetmeid, et edendada koolides 
energiaalast kasvatust, eelkõige teadmiste 
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osas, kuidas igaüks saab oma isikliku 
käitumise abil aidata kaasa energia 
tõhusamale ja säästvamale kasutamisele.

Or. de

Selgitus

Selleks et edendada energia säästvat majandamist, tuleb alustada järgnevatest põlvkondadest.
Kui lapsi juba varakult õpetada energiat vastutustundlikult kasutama, on tulevastel 
põlvkondadel suur säästupotentsiaal.

Muudatusettepanek 39
Sophie Auconie, Elisabetta Gardini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 33 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33 a) Vastavalt komisjoni 6. oktoobri 
2011. aasta õigusloomeettepanekutele 
Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika 
tuleviku kohta tõenäoliselt suurendatakse 
aastatel 2014–2020 struktuurifondidest ja 
Ühtekuuluvusfondist energiatõhususe 
jaoks antavat rahalist toetust võrreldes 
aastatega 2007–2013 märkimisväärselt. 
See rahastamine on otsustav trump selle 
direktiivi eesmärkide õnnestumiseks.

Or. fr

Muudatusettepanek 40
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 33 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33 a) Euroopa Komisjon ja liikmesriigid 
kohustuvad kehtestama uurimissuunad, et 
leida tehnikad, mis ühilduvad ajalooliste 
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ehitistega kõikides taastuvenergiate 
kasutamise ning arukate arvestite ja teiste 
nendes hoonetes rakendatavate tehniliste 
lahenduste paigaldamise aspektides, 
kohustudes levitama juba tehtud 
uurimiste tulemusi.

Or. es

Muudatusettepanek 41
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 33 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33 b) Arvestades ajalooliste hoonete 
spetsiifikat, oleks vaja avada erinev 
energiakulu hindamise suund, mis võtaks 
arvesse traditsioonilise arhitektuuri 
isolatsiooni omadusi, selle kohandamist 
miljööle ning häid tavasid, mida ühiskond 
vanasti rakendas nende hoonete 
kasutamisel ja funktsioneerimisel.

Or. es

Muudatusettepanek 42
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Komisjon peab energiatõhususega 
20 % säästmise eesmärgi taotlemisel
jälgima uute meetmete mõju direktiivile 
2003/87/EÜ (millega luuakse ELi 
heitkogustega kauplemise süsteem, HKS), 
et säilitada heitkogustega kauplemise 
süsteemi stiimulid, millega soodustatakse 
investeerimist vähese CO2 heitega 

(34) Energiatõhususega 20 % säästmise 
eesmärgi taotlemine võib tuua kaasa 
vähenenud nõudluse heitkogustega 
kauplemise süsteemi saastekvootide järele 
ja sisaldada ELi süsinikuhinna 
moonutusi, komisjon teeb 
hindamisaruande mõjude kohta, mis uutel 
meetmetel on direktiivile 2003/87/EÜ 
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tehnoloogiasse ja valmistatakse HKSis 
osalevaid sektoreid ette tulevikus 
vajalikuks innovatsiooniks.

(millega luuakse ELi heitkogustega 
kauplemise süsteem, HKS), et luua
heitkogustega kauplemise süsteemi 
stiimulid, millega ergutatakse täiendavaid 
energiatõhususe meetmeid, soodustatakse 
investeerimist vähese CO2 heitega 
tehnoloogiasse ja valmistatakse HKSis 
osalevaid sektoreid ette tulevikus 
vajalikuks innovatsiooniks.

Or. en

Muudatusettepanek 43
Bas Eickhout

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 34 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34 a) Selleks et luua pikaaegse 
energiatõhususe parandamise raamistik 
ja olla kooskõlas Euroopa Ülemkogu 
eesmärgiga saavutada 80–95 % 
kasvuhoonegaaside vähendamine aastaks 
2050, on vaja kohandada ELi 
heitkogustega kauplemise süsteemi 
loonud direktiivi 2003/87/EÜ põhist 
lineaarset tegurit.

Or. en

Muudatusettepanek 44
Richard Seeber, Peter Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35) Direktiiviga 2006/32/EÜ nõutakse 
liikmesriikidelt, et nad võtaksid vastu 
üldise riigisisese soovitusliku energiasäästu 
eesmärgi säästa 9 % aastaks 2016, mis 

(35) Direktiiviga 2006/32/EÜ nõutakse 
liikmesriikidelt, et nad võtaksid vastu 
üldise riigisisese soovitusliku energiasäästu 
eesmärgi säästa 9 % aastaks 2016, mis 
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tuleb saavutada energiateenuste 
kasutuselevõtu ja muude energiatõhususe 
parandamise meetmetega. Kõnealuses 
direktiivis sätestatakse, et pärast seda, kui 
liikmesriigid on vastu võtnud teise 
energiatõhususkava, esitab komisjon, kui 
see on vajalik ja asjakohane, ettepaneku 
võtta täiendavaid meetmeid, sealhulgas 
pikendada eesmärkide kohaldamise 
ajavahemikku. Kui aruandest järeldub, et 
kõnealuses direktiivis sätestatud 
riigisiseste soovituslike eesmärkide nimel 
ei ole tehtud piisavaid edusamme, 
käsitletakse nendes ettepanekutes 
eesmärkide taset ja laadi. Käesoleva
direktiiviga kaasnev mõjuhinnangus 
leitakse, et liikmesriikide 9 % eesmärgi 
saavutamine kulgeb plaanipäraselt ning 
9 % eesmärk on oluliselt vähem 
ambitsioonikas kui pärast seda vastuvõetud 
eesmärk säästa aastaks 2020 
energiatõhususe suurendamisega 20 % 
energiat, ning seepärast ei ole tarvis
eesmärkide taset käsitleda. 

tuleb saavutada energiateenuste 
kasutuselevõtu ja muude energiatõhususe 
parandamise meetmetega. Kõnealuses 
direktiivis sätestatakse, et pärast seda, kui 
liikmesriigid on vastu võtnud teise 
energiatõhususkava, esitab komisjon 
ettepaneku võtta täiendavaid meetmeid.
Direktiiviga kaasnevas mõjuhinnangus 
leitakse, et liikmesriikide 9 % eesmärgi 
saavutamine kulgeb plaanipäraselt ning 
9 % eesmärk on oluliselt vähem 
ambitsioonikas kui pärast seda vastuvõetud 
eesmärk säästa aastaks 2020 
energiatõhususe suurendamisega 20 % 
energiat, ning seepärast on üksikute 
riiklike eesmärkide taset tarvis käsitleda 
niipea, kui võimalik.

Or. en

Selgitus

Muuta tuleb üldist lähenemisviisi direktiivis. Sellal kui komisjon ei teinud ettepanekut 
siduvate eesmärkide kohta, vaid pakkus selle asemel välja terve hulga siduvaid meetmeid, 
vähendab see liikmesriikide paindlikkust, tagamata, et 20 % üldeesmärk saavutatakse.
Seetõttu muudetakse seda, et saavutada eesmärk, andes liikmesriikidele vabaduse valida 
mitme mittesiduva meetme vahel.

Muudatusettepanek 45
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 37 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37 a) Kui eesmärgid ja näitajad on 
kehtestatud, tuleks arvesse võtta erinevusi 
liikmesriikide olukorras ning eeskätt 
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riikide kliimatingimusi, 
majandusolukorda ja kasvuprognoosi.

Or. lt

Muudatusettepanek 46
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Selleks et lubada tehnilise arenguga 
kohandamist ja muutusi energiaallikate 
jaotumises, tuleks teatavate küsimuste 
suhtes delegeerida komisjonile volitused 
vastu võtta õigusakte Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 290 kohaselt. On 
eriti oluline, et komisjon viiks oma 
ettevalmistava töö käigus läbi 
konsultatsioone, sealhulgas ekspertide 
tasandil.

(38) Selleks et lubada tehnilise arenguga 
kohandamist ja muutusi energiaallikate 
jaotumises, tuleks teatavate küsimuste 
suhtes delegeerida komisjonile volitused 
vastu võtta õigusakte Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 290 kohaselt.
Komisjon viib oma ettevalmistava töö 
käigus läbi konsultatsioone, sealhulgas 
Euroopa Parlamendi vastava komisjoniga 
ja ekspertide tasandil.

Or. en

Muudatusettepanek 47
Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, 
Bas Eickhout, Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse ühine 
raamistik energiatõhususe edendamiseks 
Euroopa Liidus, et tagada liidu eesmärgi 
täitmine saavutada primaarenergia sääst 
20 % aastaks 2020 ja rajada teed edasisele 
energiatõhususe parandamisele pärast seda 
tähtaega.

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse ühine 
raamistik energiatõhususe edendamiseks 
Euroopa Liidus, et tagada vähemalt liidu 
eesmärgi täitmine saavutada 
primaarenergia sääst 20 % aastaks 2020 
võrreldes aastaga 2007 ja rajada teed 
edasisele energiatõhususe parandamisele 
pärast seda tähtaega.
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Or. en

Muudatusettepanek 48
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse ühine 
raamistik energiatõhususe edendamiseks 
Euroopa Liidus, et tagada liidu eesmärgi 
täitmine saavutada primaarenergia sääst
20 % aastaks 2020 ja rajada teed edasisele 
energiatõhususe parandamisele pärast seda 
tähtaega.

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse ühine 
raamistik energiatõhususe edendamiseks 
Euroopa Liidus, et tagada liidu 2020. aasta 
energiatõhususe 20 % peaeesmärgi 
täitmine ja rajada teed edasisele 
energiatõhususe parandamisele pärast seda 
tähtaega.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek vastab paremini 4. veebruari 2011. aasta erakorralise 
energianõukogu õiguslikule alusele ja järeldustele. Lisaks on muudatusettepaneku eesmärgiks 
peegeldada põhimõtet, et energiatõhusus põhjustab energiasäästu, mitte vastupidi.

Muudatusettepanek 49
Pavel Poc, Kriton Arsenis, Sirpa Pietikäinen, Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse ühine 
raamistik energiatõhususe edendamiseks 
Euroopa Liidus, et tagada liidu eesmärgi 
täitmine saavutada primaarenergia sääst 
20 % aastaks 2020 ja rajada teed edasisele 
energiatõhususe parandamisele pärast seda 
tähtaega.

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse ühine 
raamistik energiatõhususe edendamiseks 
Euroopa Liidus, et tagada liidu eesmärgi 
täitmine saavutada primaarenergia sääst 
20 % aastaks 2020, mis ulatub 2020. 
aastal primaarenergia 1474 miljoni 
naftaekvivalenttonnise aastase 
tarbimiseni ja rajada teed edasisele 
energiatõhususe parandamisele pärast seda 
tähtaega.
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Or. en

Selgitus

Kuivõrd küsimus, kuidas mõõta energiatõhusust ja edusamme 20% eesmärgi suunas, on 
olnud üks komistuskive, on kasulik sõnastada selgelt, mida artiklis eesmärgi all mõeldakse.

Muudatusettepanek 50
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse ühine 
raamistik energiatõhususe edendamiseks 
Euroopa Liidus, et tagada liidu eesmärgi 
täitmine saavutada primaarenergia sääst 
20 % aastaks 2020 ja rajada teed edasisele 
energiatõhususe parandamisele pärast seda 
tähtaega.

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse ühine 
raamistik energiatõhususe edendamiseks 
Euroopa Liidus, et tagada liidu eesmärgi 
täitmine saavutada primaarenergia sääst 
vähemalt 20 % aastaks 2020 ja rajada teed 
edasisele energiatõhususe parandamisele 
2025., 2030. aastaks ja pärast seda.

Or. en

Muudatusettepanek 51
Linda McAvan, Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse ühine 
raamistik energiatõhususe edendamiseks 
Euroopa Liidus, et tagada liidu eesmärgi
täitmine saavutada primaarenergia sääst
20 % aastaks 2020 ja rajada teed edasisele 
energiatõhususe parandamisele pärast seda 
tähtaega.

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse ühine 
raamistik energiatõhususe edendamiseks 
Euroopa Liidus, et tagada primaarenergia 
25%-lise säästu saavutamine aastaks 2020 
ja rajada teed edasisele energiatõhususe 
parandamisele pärast seda tähtaega.

Or. en
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Selgitus

Energiatõhususe direktiiv peaks kehtestama siduva eesmärgi vähendada energiatarbimist 25 
% võrra aastaks 2020 – vastavalt keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni 2010. 
aasta arvamusele energiatõhususe tegevuskava kohta.

Muudatusettepanek 52
Anja Weisgerber, 

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse ühine 
raamistik energiatõhususe edendamiseks 
Euroopa Liidus, et tagada liidu eesmärgi 
täitmine saavutada primaarenergia sääst 
20 % aastaks 2020 ja rajada teed edasisele 
energiatõhususe parandamisele pärast seda 
tähtaega.

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse ühine 
raamistik energiatõhususe edendamiseks 
Euroopa Liidus, et tagada liidu eesmärgi 
täitmine saavutada energiatõhususe 
parandamise kaudu primaarenergia sääst 
20 % võrreldes 2020. aasta prognoosidega
ja rajada teed edasisele energiatõhususe 
parandamisele pärast seda tähtaega.

Or. de

Selgitus

Direktiivi eesmärgi sõnastus peaks toetuma riigipeade ja valitsusjuhtide poolt Euroopa 
Ülemkogus 2007. aasta märtsis vastu võetud järeldustele.

Muudatusettepanek 53
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Direktiiviga kehtestatakse eeskirjad 
energiaturu tõkete kõrvaldamiseks ja 
selliste turutõrgete ületamiseks, mis 
takistavad tõhusat energia tarnimist ja 
kasutamist, ning sätestatakse riiklike 
energiatõhususe eesmärkide seadmine 

Direktiiviga kehtestatakse eeskirjad 
energiaturu tõkete kõrvaldamiseks ja 
selliste turutõrgete ületamiseks, mis 
takistavad tõhusat energia tarnimist ja 
kasutamist, ning sätestatakse soovituslike 
riiklike energiatõhususe eesmärkide 
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aastaks 2020. seadmine aastaks 2020.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek vastab paremini 4. veebruari 2011. aasta erakorralise 
energianõukogu õiguslikule alusele ja järeldustele.

Muudatusettepanek 54
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Direktiiviga kehtestatakse eeskirjad 
energiaturu tõkete kõrvaldamiseks ja 
selliste turutõrgete ületamiseks, mis 
takistavad tõhusat energia tarnimist ja 
kasutamist, ning sätestatakse riiklike
energiatõhususe eesmärkide seadmine
aastaks 2020.

Direktiiviga kehtestatakse eeskirjad 
energiaturu tõkete kõrvaldamiseks ja 
selliste turutõrgete ületamiseks, mis 
takistavad tõhusat energia tarnimist ja 
kasutamist, ning sätestatakse siduvad
riiklikud energiatõhususe eesmärgid
aastaks 2020.

Or. en

Muudatusettepanek 55
Theodoros Skylakakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Direktiiviga kehtestatakse eeskirjad 
energiaturu tõkete kõrvaldamiseks ja 
selliste turutõrgete ületamiseks, mis 
takistavad tõhusat energia tarnimist ja 
kasutamist, ning sätestatakse riiklike 
energiatõhususe eesmärkide seadmine 
aastaks 2020.

Direktiiviga kehtestatakse eeskirjad 
energiaturu tõkete kõrvaldamiseks ja 
selliste turutõrgete ületamiseks, mis 
takistavad tõhusat energia tarnimist ja 
kasutamist, eeskätt seoses väiketarbijate, 
väike- ja mikroettevõtjatega ning seoses 
vastakate, energiatõhusust edendavatele 
suurtele energiatootjatele suunatud 
stiimulitega, ning direktiiviga sätestatakse 
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riiklike energiatõhususe eesmärkide 
seadmine aastaks 2020.

Or. el

Selgitus

Kui turutõrge on väga laiaulatuslik ja tuntav ning tekitab suuri majanduslikke, 
keskkonnaalaseid ja sotsiaalseid kulusid, on poliitika rakendamiseks vaja suuniseid.

Muudatusettepanek 56
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Spetsiifilise arhitektuurilise, 
ajaloolise või kultuurilise väärtusega 
hoonetele kohaldatakse erandit käesoleva 
direktiiviga seatud miinimumnõuetest 
nende konkreetsete tehniliste või 
esteetiliste eripärade tõttu. Seetõttu peaks 
liikmesriikidel olema vabadus 
üksikjuhtumite kaupa iga maa 
kultuuripärandi asjatundlike ekspertidega 
nõu pidades otsustada, millal sedalaadi 
konkreetne hoone nõuab kõnealust 
erandit.

Or. en

Muudatusettepanek 57
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. „energiasääst” – säästetud energia 
hulk, mis määratakse mõõtes ja/või 
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hinnates tarbimist enne ja pärast ühe või 
enama energiatõhususe parandamise 
meetme rakendamist, tagades samas 
energiatarbimist mõjutavate 
välistingimuste normaliseerimise;

Or. en

Muudatusettepanek 58
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. „energiateenus” – füüsiline kasu, teenus 
või kaup, mis saadakse energia 
kombineerimisel energiatõhusa 
tehnoloogiaga või tegevusega, mis võib 
hõlmata teenuse osutamiseks vajalikke 
toiminguid, hooldust ja kontrolli, mida 
tehakse lepingu alusel ja mille puhul on 
tõestatud, et tavaolukorras viib see 
kontrollitava ja mõõdetava või hinnatava 
energiatõhususe paranemiseni või 
primaarenergia säästmiseni;

3. „energiateenus” – füüsiline kasu, teenus 
või kaup, mis saadakse energia 
kombineerimisel 
energiajuhtimissüsteemide ja/või 
energiatõhusa tehnoloogiaga või 
tegevusega, mis võib hõlmata teenuse 
osutamiseks vajalikke toiminguid, hooldust 
ja kontrolli, mida tehakse lepingu alusel ja 
mille puhul on tõestatud, et tavaolukorras 
viib see kontrollitava ja mõõdetava või 
hinnatava energiatõhususe paranemiseni 
või lõppenergia säästmiseni;

Or. en

Muudatusettepanek 59
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. „avaliku sektori asutus” – ostja vastavalt 
direktiivis 2004/18/EÜ esitatud 
määratlusele;

4. „avaliku sektori asutus” – ostja vastavalt 
direktiivis 2004/18/EÜ esitatud 
määratlusele ja asutused, mis pakuvad 
majutust üldist huvi pakkuva teenuse 
osana, mida iseloomustavad reguleeritud 
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rent või üürnike majanduslikust 
olukorrast sõltuv juurdepääs;

Or. en

Muudatusettepanek 60
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. „avaliku sektori asutus” – ostja vastavalt 
direktiivis 2004/18/EÜ esitatud 
määratlusele;

4. „avaliku sektori asutus” – ostja vastavalt 
direktiivis 2004/18/EÜ esitatud 
määratlusele, välja arvatud kohalikud 
elamuettevõtted;

Or. de

Selgitus

Kohalike elamuettevõtete suhtes ei tohiks kehtestada remondikohustust. See toob kaasa 
konkurentsi moonutamise avaliku sektori elamuettevõtete kahjuks võrreldes eraõiguslike 
konkurentidega eluasemeturul. Kohalikud elamuettevõtted peavad saama ise otsustada 
majanduslikult teostatava saneerimise üle, kui on tarvis vältida rahaliselt üle jõu käivat ja 
sotsiaalselt vastuvõetamatut üüri tõstmist munitsipaalkorterite üürnikele.

Muudatusettepanek 61
Karl-Heinz Florenz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. „suletud jaotusvõrk” – süsteem, mis 
jaotab energiatooteid geograafiliselt 
piiratud tööstuslikul, ärilisel või 
ühisteenuse alal ega tarni 
kodumajapidamistele, välja arvatud 
väikesele arvule kodumajapidamistele, 
millel on tööhõivealane või sarnane seos 
jaotusvõrgu omanikuga ja mis asuvad 
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alal, mida suletud võrk teenindab; 

Or. en

Selgitus

See tuleneb artikli 6 lõike 1 uue lõigu muudatusettepanekust. Määratlus seondub direktiivi 
2009/72/EÜ artikliga 28 ja elektri ning maagaasi siseturgu käsitleva direktiivi 2009/73/EÜ 
artikliga 28.

Muudatusettepanek 62
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11. „energiateenuseosutaja” – füüsiline 
või juriidiline isik, kes tarnib 
energiateenused või muud energiatõhususe 
parandusmeetmed lõpptarbija seadmesse 
või ruumidesse;

11. „energiateenuse ettevõtja” – füüsiline 
või juriidiline isik, kes tarnib 
energiateenused või muud energiatõhususe 
parandusmeetmed lõpptarbija seadmesse 
või ruumidesse;
(Seda muudatusettepanekut kohaldatakse 
kogu teksti suhtes)

Or. en

Selgitus

Termin „energiateenuse ettevõtja” kuulub turul aktsepteeritud terminoloogiasse ja seda 
kasutavad teenustepakkujad, tarbijad, poliitikakujundajad ja muud sidusrühmad. Selle 
termini kasutamine tagab ka järjepidevuse direktiivis ja muude ELi õigusaktidega. Muu 
termini kasutamine põhjustaks segadust ja seda võidaks erinevalt tõlgendada ja kuritarvitada.

Muudatusettepanek 63
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11 a. „nõudlusele reageerimine” –



AM\882704ET.doc 33/107 PE475.843v02-00

ET

lõpptarbijate/mikrogeneraatorite 
elektritarbimise muutused nende 
tavalistelt/normaalsetelt tarbimise/võrku 
sissejuhtimise mustritelt reaktsioonina 
elektrihindade muutustele ja/või 
stimuleerivatele tasudele, mis on loodud 
kohandama elektrikasutust, või 
reaktsioonina üksiku või mitme tarbija 
taotluse aktsepteerimisele müüa nõudluse 
vähenemist teatava hinnaga 
organiseeritud elektriturgudel või 
jaemüüjale. Nõudlusele vastamise 
programmid on loodud suurendama 
energia väärtusahela tõhusust ja/või 
suurendama vahelduvate taastuvate 
energiaallikate tarbimist ja integreerimist.

Or. en

Selgitus

Nõudlusele reageerimine on peamine kontseptsioon, mis määratletakse direktiivis, sest see on 
suhteliselt uus, kuid sel on nii majanduslikult kui ka keskkonnaalaselt tohutu potentsiaal.
Nõudlusele reageerimine parandab tarnimise ja nõudluse energiatõhusust, vabastades 
nõudlusepoolse suutlikkuse. 

Muudatusettepanek 64
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12. „energiaaudit” – süstemaatiline 
menetlus, mida tehakse adekvaatsete 
teadmiste saamiseks hoone või hoonete 
rühma, tööstusliku või kaubandusliku 
protsessi või käitise või eraõiguslike või 
avalik-õiguslike teenuste energiatarbimise 
profiili kohta, ning millega määratakse
kulutõhusa energiasäästu võimalused ja 
säästu suurus ning mille tulemuste põhjal 
koostatakse aruanne;

12. „energiaaudit” – süstemaatiline 
kõrgekvaliteediline investeerimisjärgu 
audit, mida tehakse adekvaatsete teadmiste 
saamiseks tööstusrajatiste, tööstuslike 
menetluste ja tööstushoonete või 
eraõiguslike või avalik-õiguslike teenuste 
tegeliku energiatõhususe kohta. Audit
määrab kulutõhusa energiasäästu ja annab 
soovitusi kõnealuse säästu 
realiseerimiseks ja energiatõhususe 
suurendamiseks. Kõnealuste arvutuste 
aluseks peavad olema olelustsükli kulud 
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ja kasu, võttes samas arvesse muutuvaid 
elemente, nagu nt kasutaja või valdajate 
käitumist. See annab seadmete ja hoonete 
omanikele ja haldajatele, kommunaal- ja 
energiateenuse ettevõtjatele ning 
investoritele kõrge kindluse taseme 
projekti kulude ning oodatavate säästude 
ja riskide kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 65
Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12. „energiaaudit” – süstemaatiline 
menetlus, mida tehakse adekvaatsete 
teadmiste saamiseks hoone või hoonete 
rühma, tööstusliku või kaubandusliku 
protsessi või käitise või eraõiguslike või 
avalik-õiguslike teenuste energiatarbimise 
profiili kohta, ning millega määratakse 
kulutõhusa energiasäästu võimalused ja 
säästu suurus ning mille tulemuste põhjal 
koostatakse aruanne;

12. „energiaaudit” – süstemaatiline 
menetlus, mida tehakse adekvaatsete 
teadmiste saamiseks hoone või hoonete 
rühma, tööstusliku või kaubandusliku 
protsessi või käitise või eraõiguslike või 
avalik-õiguslike teenuste energiatarbimise 
profiili kohta, ning millega määratakse 
kulutõhusa energiasäästu võimalused ja 
säästu suurus, võttes arvesse mõjusid 
tervisele, ning mille tulemuste põhjal
koostatakse aruanne;

Or. en

Selgitus

Hinnates kulutõhusaid säästuvõimalusi tuleb võtta arvesse mõjusid tervisele, et tagada 
tasakaal siseõhu hea kvaliteedi, niiskuse kontrolli ja energiatõhususe suurenemise vahel. 

Muudatusettepanek 66
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 13
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13. „energiatõhususe leping” – kasusaaja ja 
energiatõhususe parandamise meetme 
osutaja vaheline lepinguline kokkulepe, 
mille kohaselt on meetmeosutaja tehtud 
investeeringu eest maksmine seotud 
lepingus kokkulepitud energiatõhususe 
parandamise taseme või muu kokkulepitud 
energiatõhususe kriteeriumiga, nagu 
näiteks rahaline sääst; 

13. „energiatõhususe leping” – kasusaaja ja 
energiatõhususe parandamise meetme 
osutaja vaheline lepinguline kokkulepe, 
mille kohaselt on meetmeosutaja tehtud 
investeeringu eest maksmine seotud 
lepingus kokkulepitud garanteeritud 
energiatõhususe parandamise taseme või 
muu kokkulepitud energiatõhususe 
kriteeriumiga, nagu näiteks rahaline sääst
või kilovatt-tundide sääst; 

Or. en

Selgitus

Garantii, mille nad annavad energiatõhususe lepinguid turustades ja müües, on oluline osa 
energiateenuse ettevõtja suhetes tarbijaga. Lisaks ei ole garanteeritud sääst ainult rahaline, 
vaid sisaldab ka kilovatt-tunde.

Muudatusettepanek 67
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13. „energiatõhususe leping” – kasusaaja ja 
energiatõhususe parandamise meetme 
osutaja vaheline lepinguline kokkulepe, 
mille kohaselt on meetmeosutaja tehtud 
investeeringu eest maksmine seotud
lepingus kokkulepitud energiatõhususe 
parandamise taseme või muu kokkulepitud 
energiatõhususe kriteeriumiga, nagu 
näiteks rahaline sääst;

13. „energiatõhususe leping” – kasusaaja ja 
energiatõhususe parandamise meetme 
osutaja (tavaliselt energiateenuse 
ettevõtja) vaheline lepinguline kokkulepe, 
mida kontrollitakse ja jälgitakse kogu 
lepingu kehtivuse perioodi jooksul, 
kusjuures investeeringuid (töö, tarnimine 
või teenus) kõnealusesse meetmesse 
tasutakse seoses lepingus kokkulepitud 
energiatõhususe parandamise taseme või 
muu kokkulepitud energiatõhususe 
kriteeriumiga, nagu näiteks rahaline sääst;

Or. en
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Muudatusettepanek 68
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 - punkt 24 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„energiatootmise mikrotehnoloogiad” –
erinevad elektri ja soojuse tootmise 
tehnoloogiad, mida saab paigaldada ja 
kasutada eramajapidamistes;

Or. en

Muudatusettepanek 69
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

26. „tõhus kaugküte ja -jahutus” –
kaugkütte- või kaugjahutussüsteem, mis 
kasutab vähemalt 50 % taastuvenergiat, 
jäätmeenergiat või koostoodetud soojust 
või nende kombinatsiooni, ning mille 
direktiivis 2010/31/EL viidatud 
primaarenergia tegur on vähemalt 0,8;

26. „tõhus kaugküte ja -jahutus” –
kaugkütte- või kaugjahutussüsteem, mis 
kasutab vähemalt 50 % taastuvenergiat, 
jäätmeenergiat või koostoodetud soojust 
või nende kombinatsiooni, või mille 
direktiivis 2010/31/EL viidatud 
primaarenergia tegur on vähemalt 0,8;

Or. pl

Muudatusettepanek 70
Bas Eickhout

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 27 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

27 a. „täielik renoveerimine” – remont, 
mis vähendab nii hoonele tarnitava 
energia kui ka lõppenergia tarbimist 
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vähemalt 80 % võrra võrreldes 
renoveerimiseelsete tasemetega.

Or. en

Muudatusettepanek 71
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 27 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„nõudluse rahuldamiseks võetav 
programm” – info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia rakendus, 
mis võimaldab energia tarbijatel 
kohandada oma nõudlust energia järele 
hinna ja tarnimise kõikumistega;

Or. en

Muudatusettepanek 72
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 27 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

27 a. „täielik renoveerimine” – hoone või 
hoonete rühma energiavaldkonna remont, 
mis parandab energiatõhusust vähemalt 
75 % võrra võrreldes remondieelsete 
tasemetega.

Or. en

Muudatusettepanek 73
Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, 
Bas Eickhout, Sabine Wils
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid seavad riiklikud 
energiatõhususe eesmärgid, mida 
väljendatakse primaarenergia tarbimise
absoluuttasemena aastal 2020. Nimetatud 
eesmärkide seadmisel võtavad nad arvesse
liidu 20 % energiasäästu eesmärki, 
käesolevas direktiivis sätestatud 
meetmeid, direktiivi 2006/32/EÜ artikli 4 
lõike 1 kohaselt seatud riiklike 
energiasäästueesmärkide saavutamiseks 
vastu võetud meetmeid ja muid 
liikmesriikides ja liidu tasandil 
energiatõhususe edendamiseks võetud 
meetmeid.

1. Iga liikmesriik tagab, et primaarenergia 
tarbimine aastal 2002 on vähemalt allpool 
tema lisas -1 sätestatud eesmärki. 
Kõnealused kohustuslikud riiklikud 
eesmärgid on vastavuses artiklis 1 
viidatava liidu vähemalt 20 % 
energiasäästu eesmärgiga, mis piirab ELi 
primaarenergia tarbimist maksimaalselt 
1353,50 miljoni naftaekvivalenttonniga 
aastal 2020, mis vastab 80 %-le energia 
tarbimisest 2007. aastal.

Or. en

Muudatusettepanek 74
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid seavad riiklikud 
energiatõhususe eesmärgid, mida 
väljendatakse primaarenergia tarbimise 
absoluuttasemena aastal 2020. Nimetatud 
eesmärkide seadmisel võtavad nad arvesse 
liidu 20 % energiasäästu eesmärki, 
käesolevas direktiivis sätestatud meetmeid, 
direktiivi 2006/32/EÜ artikli 4 lõike 1 
kohaselt seatud riiklike 
energiasäästueesmärkide saavutamiseks 
vastu võetud meetmeid ja muid 
liikmesriikides ja liidu tasandil 
energiatõhususe edendamiseks võetud 
meetmeid.

1. Liikmesriigid seavad riiklikud 
energiatõhususe eesmärgid, mida 
väljendatakse kas lõppenergia või 
primaarenergia tarbimise absoluuttasemena 
aastal 2020. Nimetatud eesmärkide 
seadmisel võtavad nad arvesse liidu 20 % 
energiasäästu eesmärki, käesolevas 
direktiivis sätestatud meetmeid, direktiivi 
2006/32/EÜ artikli 4 lõike 1 kohaselt 
seatud riiklike energiasäästueesmärkide 
saavutamiseks vastu võetud meetmeid ja 
muid liikmesriikides ja liidu tasandil 
energiatõhususe edendamiseks võetud 
meetmeid. Arvesse võetakse ka 
kasvuhoonegaasi heite vähendamise ja 
taastuvenergia suuremaks kasutamiseks 
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ette nähtud meetmeid.

Or. fi

Selgitus

Primaarenergia kasutamine energiasäästu näitajana tekitab probleeme ning on vastuolus ELi 
taastuvenergia eesmärkidega. Liikmesriikides, kus suurendatakse näiteks bioenergia 
kasutamist, võib primaarenergia tarbimine suureneda, sest bioenergial on palju väiksem 
energiasisaldus kui fossiilkütustel. 

Muudatusettepanek 75
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid seavad riiklikud 
energiatõhususe eesmärgid, mida 
väljendatakse primaarenergia tarbimise 
absoluuttasemena aastal 2020. Nimetatud 
eesmärkide seadmisel võtavad nad arvesse 
liidu 20 % energiasäästu eesmärki, 
käesolevas direktiivis sätestatud meetmeid, 
direktiivi 2006/32/EÜ artikli 4 lõike 1 
kohaselt seatud riiklike 
energiasäästueesmärkide saavutamiseks 
vastu võetud meetmeid ja muid 
liikmesriikides ja liidu tasandil 
energiatõhususe edendamiseks võetud 
meetmeid.

1. Liikmesriigid seavad riiklikud 
energiatõhususe eesmärgid. Nimetatud 
eesmärkide seadmisel võtavad nad arvesse 
liidu 20 % energiasäästu eesmärki, 
käesolevas direktiivis sätestatud meetmeid, 
direktiivi 2006/32/EÜ artikli 4 lõike 1 
kohaselt seatud riiklike 
energiasäästueesmärkide saavutamiseks 
vastu võetud meetmeid ja muid 
liikmesriikides ja liidu tasandil 
energiatõhususe edendamiseks võetud 
meetmeid.

Or. en

Selgitus

Keskenduma peaks energiatõhususele, mitte absoluutsele puhassäästule, ja ELi majanduses 
tuleb võimaldada majanduskasvu, tingimusel et majanduskasv põhineb kõrge tõhususega 
ettevõtetel.

Muudatusettepanek 76
Oreste Rossi
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid seavad riiklikud 
energiatõhususe eesmärgid, mida 
väljendatakse primaarenergia tarbimise
absoluuttasemena aastal 2020. Nimetatud 
eesmärkide seadmisel võtavad nad arvesse 
liidu 20 % energiasäästu eesmärki, 
käesolevas direktiivis sätestatud meetmeid, 
direktiivi 2006/32/EÜ artikli 4 lõike 1 
kohaselt seatud riiklike 
energiasäästueesmärkide saavutamiseks 
vastu võetud meetmeid ja muid 
liikmesriikides ja liidu tasandil 
energiatõhususe edendamiseks võetud 
meetmeid.

1. Liikmesriigid seavad soovituslikud 
riiklikud energiatõhususe eesmärgid
primaarenergia tarbimise kohta aastal 
2020. Nimetatud eesmärkide seadmisel 
võtavad nad arvesse liidu 2020. aasta 20% 
energiatõhususe põhieesmärki, käesolevas 
direktiivis sätestatud meetmeid, direktiivi 
2006/32/EÜ artikli 4 lõike 1 kohaselt 
seatud riiklike energiatõhususe 
eesmärkide saavutamiseks vastu võetud 
meetmeid ja muid liikmesriikides ja liidu 
tasandil energiatõhususe edendamiseks 
võetud meetmeid. Riiklikke energiasäästu 
eesmärke seades võivad liikmesriigid võtta 
arvesse liikmesriigi asjaolusid, mis 
mõjutavad primaarenergia tarbimist:
energiaimpordi ja -ekspordi muutused, 
biomassi kasutamise areng, samuti tuule-
ja päikeseenergia ning süsinikdioksiidi 
kogumine ja säilitamine.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek vastab paremini 4. veebruari 2011. aasta erakorralise 
energianõukogu õiguslikule alusele ja järeldustele. Lisaks on muudatusettepaneku eesmärgiks 
peegeldada põhimõtet, et energiatõhusus põhjustab energiasäästu, mitte vastupidi.

Muudatusettepanek 77
Pavel Poc, Kriton Arsenis, Sirpa Pietikäinen, Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid seavad riiklikud 
energiatõhususe eesmärgid, mida 
väljendatakse primaarenergia tarbimise 

1. Liikmesriigid võtavad vastu siduvad
riiklikud energiatõhususe eesmärgid, mida 
väljendatakse primaarenergia tarbimise 
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absoluuttasemena aastal 2020. Nimetatud
eesmärkide seadmisel võtavad nad arvesse
liidu 20 % energiasäästu eesmärki,
käesolevas direktiivis sätestatud 
meetmeid, direktiivi 2006/32/EÜ artikli 4 
lõike 1 kohaselt seatud riiklike 
energiasäästueesmärkide saavutamiseks 
vastu võetud meetmeid ja muid 
liikmesriikides ja liidu tasandil 
energiatõhususe edendamiseks võetud 
meetmeid.

absoluuttasemena aastal 2020. Nimetatud
eesmärgid seatakse kooskõlas I a (uus) 
lisas sätestatud metoodikaga.

Or. en

Selgitus

Juba on selge, et 20 % eesmärki ei saavutata liikmesriikide endi valitud soovituslike riiklike 
eesmärkide alusel. Oodata selle kinnitamiseks kuni 2014. aastani tähendab veelgi aega 
raisata. Euroopa metoodika selle kohta, kuidas seada riiklikke eesmärke, tuleb sätestada 
direktiivis, mis garanteerib nende ulatumise 20 %-ni ja et nendest võivad saada siduvad 
eesmärgid juba direktiivi jõustumisel.

Muudatusettepanek 78
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid seavad riiklikud 
energiatõhususe eesmärgid, mida 
väljendatakse primaarenergia tarbimise 
absoluuttasemena aastal 2020. Nimetatud
eesmärkide seadmisel võtavad nad arvesse
liidu 20 % energiasäästu eesmärki, 
käesolevas direktiivis sätestatud 
meetmeid, direktiivi 2006/32/EÜ artikli 4 
lõike 1 kohaselt seatud riiklike 
energiasäästueesmärkide saavutamiseks 
vastu võetud meetmeid ja muid 
liikmesriikides ja liidu tasandil 
energiatõhususe edendamiseks võetud 
meetmeid.

1. Käesolev direktiiv kehtestab riiklikud 
energiatõhususe eesmärgid, mida 
väljendatakse primaarenergia tarbimise 
absoluuttasemena aastatel 2020, 2025 ja 
2030. Nagu I lisas sätestatud, tagavad 
nimetatud riiklikud eesmärgid, et 
täidetakse liidu 20 % energiasäästu 
eesmärk aastani 2020 ja hiljem.

Or. en
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Muudatusettepanek 79
Linda McAvan, Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid seavad riiklikud 
energiatõhususe eesmärgid, mida 
väljendatakse primaarenergia tarbimise 
absoluuttasemena aastal 2020. Nimetatud
eesmärkide seadmisel võtavad nad arvesse
liidu 20 % energiasäästu eesmärki, 
käesolevas direktiivis sätestatud 
meetmeid, direktiivi 2006/32/EÜ artikli 4 
lõike 1 kohaselt seatud riiklike 
energiasäästueesmärkide saavutamiseks 
vastu võetud meetmeid ja muid 
liikmesriikides ja liidu tasandil 
energiatõhususe edendamiseks võetud 
meetmeid.

1. Liikmesriigid võtavad vastu siduvad
riiklikud energiatõhususe eesmärgid, mida 
väljendatakse primaarenergia tarbimise 
absoluuttasemena aastal 2020. Nimetatud 
eesmärgid koos aitavad ELil vähendada 
oma primaarenergia tarbimist 25 % võrra 
aastaks 2020.

Or. en

Selgitus

Energiatõhususe direktiiv peaks kehtestama siduva eesmärgi vähendada energiatarbimist 25 
% võrra aastaks 2020 – vastavalt keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni 2010. 
aasta arvamusele energiatõhususe tegevuskava kohta.

Muudatusettepanek 80
Richard Seeber, Peter Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid seavad riiklikud 
energiatõhususe eesmärgid, mida
väljendatakse primaarenergia tarbimise 
absoluuttasemena aastal 2020. Nimetatud 
eesmärkide seadmisel võtavad nad arvesse 

1. Hiljemalt 30. juuniks 2013. aastal 
lepivad liikmesriigid kokku riiklike
energiatõhususe eesmärkide osas, mis 
põhinevad komisjoni ettepanekul, võtavad 
arvesse I a lisas sätestatud metoodikat, et 
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liidu 20 % energiasäästu eesmärki,
käesolevas direktiivis sätestatud meetmeid, 
direktiivi 2006/32/EÜ artikli 4 lõike 1 
kohaselt seatud riiklike 
energiasäästueesmärkide saavutamiseks 
vastu võetud meetmeid ja muid 
liikmesriikides ja liidu tasandil 
energiatõhususe edendamiseks võetud 
meetmeid.

tagada liidu eesmärgi täitmine saavutada 
primaarenergia sääst 20 % aastaks 2020, 
mis nõuab ELi primaarenergia tarbimise 
vähendamist 368 miljoni 
naftaekvivalenttonni võrra 2020. aastal.
Riiklikke energiatõhususe eesmärke 
väljendatakse primaarenergia tarbimise 
absoluuttasemena aastal 2020 ja võetakse
arvesse käesolevas direktiivis sätestatud 
meetmeid, direktiivi 2006/32/EÜ artikli 4 
lõike 1 kohaselt seatud riiklike 
energiasäästueesmärkide saavutamiseks 
vastu võetud meetmeid ja muid 
liikmesriikides ja liidu tasandil 
energiatõhususe edendamiseks võetud 
meetmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 81
Richard Seeber, Peter Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid tagavad, et 
poliitikasuundi ja meetmeid rakendatakse, 
et saavutada riiklikud energiatõhususe 
eesmärgid, mis on seatud kooskõlas 
käesoleva artikli lõikega 1.

Or. en

Muudatusettepanek 82
Linda McAvan, Pavel Poc, Åsa Westlund, Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon hindab 30. juuniks 2014, kas välja jäetud
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EL suudab saavutada oma eesmärgi 
säästa 20 % primaarenergiast 2020. 
aastaks, milleks on vaja ELi 
primaarenergiatarbimist vähendada 368 
miljoni naftaekvivalenttonni võrra aastal 
2020, võttes arvesse lõikes 1 osutatud 
riiklike eesmärkide summat ja artikli 19 
lõikes 4 osutatud hindamist.

Or. en

Muudatusettepanek 83
Richard Seeber, Peter Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon hindab 30. juuniks 2014, kas 
EL suudab saavutada oma eesmärgi 
säästa 20 % primaarenergiast 2020. 
aastaks, milleks on vaja ELi 
primaarenergiatarbimist vähendada 368 
miljoni naftaekvivalenttonni võrra aastal 
2020, võttes arvesse lõikes 1 osutatud 
riiklike eesmärkide summat ja artikli 19 
lõikes 4 osutatud hindamist.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 84
Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, 
Bas Eickhout, Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon hindab 30. juuniks 2014, kas 
EL suudab saavutada oma eesmärgi 
säästa 20 % primaarenergiast 2020. 
aastaks, milleks on vaja ELi 

2. Liikmesriigid kehtestavad meetmed, et 
tagada, et nende primaarenergia 
tarbimine võrdub 2020. aasta eesmärgi 
lineaarse trajektooriga lisas -1 või jääb 
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primaarenergiatarbimist vähendada 368 
miljoni naftaekvivalenttonni võrra aastal 
2020, võttes arvesse lõikes 1 osutatud 
riiklike eesmärkide summat ja artikli 19 
lõikes 4 osutatud hindamist.

alla selle.

Or. en

Muudatusettepanek 85
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon hindab 30. juuniks 2014, kas 
EL suudab saavutada oma eesmärgi säästa 
20 % primaarenergiast 2020. aastaks, 
milleks on vaja ELi 
primaarenergiatarbimist vähendada 368 
miljoni naftaekvivalenttonni võrra aastal 
2020, võttes arvesse lõikes 1 osutatud 
riiklike eesmärkide summat ja artikli 19
lõikes 4 osutatud hindamist.

2. Komisjon hindab 30. juuniks 2014 või 
hiljemalt siis, kui ajakohane 
usaldusväärne statistika on olemas, kas 
EL suudab saavutada oma eesmärgi säästa 
20 % primaarenergiast 2020. aastaks, 
milleks on vaja ELi 
primaarenergiatarbimist vähendada 368 
miljoni naftaekvivalenttonni võrra aastal 
2020, võttes arvesse lõikes 1 osutatud 
riiklike eesmärkide summat ja artikli 19 
lõikes 4 osutatud hindamist.

Or. fi

Selgitus

Eurostati statistika koostatakse kahe- kuni kolmeaastase viivitusega ning seepärast ei ole see 
2014. aastaks piisavalt ajakohane, et mõõta energiatõhususe direktiivi mõju energiakasutuse 
seisukohast. 

Muudatusettepanek 86
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon hindab 30. juuniks 2014, kas 
EL suudab saavutada oma eesmärgi säästa 
20 % primaarenergiast 2020. aastaks, 
milleks on vaja ELi 
primaarenergiatarbimist vähendada 368 
miljoni naftaekvivalenttonni võrra aastal 
2020, võttes arvesse lõikes 1 osutatud 
riiklike eesmärkide summat ja artikli 19 
lõikes 4 osutatud hindamist.

2. Komisjon hindab 30. juuniks 2014, kas 
EL suudab saavutada oma eesmärgi säästa 
20 % primaarenergiast 2020. aastaks, 
võttes arvesse lõikes 1 osutatud riiklike 
eesmärkide summat ja artikli 19 lõikes 4 
osutatud hindamist.

Or. en

Selgitus

Ettenähtud 368 miljoni naftaekvivalenttonnine iga-aastane energiatõhususe sääst ei ole 
adekvaatne eesmärk ei praegu eeldatavast ELi majanduskasvust madalama ega kõrgema 
kasvu korral. Aastate jooksul on vaja kohandamist, et ühtlustada eesmärki ja sellega seotud 
poliitikameetmeid.

Muudatusettepanek 87
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon hindab 30. juuniks 2014, kas 
EL suudab saavutada oma eesmärgi
säästa 20 % primaarenergiast 2020.
aastaks, milleks on vaja ELi 
primaarenergiatarbimist vähendada 368 
miljoni naftaekvivalenttonni võrra aastal 
2020, võttes arvesse lõikes 1 osutatud 
riiklike eesmärkide summat ja artikli 19 
lõikes 4 osutatud hindamist.

2. Komisjon hindab 30. juuniks 2014, kas 
EL on saavutamas oma 2020. aasta 
energiatõhususe 20 % põhieesmärki, 
milleks on vaja ELi 
primaarenergiatarbimist vähendada 368 
miljoni naftaekvivalenttonni võrra aastal 
2020, võttes arvesse lõikes 1 osutatud 
riiklike eesmärkide summat ja artikli 19 
lõikes 7 osutatud hindamist.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek vastab paremini 4. veebruari 2011. aasta erakorralise 
energianõukogu õiguslikule alusele ja järeldustele. Lisaks on muudatusettepaneku eesmärgiks 
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peegeldada põhimõtet, et energiatõhusus põhjustab energiasäästu, mitte vastupidi.

Muudatusettepanek 88
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon hindab 30. juuniks 2014, kas 
EL suudab saavutada oma eesmärgi 
säästa 20 % primaarenergiast 2020. 
aastaks, milleks on vaja ELi 
primaarenergiatarbimist vähendada 368 
miljoni naftaekvivalenttonni võrra aastal 
2020, võttes arvesse lõikes 1 osutatud 
riiklike eesmärkide summat ja artikli 19 
lõikes 4 osutatud hindamist.

2. Liikmesriigid on kohustatud 
realiseerima oma I lisas sätestatud 
energiasäästu kohustused, rakendades 
meetmeid, mida näeb ette käesolev 
direktiiv, kuid samuti ka riiklikke, 
piirkondlikke ja kohalikke meetmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 89
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon hindab 30. juuniks 2014, kas 
EL suudab saavutada oma eesmärgi säästa 
20 % primaarenergiast 2020. aastaks, 
milleks on vaja ELi 
primaarenergiatarbimist vähendada 368 
miljoni naftaekvivalenttonni võrra aastal 
2020, võttes arvesse lõikes 1 osutatud 
riiklike eesmärkide summat ja artikli 19 
lõikes 4 osutatud hindamist.

2. Komisjon hindab 30. juuniks 2014, kas 
EL suudab saavutada oma eesmärgi säästa 
20 % primaarenergiast 2020. aastaks.

Or. pl
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Muudatusettepanek 90
Richard Seeber, Peter Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2 – esimene lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

31. detsembriks 2013. aastal loob 
komisjon delegeeritud õigusaktide abil 
kooskõlas artikliga 18 ühise ja kulutõhusa 
metoodika energiasäästu järelevalveks ja 
kontrollimiseks, mis võimaldab mõõta 
võrdsetel alustel liikmesriikide 
jõupingutusi, tuginedes olemasolevatele 
statistilistele näitajatele.

Or. en

Muudatusettepanek 91
Bas Eickhout

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3 a - Hoonete renoveerimine
1. Liikmesriigid seavad eesmärgiks 
vähendada 31. detsembriks 2050. aastal 
olemasolevate hoonete energiakulusid 80 
% võrra võrreldes 2010. aasta tasemetega.
2. Osana direktiivi 2010/31/EL artiklis 9 
viidatud riiklikest kavadest ja ilma, et see 
piiraks selle lõike 1 kohaldamist, 
arendavad liikmesriigid programme ja 
poliitikasuundi, et renoveerida 
olemasolevaid hooneid, et saavutada lõike 
1 eesmärk. 
Programmid hõlmavad 2020., 2030. ja 
2040. aasta täieliku renoveerimise 
eesmärke, mida diferentseeritakse 
vastavalt hoone kategooriale. 
Liikmesriigid avalikustavad kõnealused 
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programmid 1. jaanuariks 2014. aastal.

Or. en

Muudatusettepanek 92
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3 a - Hooned
1. Liikmesriigid seavad eesmärgiks 
vähendada energiakasutust 2050. aastaks 
80 % võrra.
2. 2013. aasta jaanuariks töötavad 
liikmesriigid välja riiklikud 
edenemiskavad selle kohta, kuidas 
saavutada lõikes 1 osutatud eesmärk. 
Need hõlmavad vähemalt:
a) hoonete energiakasutuse vahe-
eesmärke aastateks 2020, 2030 ja 2040; 
b) strateegiaid ja meetmeid selle kohta, 
kuidas saavutada lõike 2 punktis a 
viidatud eesmärgid;
c) strateegiaid ja meetmeid selle kohta, 
kuidas toetada üürnikke ja anda neile 
kontroll energiatarbimise üle ning 
kindlustada, et energiatõhususe meetmete 
hüved ületavad kulusid;
d) strateegiaid ja meetmeid selle kohta, 
kuidas käsitleda energiatõhusust 
sotsiaalses majutuses.

Or. en

Muudatusettepanek 93
Pavel Poc, Sirpa Pietikäinen, Linda McAvan, Vladko Todorov Panayotov
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3 a - Hooned
1. Liikmesriigid koostavad riiklike 
strateegiate kavandid selle kohta, kuidas 
vähendada liikmesriikide olemasolevate 
hoonete energiakulusid.
2. Riiklikud strateegiad hõlmavad 
õiguslikke, rahanduslikke ja 
koolitusalaseid meetmeid, et saavutada 
olemasolevate hoonete energiakulude 
vähenemine 80 % võrra võrreldes 2010. 
aasta tasemetega 2050. aasta 31. 
detsembriks, eelkõige täieliku 
renoveerimise abil.
3. Riiklikud strateegiad hõlmavad ka 
järgmisi vahe-eesmärke:
a) olemasolevate hoonete energiakulude 
vähendamine 30 % võrra võrreldes 2010. 
aasta tasemetega 31. detsembriks 2030. 
aastal.
b) olemasolevate hoonete energiakulude 
vähendamine 60 % võrra võrreldes 2010. 
aasta tasemetega 31. detsembriks 2040. 
aastal.
4. Liikmesriigid võivad toimida 
diferentseeritult äri-, elamu- ja avaliku 
sektori hoonete puhul ning võivad 
kõigepealt alustada kõige halvema 
tõhususega hoonetest. 

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid peaksid määratlema laiahaardelised riiklikud strateegiad, et vähendada pikas 
perspektiivis olemasolevate hoonete energiakulusid.

Muudatusettepanek 94
Kriton Arsenis
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3 a - Hooned
1. Liikmesriigid koostavad riiklike 
strateegiate kavandid selle kohta, kuidas 
vähendada liikmesriikide olemasolevate 
hoonete energiakulusid.
2. Riiklikud strateegiad hõlmavad 
õiguslikke, rahanduslikke ja 
koolitusalaseid meetmeid, et saavutada 
olemasolevate hoonete energiakulude 
vähenemine 80 % võrra võrreldes 2010. 
aasta tasemetega 2050. aasta 31. 
detsembriks, eelkõige täieliku 
renoveerimise abil.
3. Riiklikud strateegiad hõlmavad ka 
järgmisi vahe-eesmärke:
a) olemasolevate hoonete energiakulude 
vähendamine 30 % võrra võrreldes 2010. 
aasta tasemetega 31. detsembriks 2030. 
aastal.
b) olemasolevate hoonete energiakulude 
vähendamine 60 % võrra võrreldes 2010. 
aasta tasemetega 31. detsembriks 2040. 
aastal.
4. Liikmesriigid võivad toimida 
diferentseeritult äri-, elamu- ja avaliku 
sektori hoonete puhul ning võivad 
kõigepealt alustada kõige halvema 
tõhususega hoonetest. 

Or. en

Muudatusettepanek 95
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, ilma et see 
piiraks direktiivi 2010/31/EL artikli 7 
kohaldamist, et alates 1. jaanuarist 2014 
renoveeritakse avaliku sektori asutustele 
kuuluvast üldpõrandapinnast igal aastal 
3 %, et täita vähemalt energiatõhususe 
miinimumnõuded, mis asjaomane 
liikmesriik direktiivi 2010/31/EL artikli 4 
kohaldamisel on kehtestanud. Määr 3 % 
arvutatakse üle 250 m2 kasuliku 
üldpõrandapinnaga ja asjaomase 
liikmesriigi avaliku sektori asutustele 
kuuluvate hoonete üldpõrandapinnast, 
mis iga aasta 1. jaanuariks ei vasta 
direktiivi 2010/31/EL artikli 4 
kohaldamisega kehtestatud 
energiatõhususe miinimumnõuetele.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 96
Bas Eickhout

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, ilma et see 
piiraks direktiivi 2010/31/EL artikli 7 
kohaldamist, et alates 1. jaanuarist 2014 
renoveeritakse avaliku sektori asutustele 
kuuluvast üldpõrandapinnast igal aastal 
3 %, et täita vähemalt energiatõhususe 
miinimumnõuded, mis asjaomane 
liikmesriik direktiivi 2010/31/EL artikli 4 
kohaldamisel on kehtestanud. Määr 3 % 
arvutatakse üle 250 m2 kasuliku 
üldpõrandapinnaga ja asjaomase 
liikmesriigi avaliku sektori asutustele 
kuuluvate hoonete üldpõrandapinnast, mis 
iga aasta 1. jaanuariks ei vasta direktiivi 
2010/31/EL artikli 4 kohaldamisega 

1. Liikmesriigid tagavad, ilma et see 
piiraks direktiivi 2010/31/EL artikli 7 
kohaldamist, et alates 1. jaanuarist 2014 
renoveeritakse avaliku sektori asutustele 
kuuluvast või nende kasutuses olevast 
üldpõrandapinnast igal aastal 3 %, mida 
igal aastal täielikult renoveeritakse. Määr 
3 % arvutatakse üle 250 m2 kasuliku 
üldpõrandapinnaga ja asjaomase 
liikmesriigi avaliku sektori asutustele 
kuuluvate või nende kasutuses olevate 
hoonete üldpõrandapinnast, mis iga aasta 1. 
jaanuariks ei vasta direktiivi 2010/31/EL 
artikli 4 kohaldamisega kehtestatud 
energiatõhususe miinimumnõuetele.
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kehtestatud energiatõhususe 
miinimumnõuetele.

Or. en

Muudatusettepanek 97
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, ilma et see 
piiraks direktiivi 2010/31/EL artikli 7 
kohaldamist, et alates 1. jaanuarist 2014 
renoveeritakse avaliku sektori asutustele 
kuuluvast üldpõrandapinnast igal aastal 
3 %, et täita vähemalt energiatõhususe 
miinimumnõuded, mis asjaomane 
liikmesriik direktiivi 2010/31/EL artikli 4 
kohaldamisel on kehtestanud. Määr 3 % 
arvutatakse üle 250 m2 kasuliku 
üldpõrandapinnaga ja asjaomase 
liikmesriigi avaliku sektori asutustele 
kuuluvate hoonete üldpõrandapinnast,
mis iga aasta 1. jaanuariks ei vasta 
direktiivi 2010/31/EL artikli 4 
kohaldamisega kehtestatud 
energiatõhususe miinimumnõuetele.

1. Liikmesriigid tagavad, et alates 1. 
jaanuarist 2014 saab avalik sektor igas 
liikmesriigis rakendada süsteemselt 
kulutõhusaid ja muul viisil mõistlikke 
energiasäästmise ja energiatõhususe 
meetmeid. Seda võib saavutada riiklike 
programmide või kokkulepete kaudu, 
millega soodustatakse avaliku sektori 
asutustele kuuluvate hoonete või muu 
tegevuse energiaauditit ning sellise auditi
alusel võetavaid renoveerimismeetmeid.
Kulutõhusad meetmed võivad hõlmata 
näiteks tarbimise jälgimise soodustamist 
või energiajuhtimissüsteemide ja 
ruumitõhususe parandamist.

Or. fi

Selgitus

Energiatõhususe direktiiv peaks soodustama ka kulutõhusust. Liikmesriikide eelarve ei tule 
toime tarbetu ja kulude seisukohast ebaökonoomse renoveerimisega. Laiaulatuslikum 
renoveerimine energiatõhususe eesmärgil tuleks siduda rutiinsete ülevaatustega, mida 
tehakse hoone eluajal.

Muudatusettepanek 98
Oreste Rossi



PE475.843v02-00 54/107 AM\882704ET.doc

ET

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, ilma et see 
piiraks direktiivi 2010/31/EL artikli 7 
kohaldamist, et alates 1. jaanuarist 2014 
renoveeritakse avaliku sektori asutustele 
kuuluvast üldpõrandapinnast igal aastal 
3 %, et täita vähemalt energiatõhususe 
miinimumnõuded, mis asjaomane 
liikmesriik direktiivi 2010/31/EL artikli 4 
kohaldamisel on kehtestanud. Määr 3 % 
arvutatakse üle 250 m2 kasuliku 
üldpõrandapinnaga ja asjaomase 
liikmesriigi avaliku sektori asutustele 
kuuluvate hoonete üldpõrandapinnast, mis 
iga aasta 1. jaanuariks ei vasta direktiivi 
2010/31/EL artikli 4 kohaldamisega 
kehtestatud energiatõhususe 
miinimumnõuetele.

1. Liikmesriigid tagavad, ilma et see 
piiraks direktiivi 2010/31/EL artikli 7 
kohaldamist, et alates 1. jaanuarist 2014 
renoveeritakse avaliku sektori asutustele 
kuuluvast üldpõrandapinnast igal aastal 1 
%, et täita vähemalt energiatõhususe 
miinimumnõuded, mis asjaomane 
liikmesriik direktiivi 2010/31/EL artikli 4 
kohaldamisel on kehtestanud. Määr 1 % 
arvutatakse üle 500 m2 kasuliku 
üldpõrandapinnaga ja asjaomase 
liikmesriigi avaliku sektori asutustele 
kuuluvate hoonete üldpõrandapinnast, mis 
iga aasta 1. jaanuariks ei vasta direktiivi 
2010/31/EL artikli 4 kohaldamisega 
kehtestatud energiatõhususe 
miinimumnõuetele.

Or. en

Muudatusettepanek 99
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, ilma et see 
piiraks direktiivi 2010/31/EL artikli 7 
kohaldamist, et alates 1. jaanuarist 2014 
renoveeritakse avaliku sektori asutustele 
kuuluvast üldpõrandapinnast igal aastal 
3 %, et täita vähemalt energiatõhususe 
miinimumnõuded, mis asjaomane 
liikmesriik direktiivi 2010/31/EL artikli 4 
kohaldamisel on kehtestanud. Määr 3 % 
arvutatakse üle 250 m2 kasuliku 
üldpõrandapinnaga ja asjaomase 
liikmesriigi avaliku sektori asutustele 
kuuluvate hoonete üldpõrandapinnast, mis 

1. Liikmesriigid tagavad, ilma et see 
piiraks direktiivi 2010/31/EL artikli 7 
kohaldamist, et alates 1. jaanuarist 2014 
renoveeritakse avaliku sektori asutustele 
kuuluvast või nende kasutuses olevast
üldpõrandapinnast igal aastal 3 %, et täita 
vähemalt energiatõhususe 
miinimumnõuded, mis asjaomane 
liikmesriik direktiivi 2010/31/EL artikli 4 
kohaldamisel on kehtestanud. Määr 3 % 
arvutatakse üle 250 m2 kasuliku 
üldpõrandapinnaga ja asjaomase 
liikmesriigi avaliku sektori asutustele 
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iga aasta 1. jaanuariks ei vasta direktiivi 
2010/31/EL artikli 4 kohaldamisega 
kehtestatud energiatõhususe 
miinimumnõuetele.

kuuluvate või nende kasutuses olevate 
hoonete üldpõrandapinnast, mis iga aasta 1. 
jaanuariks ei vasta direktiivi 2010/31/EL 
artikli 4 kohaldamisega kehtestatud 
energiatõhususe miinimumnõuetele.

Or. en

Selgitus

Mitmes riigis rendivad avaliku sektori asutused hooneid erasektorilt.

Muudatusettepanek 100
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, ilma et see 
piiraks direktiivi 2010/31/EL artikli 7 
kohaldamist, et alates 1. jaanuarist 2014 
renoveeritakse avaliku sektori asutustele 
kuuluvast üldpõrandapinnast igal aastal 
3 %, et täita vähemalt energiatõhususe 
miinimumnõuded, mis asjaomane 
liikmesriik direktiivi 2010/31/EL artikli 4 
kohaldamisel on kehtestanud. Määr 3 % 
arvutatakse üle 250 m2 kasuliku 
üldpõrandapinnaga ja asjaomase 
liikmesriigi avaliku sektori asutustele 
kuuluvate hoonete üldpõrandapinnast, mis 
iga aasta 1. jaanuariks ei vasta direktiivi 
2010/31/EL artikli 4 kohaldamisega 
kehtestatud energiatõhususe 
miinimumnõuetele.

1. Liikmesriigid tagavad, ilma et see 
piiraks direktiivi 2010/31/EL artikli 7 
kohaldamist, et alates 1. jaanuarist 2014 
renoveeritakse avaliku sektori asutustele 
kuuluvast üldpõrandapinnast igal aastal 
3 %, et täita vähemalt energiatõhususe 
miinimumnõuded, mis asjaomane 
liikmesriik direktiivi 2010/31/EL artikli 4 
kohaldamisel on kehtestanud, tingimusel et 
tagatakse piisav rahastamine. Määr 3 % 
arvutatakse üle 250 m2 kasuliku 
üldpõrandapinnaga ja asjaomase 
liikmesriigi avaliku sektori asutustele 
kuuluvate hoonete üldpõrandapinnast, mis 
iga aasta 1. jaanuariks ei vasta direktiivi 
2010/31/EL artikli 4 kohaldamisega 
kehtestatud energiatõhususe 
miinimumnõuetele.

Or. en

Muudatusettepanek 101
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, ilma et see 
piiraks direktiivi 2010/31/EL artikli 7 
kohaldamist, et alates 1. jaanuarist 2014 
renoveeritakse avaliku sektori asutustele 
kuuluvast üldpõrandapinnast igal aastal 
3 %, et täita vähemalt energiatõhususe 
miinimumnõuded, mis asjaomane 
liikmesriik direktiivi 2010/31/EL artikli 4 
kohaldamisel on kehtestanud. Määr 3 %
arvutatakse üle 250 m2 kasuliku 
üldpõrandapinnaga ja asjaomase 
liikmesriigi avaliku sektori asutustele 
kuuluvate hoonete üldpõrandapinnast, mis 
iga aasta 1. jaanuariks ei vasta direktiivi 
2010/31/EL artikli 4 kohaldamisega 
kehtestatud energiatõhususe 
miinimumnõuetele.

1. Liikmesriigid tagavad, ilma et see 
piiraks direktiivi 2010/31/EL artikli 7 
kohaldamist, et alates 1. jaanuarist 2014 
renoveeritakse avaliku sektori asutustele 
kuuluvast üldpõrandapinnast igal aastal 
2%, et täita vähemalt energiatõhususe 
miinimumnõuded, mis asjaomane 
liikmesriik direktiivi 2010/31/EL artikli 4 
kohaldamisel on kehtestanud. Määr 2% 
arvutatakse üle 500 m2 ning pärast 9. 
juulit 2015 üle 250 m2 kasuliku 
üldpõrandapinnaga ja asjaomase 
liikmesriigi avaliku sektori asutustele 
kuuluvate hoonete üldpõrandapinnast, mis 
iga aasta 1. jaanuariks ei vasta direktiivi 
2010/31/EL artikli 4 kohaldamisega 
kehtestatud energiatõhususe 
miinimumnõuetele.

Or. pl

Muudatusettepanek 102
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, ilma et see 
piiraks direktiivi 2010/31/EL artikli 7 
kohaldamist, et alates 1. jaanuarist 2014 
renoveeritakse avaliku sektori asutustele 
kuuluvast üldpõrandapinnast igal aastal 
3 %, et täita vähemalt energiatõhususe 
miinimumnõuded, mis asjaomane 
liikmesriik direktiivi 2010/31/EL artikli 4 
kohaldamisel on kehtestanud. Määr 3 % 
arvutatakse üle 250 m2 kasuliku 
üldpõrandapinnaga ja asjaomase 
liikmesriigi avaliku sektori asutustele 

1. 1. Et saavutada artiklis 3 a (uus) 
mainitud pikaajaline eesmärk ja ilma, et 
see piiraks direktiivi 2010/31/EL artikli 7 
kohaldamist, rakendavad liikmesriigid 
temaatilisi riiklikke edenemiskavasid 
avaliku sektori asutustele kuuluvate või 
nende kasutuses olevate hoonete 
renoveerimiseks. Nimetatud 
edenemiskavad tagavad tarnitud energia 
või lõppenergia tarbimise mõõdetava 
vähenemise (kWh ja KWh/m² või 
ekvivalent) vähemalt 20 %, 40 % ja 80 % 
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kuuluvate hoonete üldpõrandapinnast, 
mis iga aasta 1. jaanuariks ei vasta 
direktiivi 2010/31/EL artikli 4 
kohaldamisega kehtestatud 
energiatõhususe miinimumnõuetele.

vastavalt aastateks 2020, 2030 ja 2045, 
nagu direktiivi 2010/31/EL I lisas 
määratletud.

Kõnealuste kavade osana rakendatakse
kõigile riiklikele, piirkondlikele ja 
kohalikele asutustele kuuluvatele või 
nende kasutuses olevatele hoonetele, 
millele – alates 1. jaanuarist 2014. aastal 
– rakendatakse perioodilisi 
moderniseerimistöid (näiteks vanuse, 
kehva kvaliteedi või halva 
energiatõhususe tõttu) ka 
energiasäästlikku renoveerimist, mis viib 
eespool mainitud energiatarbimise 
vähenemiseni.
2. Täites lõikes 1 sätestatud nõudeid, 
tagavad liikmesriigid, et täielikku 
renoveerimist viiakse läbi alati, kui see on 
tehniliselt teostatav, alustades kõige 
halvema tõhususega hoonetest ja kaasates 
kõiki majanduslikult põhjendatud
meetmeid. Kõnealuseid renoveerimisi 
viiakse läbi määral ja ulatuses, mis viib 
eeldatava või hinnatava iga-aastase 
kumulatiivse energiatõhususe 
paranemiseni keskmiselt vähemalt 3,5% 
võrra aastas avaliku sektori hoonete fondi 
kui terviku jaoks aastani 2030 ja hiljem. 

Or. en

Muudatusettepanek 103
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, ilma et see 
piiraks direktiivi 2010/31/EL artikli 7 
kohaldamist, et alates 1. jaanuarist 2014 
renoveeritakse avaliku sektori asutustele 

1. Liikmesriigid tagavad, ilma et see 
piiraks direktiivi 2010/31/EL artikli 7 
kohaldamist, et alates 1. jaanuarist 2014 
renoveeritakse avaliku sektori asutustele 
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kuuluvast üldpõrandapinnast igal aastal 
3 %, et täita vähemalt energiatõhususe 
miinimumnõuded, mis asjaomane 
liikmesriik direktiivi 2010/31/EL artikli 4 
kohaldamisel on kehtestanud. Määr 3 %
arvutatakse üle 250 m2 kasuliku 
üldpõrandapinnaga ja asjaomase 
liikmesriigi avaliku sektori asutustele 
kuuluvate hoonete üldpõrandapinnast, mis 
iga aasta 1. jaanuariks ei vasta direktiivi 
2010/31/EL artikli 4 kohaldamisega 
kehtestatud energiatõhususe 
miinimumnõuetele.

kuuluvast üldpõrandapinnast igal aastal 2 
%, et täita vähemalt energiatõhususe 
miinimumnõuded, mis asjaomane 
liikmesriik direktiivi 2010/31/EL artikli 4 
kohaldamisel on kehtestanud. Määr 2 %
arvutatakse üle 250 m2 kasuliku 
üldpõrandapinnaga ja asjaomase 
liikmesriigi avaliku sektori asutustele 
kuuluvate hoonete üldpõrandapinnast, mis 
iga aasta 1. jaanuariks ei vasta direktiivi 
2010/31/EL artikli 4 kohaldamisega 
kehtestatud energiatõhususe 
miinimumnõuetele.

Liikmesriigid võivad ette näha, et nende 
avaliku sektori hoonete kasuliku 
üldpõrandapinna suhtes, mille puhul 
direktiivi 2010/31/EL artikliga 4 
kehtestatud riiklikud miinimumnõuded ei 
ole hoone hinnatavat majanduslikku 
eluiga arvestades kulutõhusad, 
renoveerimismäära ei kehtestata.

Or. de

Selgitus

Renoveerimiskohustus ei too komisjoni andmetel „kuigi suurt energiasäästu” (komisjoni 
mõjuhinnangu kokkuvõte, lk 4). Seda takistab avaliku sektori eelarvete suur rahaline 
koormus. Renoveerimiskohustus võib viia ökoloogiliselt ja majanduslikult küsitavate 
pealesunnitud renoveerimisteni, mis võiksid teistes valdkondades puuduvate rahaliste 
vahendite tõttu ohustada Euroopa kokkuhoiueesmärki.

Muudatusettepanek 104
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, ilma et see 
piiraks direktiivi 2010/31/EL artikli 7 
kohaldamist, et alates 1. jaanuarist 2014 
renoveeritakse avaliku sektori asutustele 
kuuluvast üldpõrandapinnast igal aastal 
3 %, et täita vähemalt energiatõhususe 

1. Liikmesriigid tagavad, ilma et see 
piiraks direktiivi 2010/31/EL artikli 7 
kohaldamist, et alates 1. jaanuarist 2014 
renoveeritakse avaliku sektori asutustele 
kuuluvast üldpõrandapinnast igal aastal 
3 %, et täita vähemalt energiatõhususe 
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miinimumnõuded, mis asjaomane 
liikmesriik direktiivi 2010/31/EL artikli 4 
kohaldamisel on kehtestanud. Määr 3 % 
arvutatakse üle 250 m2 kasuliku 
üldpõrandapinnaga ja asjaomase 
liikmesriigi avaliku sektori asutustele 
kuuluvate hoonete üldpõrandapinnast, mis 
iga aasta 1. jaanuariks ei vasta direktiivi 
2010/31/EL artikli 4 kohaldamisega 
kehtestatud energiatõhususe 
miinimumnõuetele.

miinimumnõuded, mis asjaomane 
liikmesriik direktiivi 2010/31/EL artikli 4 
kohaldamisel on kehtestanud. Määr 3 % 
arvutatakse üle 250 m2 kasuliku 
üldpõrandapinnaga ja asjaomase 
liikmesriigi avaliku sektori asutustele 
kuuluvate hoonete üldpõrandapinnast, mis 
iga aasta 1. jaanuariks ei vasta direktiivi 
2010/31/EL artikli 4 kohaldamisega 
kehtestatud energiatõhususe 
miinimumnõuetele.

Liikmesriigid tagavad meetmete 
rakendamise, mis puudutavad väliskesta, 
ehitusvarustust, toimimist ja hooldust 
ning tarbijate käitumist. See hõlmab 
ühendust tõhusate kaugküttevõrgustikega, 
kui see on tehniliselt ja majanduslikult 
teostatav (renoveeritavate hoonete puhul 
ja kui küttejaamad vajavad
moderniseerimist).

Or. en

Muudatusettepanek 105
Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, ilma et see 
piiraks direktiivi 2010/31/EL artikli 7 
kohaldamist, et alates 1. jaanuarist 2014 
renoveeritakse avaliku sektori asutustele 
kuuluvast üldpõrandapinnast igal aastal 
3 %, et täita vähemalt energiatõhususe 
miinimumnõuded, mis asjaomane 
liikmesriik direktiivi 2010/31/EL artikli 4 
kohaldamisel on kehtestanud. Määr 3 % 
arvutatakse üle 250 m2 kasuliku 
üldpõrandapinnaga ja asjaomase 
liikmesriigi avaliku sektori asutustele 
kuuluvate hoonete üldpõrandapinnast, mis 
iga aasta 1. jaanuariks ei vasta direktiivi 

1. Liikmesriigid tagavad, ilma et see 
piiraks direktiivi 2010/31/EL artikli 7 
kohaldamist, et alates 1. jaanuarist 2014 
renoveeritakse avaliku sektori asutustele 
kuuluvast üldpõrandapinnast igal aastal 
3 %, et täita vähemalt energiatõhususe 
miinimumnõuded, mis asjaomane 
liikmesriik direktiivi 2010/31/EL artikli 4 
kohaldamisel on kehtestanud. Määr 3 % 
arvutatakse üle 250 m2 kasuliku 
üldpõrandapinnaga ja asjaomase 
liikmesriigi avaliku sektori asutustele 
kuuluvate hoonete üldpõrandapinnast, mis 
iga aasta 1. jaanuariks ei vasta direktiivi 
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2010/31/EL artikli 4 kohaldamisega 
kehtestatud energiatõhususe 
miinimumnõuetele.

2010/31/EL artikli 4 kohaldamisega 
kehtestatud energiatõhususe 
miinimumnõuetele. Erilist tähelepanu 
tuleb pöörata heale siseõhu kvaliteedile 
adekvaatsete ventilatsiooninõuete ning 
vähese heitega ehitusmaterjalide, 
töövahendite ja toodete kasutamise abil. 

Or. en

Muudatusettepanek 106
Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – esimene lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. a) Kui energiatõhususe meetmed 
puudutavad avaliku sektori hooneid, nt 
päevakeskusi, lasteaedu või koole, viiakse 
läbi tervisemõju hindamine.

Or. en

Selgitus

Lapsed on eriti tundlikud siseõhu ebapiisava kvaliteedi võimalike ohtlike mõjude suhtes.
Energiatõhususe meetmete jaoks avaliku sektori hoonetes, kus nad veedavad oma aega, tuleb 
läbi viia tervisemõju hinnang, et hinnata võimalikke riske ja teha otsus meetmete osas, et 
tasakaalustada energiatõhusust ja siseõhu kvaliteedi vajadust.

Muudatusettepanek 107
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid võivad otsustada lõikes 
1 osutatud nõudeid mitte seada või 
kohaldada ehitiste ja mälestiste korral, 
mis on ametliku kaitse all teatava 
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keskkonna või nende endi spetsiifilise 
arhitektuurilise või ajaloolise väärtuse 
tõttu, kui energiatõhususe 
miinimumnõuete täitmine muudaks 
vastuvõetamatult nende olemust või 
välimust.

Or. en

Muudatusettepanek 108
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad lubada oma 
avaliku sektori asutustel arvestada ühe 
aasta renoveerimismäära täitmisel üle 
jäänud hoone põrandapinda nii, nagu 
oleks see renoveeritud kahe eelmise või 
kahe järgmise aasta jooksul.

välja jäetud

Or. fi

Selgitus

Kui kohustuslik renoveerimise protsendimäär on artikli 4 lõikest 1 kõrvaldatud, muutub lõige 
2 üleliigseks.

Muudatusettepanek 109
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad lubada oma 
avaliku sektori asutustel arvestada ühe 
aasta renoveerimismäära täitmisel üle 
jäänud hoone põrandapinda nii, nagu 
oleks see renoveeritud kahe eelmise või 

välja jäetud
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kahe järgmise aasta jooksul.

Or. en

Selgitus

Muuta tuleb üldist lähenemisviisi direktiivis. Sellal kui komisjon ei teinud ettepanekut 
siduvate eesmärkide kohta, vaid pakkus selle asemel välja terve hulga siduvaid meetmeid, 
vähendab see liikmesriikide paindlikkust, tagamata, et 20 % üldeesmärk saavutatakse.
Seetõttu muudetakse seda, et saavutada eesmärk, andes liikmesriikidele vabaduse valida 
mitme mittesiduva meetme vahel.

Muudatusettepanek 110
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad lubada oma 
avaliku sektori asutustel arvestada ühe 
aasta renoveerimismäära täitmisel üle 
jäänud hoone põrandapinda nii, nagu oleks 
see renoveeritud kahe eelmise või kahe 
järgmise aasta jooksul.

2. Liikmesriigid võivad lubada oma
avaliku sektori asutustel arvestada ühe 
aasta renoveerimismäära täitmisel üle 
jäänud hoone põrandapinda nii, nagu oleks 
see renoveeritud kahe eelmise ja/või kahe 
järgmise aasta jooksul.

Or. pl

Muudatusettepanek 111
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad lubada oma 
avaliku sektori asutustel arvestada ühe 
aasta renoveerimismäära täitmisel üle 
jäänud hoone põrandapinda nii, nagu oleks 
see renoveeritud kahe eelmise või kahe
järgmise aasta jooksul.

2. Liikmesriigid võivad lubada oma 
avaliku sektori asutustel arvestada ühe 
aasta renoveerimismäära täitmisel üle 
jäänud hoone põrandapinda nii, nagu oleks 
see renoveeritud kolme eelmise või kolme
järgmise aasta jooksul.
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Or. de

Selgitus

Püsiv iga-aastane renoveerimismäär on jäik ja ebarealistlik. Avaliku sektori asutustele tuleks 
jätta võimalus jaotada renoveerimistööd mitmeaastasele perioodile, nii et renoveerimismäär 
saavutatakse perioodi jooksul.

Muudatusettepanek 112
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõike 1 kohaldamiseks teevad 
liikmesriigid 1. jaanuariks 2014 oma 
avaliku sektori asutustele kuuluvatele 
hoonetele inventuuri ja teevad üldsusele 
kättesaadavaks selle tulemused, näidates 
järgmist:

välja jäetud

(a) põrandapind m2; ja
(b) iga hoone energiatõhusus.

Or. en

Selgitus

Muuta tuleb üldist lähenemisviisi direktiivis. Sellal kui komisjon ei teinud ettepanekut 
siduvate eesmärkide kohta, vaid pakkus selle asemel välja terve hulga siduvaid meetmeid, 
vähendab see liikmesriikide paindlikkust, tagamata, et 20 % üldeesmärk saavutatakse.
Seetõttu muudetakse seda, et saavutada eesmärk, andes liikmesriikidele vabaduse valida 
mitme mittesiduva meetme vahel.

Muudatusettepanek 113
Bas Eickhout

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõike 1 kohaldamiseks teevad 3. Lõike 1 kohaldamiseks teevad 
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liikmesriigid 1. jaanuariks 2014 oma 
avaliku sektori asutustele kuuluvatele 
hoonetele inventuuri ja teevad üldsusele 
kättesaadavaks selle tulemused, näidates 
järgmist:

liikmesriigid 1. jaanuariks 2014 oma 
avaliku sektori asutustele kuuluvatele või 
nende kasutuses olevatele hoonetele 
inventuuri ja teevad üldsusele 
kättesaadavaks selle tulemused, näidates 
järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 114
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõike 1 kohaldamiseks teevad 
liikmesriigid 1. jaanuariks 2014 oma 
avaliku sektori asutustele kuuluvatele 
hoonetele inventuuri ja teevad üldsusele 
kättesaadavaks selle tulemused, näidates 
järgmist:

3. Lõike 1 kohaldamiseks teevad 
liikmesriigid 1. jaanuariks 2014 oma 
avaliku sektori asutustele kuuluvatele 
hoonetele inventuuri ja teevad üldsusele 
kättesaadavaks selle tulemused koos lõikes 
1 osutatud kasuliku üldpõrandapinnaga,
hõlmates järgmisi andmeid:

Or. en

Muudatusettepanek 115
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) põrandapind m2; ja välja jäetud

Or. en

Selgitus

Muuta tuleb üldist lähenemisviisi direktiivis. Sellal kui komisjon ei teinud ettepanekut 
siduvate eesmärkide kohta, vaid pakkus selle asemel välja terve hulga siduvaid meetmeid, 
vähendab see liikmesriikide paindlikkust, tagamata, et 20 % üldeesmärk saavutatakse.
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Seetõttu muudetakse seda, et saavutada eesmärk, andes liikmesriikidele vabaduse valida 
mitme mittesiduva meetme vahel.

Muudatusettepanek 116
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) põrandapind m2; ja (a) kasulik põrandapind m2;

Or. en

Muudatusettepanek 117
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) iga hoone energiatõhusus. välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 118
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) iga hoone energiatõhusus. (b) iga hoone energiatõhusus; ja

Or. en

Selgitus

Muuta tuleb üldist lähenemisviisi direktiivis. Sellal kui komisjon ei teinud ettepanekut 
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siduvate eesmärkide kohta, vaid pakkus selle asemel välja terve hulga siduvaid meetmeid, 
vähendab see liikmesriikide paindlikkust, tagamata, et 20 % üldeesmärk saavutatakse.
Seetõttu muudetakse seda, et saavutada eesmärk, andes liikmesriikidele vabaduse valida 
mitme mittesiduva meetme vahel.

Muudatusettepanek 119
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) energiateenuse ettevõtjate 
kasutamine ja energiatõhususe leping.

Or. en

Muudatusettepanek 120
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3 – esimene lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selliste inventuuride läbiviimine ei kehti 
aga riikliku julgeoleku seisukohast 
olulistele hoonetele või näiteks 
relvajõududele kuuluvatele hoonetele. 

Or. fi

Selgitus

Riikliku julgeoleku seisukohalt on oluline, et näiteks relvajõududele kuuluvad hooned oleksid 
inventuuri käsitleva sätte rakendamisalast väljaspool.

Muudatusettepanek 121
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Lõigetele 1 ja 2 alternatiivse 
lähenemisviisina võivad liikmesriigid 
võtta muid meetmeid, et saavutada nende 
avaliku sektori asutustele kuuluvate 
hoonete samaväärne iga-aastane 
energiatõhususe paranemine, nagu 
nõutakse lõikes 1. Liikmesriigid võivad 
seada prioriteediks avaliku sektori 
asutustele kuuluvate hoonete 
renoveerimise, tuginedes oma 
hoonetefondi energiatõhususe kõige 
kulutasuvamale parandamisele.
Kõnealuse alternatiivse lähenemisviisi 
tarbeks võivad nad hinnata energiasäästu, 
milleni viiksid lõiked 1 ja 2, kasutades 
asjakohaseid hoone energiatarbimise 
väärtusi enne ja pärast renoveerimist. 
Liikmesriigid, kes valivad alternatiivse 
lähenemisviisi, teavitavad komisjoni 
hiljemalt 1. jaanuariks 2014. aastal 
alternatiivsetest meetmetest, mida nad 
plaanivad võtta, näidates, kuidas nad 
saavutaksid oma avaliku sektori 
asutustele kuuluvate hoonete 
energiatõhususe samaväärse 
parandamise.

Or. en

Muudatusettepanek 122
Rolandas Paksas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid julgustavad avaliku 
sektori asutusi:

4. Liikmesriigid tagavad, et avaliku sektori 
asutused:

Or. en
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Muudatusettepanek 123
Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) looma energiajuhtimissüsteemi, nii et 
see oleks osa kava rakendamisest.

(b) looma energiajuhtimissüsteemi, nii et 
see oleks osa kava rakendamisest.

Energiatõhususe kava ja juhtimissüsteem 
võtavad nõuetekohaselt arvesse 
terviseriske ja kasulikke meetmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 124
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 4 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) arvestama avaliku sektori hoonete 
ehitamisel süsinikdioksiidi heitega 
ehitusmaterjalidest, ehitusmaterjalide 
tootmisest põhjustatud 
energiatarbimisega, ning 
ehitusmaterjalide eluaegse 
keskkonnahoidlikkusega ning 
soodustama taastuvate loodusvarade, 
näiteks puidu kasutamist ehitustöödes.

Or. fi

Selgitus

Ehitusmaterjalid on samuti otsustav tegur seepärast, et aina suurem osa hoonete energia 
kogutarbimisest tekib ehitusetapis. Vähesaastavate ehitusmaterjalide, näiteks puidu 
kasutamise soodustamine vähendaks ehitamisega kaasnevat keskkonnakulu.
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Muudatusettepanek 125
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 4 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) (c) kehtestama energiateenustele 
lepinguid, mille eesmärgiks on 
energiatõhususe säilitamine või 
parandamine pikas perspektiivis, sh 
energiatõhususe lepingud.

Or. en

Muudatusettepanek 126
Rolandas Paksas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 4 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) (c) kõnealuste kavade sisu ja 
raamistik määratletakse liikmesriigi 
tasandil ja töötatakse välja ning võetakse 
vastu piirkondlikul ja kohalikul tasandil, 
kohandatuna avaliku sektori asutuste 
eripäradega.

Or. en

Muudatusettepanek 127
Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 4 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) (c) liikmesriigid julgustavad 
kriteeriumide väljatöötamist 
energiatõhusate ja tervisesõbralike 
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hoonete, kontrollnimekirjade, 
teabekampaaniate ja heade tavade 
vahetamiseks.

Or. en

Selgitus

Kriteeriumide ja kontrollnimekirjade väljatöötamist ning heade tavade vahetamist tuleks 
julgustada, et saavutada hooned, mis on nii energiatõhusad kui ka tervisesõbralikud.

Muudatusettepanek 128
Rolandas Paksas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 4 – punkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b b) energiatõhususe kavad, mis on 
piirkondlike ja kohalike avaliku sektori 
asutuste poolt vastu võetud, peaksid olema 
õiguslikult siduvad.

Or. en

Muudatusettepanek 129
Peter Liese, Anne Delvaux, Vladko Todorov Panayotov, Jo Leinen, Sophie Auconie

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. liikmesriigid koostavad riiklikud 
edenemiskavad, et esitada üksikasjad 
riiklike strateegiate kohta, mille 
eesmärgiks on hoonete süsinikdioksiidi 
heite vähendamine 2050. aastaks 80 % 
võrreldes 1990. aasta tasemetega.
Kõnealused riiklikud kavad võetakse 
vastu 1. jaanuariks 2014 (avaliku sektori 
hoonete jaoks), 1. jaanuariks 2015 
(ärihoonete jaoks) ja 1. jaanuariks 2017 
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(erahoonete jaoks) ning nendes 
kehtestatakse ka hoonete keskmise 
energiatarbimise vahe-eesmärgid 2020., 
2030. ja 2040. aastaks.

Or. en

Selgitus

Käesolev direktiiv peaks käsitlema ka erasektori hooneid, kuid mitte jäiga eesmärgi 
absoluutarvudes. Liikmesriikidel peaks olema võimalus olla selle eesmärgi saavutamiseks 
paindlik.

Muudatusettepanek 130
Theodoros Skylakakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Iga artiklis 4 määratletud meetmega 
peab kaasnema teostatavusuuring, milles 
on ära näidatud investeeringu 
finantstulemus, võttes seejuures arvesse 
kõnealuse avaliku sektori hoone praegust 
ja tulevast võimalikku kasutust.

Or. el

Selgitus

Kokkuhoiuperioodil peavad kõik avaliku sektori eelarvetega seotud otsused olema 
keskkonnaalaselt ja majanduslikult ratsionaalsed ning konkreetsed ettevõtted ei tohi ühelgi 
juhul saada monopolistlikke eeliseid, ilma et see tooks avaliku huvi seisukohalt lisakasu.

Muudatusettepanek 131
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et avaliku sektori Liikmesriigid tagavad, et avaliku sektori 
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asutused ostavad üksnes selliseid tooteid, 
teenuseid ja hooneid, mis vastavad 
kõrgetele energiatõhususe standarditele, 
nagu on osutatud III lisas.

asutused ostavad üksnes selliseid tooteid, 
teenuseid ja hooneid, mis vastavad 
kõrgetele energiatõhususe standarditele,
võttes arvesse kulutasuvust, 
majanduslikku teostatavust ja tehnilist 
sobivust ning samuti piisavat konkurentsi, 
nagu on osutatud III lisas.

Or. en

Muudatusettepanek 132
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et avaliku sektori 
asutused ostavad üksnes selliseid tooteid, 
teenuseid ja hooneid, mis vastavad 
kõrgetele energiatõhususe standarditele, 
nagu on osutatud III lisas.

Liikmesriigid tagavad, et avaliku sektori 
asutused ostavad üksnes selliseid tooteid, 
teenuseid ja hooneid, mis vastavad 
kõrgetele kulutõhusatele energiatõhususe 
standarditele, nagu on osutatud III lisas.

Or. en

Muudatusettepanek 133
Anja Weisgerber, Peter Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et avaliku sektori 
asutused ostavad üksnes selliseid tooteid, 
teenuseid ja hooneid, mis vastavad 
kõrgetele energiatõhususe standarditele, 
nagu on osutatud III lisas.

Liikmesriigid tagavad, et avaliku sektori 
asutused ostavad üksnes selliseid tooteid, 
teenuseid ja hooneid, mis vastavad 
kõrgetele energiatõhususe standarditele, 
nagu on osutatud III lisas. Seejuures 
võtavad avaliku sektori asutused arvesse 
kulutõhusust, majanduslikku teostatavust 
ja tehnilist sisseseadet ning piisavat 
konkurentsi.
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Or. de

Selgitus

Riigihangete puhul peab lisaks energiatõhususele arvestama ka teisi seisukohti, et konkreetsel 
juhul oleks võimalik valikukriteeriume asjakohaselt hinnata.

Muudatusettepanek 134
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et avaliku sektori 
asutused ostavad üksnes selliseid tooteid, 
teenuseid ja hooneid, mis vastavad 
kõrgetele energiatõhususe standarditele, 
nagu on osutatud III lisas.

Liikmesriigid tagavad, et avaliku sektori 
asutused ostavad üksnes selliseid tooteid, 
teenuseid ja hooneid, mis vastavad 
kõrgetele energiatõhususe standarditele, 
nagu on osutatud III lisas.

Liikmesriigid julgustavad artikli 2 punktis 
3 määratletud energiateenuste arendamist 
ja kasutuselevõttu. Sellega seoses 
hindavad avaliku sektori asutused 
võimalust sõlmida pikaajalised 
energiatõhususe lepingud, nagu on 
osutatud artiklis 14 b.

Or. en

Muudatusettepanek 135
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et avaliku sektori 
asutused ostavad üksnes selliseid tooteid, 
teenuseid ja hooneid, mis vastavad 
kõrgetele energiatõhususe standarditele,
nagu on osutatud III lisas.

Liikmesriigid julgustavad avaliku sektori 
asutusi ostma üksnes selliseid tooteid, 
teenuseid ja hooneid, mis vastavad 
kõrgetele energiatõhususe standarditele.
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Or. en

Selgitus

Muuta tuleb üldist lähenemisviisi direktiivis. Sellal kui komisjon ei teinud ettepanekut 
siduvate eesmärkide kohta, vaid pakkus selle asemel välja terve hulga siduvaid meetmeid, 
vähendab see liikmesriikide paindlikkust, tagamata, et 20 % üldeesmärk saavutatakse.
Seetõttu muudetakse seda, et saavutada eesmärk, andes liikmesriikidele vabaduse valida 
mitme mittesiduva meetme vahel.

Muudatusettepanek 136
Theodoros Skylakakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et avaliku sektori 
asutused ostavad üksnes selliseid tooteid, 
teenuseid ja hooneid, mis vastavad 
kõrgetele energiatõhususe standarditele, 
nagu on osutatud III lisas.

.

Liikmesriigid tagavad, et avaliku sektori 
asutused ostavad üksnes selliseid tooteid, 
teenuseid ja hooneid, mis vastavad 
kõrgetele energiatõhususe standarditele, 
nagu on osutatud III lisas, tingimusel et 
kõnealuse ostuga kaasnev lisakulu 
kujutab endast finantsiliselt tõhusat 
otsust, kui pidada silmas ostu 
finantstõhusust investeeringu ja 
kasvuhoonegaaside heite vähendamisega 
seotud kasu seisukohalt.

Or. el

Selgitus

Kokkuhoiuperioodil, mis puudutab kõiki avaliku sektori eelarveid, peavad otsused olema 
keskkonnaalaselt ja majanduslikult ratsionaalsed ning konkreetsed ettevõtted ei tohi ühelgi 
juhul saada monopolistlikke eeliseid, ilma et see tooks avaliku huvi seisukohalt lisakasu.

Muudatusettepanek 137
Sophie Auconie, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et avaliku sektori 
asutused ostavad üksnes selliseid tooteid, 
teenuseid ja hooneid, mis vastavad 
kõrgetele energiatõhususe standarditele, 
nagu on osutatud III lisas.

Liikmesriigid tagavad, et avaliku sektori 
asutused ostavad võimaluse piires üksnes 
selliseid tooteid, teenuseid ja hooneid, mis 
vastavad kõrgetele energiatõhususe 
standarditele, nagu on osutatud III lisas.

Or. fr

Muudatusettepanek 138
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 139
Bas Eickhout

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik rajab 
energiatõhususkohustuste süsteemi. Selle 
süsteemiga tagatakse, et liikmesriigi 
territooriumil tegutsevad kõik
energiatarnijad või kõik energia 
jaemüügiettevõtjad saavutavad aastas 
energiasäästu, mis on 1,5 % nende 
energiamüügi mahust selles liikmesriigis 
eelneval aastal, välja arvatud transpordis 
kasutatud energia. Sellise energiasäästu 
saavutavad kohustatud isikud lõpptarbijate 
juures.

1. Iga liikmesriik rajab 
energiatõhususkohustuste süsteemi. Selle 
süsteemiga tagatakse, et liikmesriigi 
territooriumil tegutsevad energiatarnijad 
ja/või energia jaemüügiettevõtjad 
saavutavad aastas lõpptarbimise 
kumulatiivse energiasäästu, mis on 
vähemalt 2 % nende iga-aastase 
energiamüügi mahust selles liikmesriigis,
arvestatuna viimase kolmeaastase 
perioodi keskmise järgi. Sellise 
energiasäästu saavutavad kohustatud isikud 
lõpptarbijate juures.
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Or. en

Muudatusettepanek 140
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik rajab 
energiatõhususkohustuste süsteemi. Selle 
süsteemiga tagatakse, et liikmesriigi 
territooriumil tegutsevad kõik 
energiatarnijad või kõik energia 
jaemüügiettevõtjad saavutavad aastas 
energiasäästu, mis on 1,5 % nende 
energiamüügi mahust selles liikmesriigis 
eelneval aastal, välja arvatud transpordis 
kasutatud energia. Sellise energiasäästu 
saavutavad kohustatud isikud lõpptarbijate 
juures.

1. Iga liikmesriik rajab 
energiatõhususkohustuste süsteemi. See 
süsteem võib olla alternatiivne 
kokkuleppel põhinev 
energiatõhusussüsteem, millele on 
viidatud lõikes 9 ning mis sarnaneb 
nendega, mis on paljudes liikmesriikides 
juba kasutusel. Selle süsteemi või lõikes 9 
viidatud alternatiivsete süsteemidega
tagatakse, et liikmesriigi territooriumil 
tegutsevad kõik energiatarnijad või kõik 
energia jaemüügiettevõtjad saavutavad 
aastas energiasäästu, mille iga liikmesriiki 
määrab kindlaks vastavalt oma 
energiatõhususe lähtepunktile, välja 
arvatud transpordis kasutatud energia.
Sellise energiasäästu saavutavad 
kohustatud isikud lõpptarbijate juures.
Liikmesriigid võivad täita 
energiasäästmise kohustust täielikult või 
osaliselt alternatiivse kokkuleppel 
põhineva energiatõhususe süsteemi 
kaudu, sealhulgas juhul, kui energia ja 
tarbijad on küsimusega otseselt seotud.

Or. fi

Selgitus

Paljudel liikmesriikidel on juba toimivad ja tõhusad kokkuleppel põhinevad energiatõhususe 
süsteemid. Energiatõhususe direktiiv peaks nende edukate süsteemidega pigem arvestama kui 
kohustama liikmesriike looma uusi süsteeme. Liikmesriigid peaksid valitud energiatõhususe 
süsteemi raames kehtestama oma lähtepunktidel põhinevad aastased säästmiseesmärgid, et 
täita oma riiklikud eesmärgid, millele on viidatud artiklis 3. 
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Muudatusettepanek 141
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Cristian Silviu Buşoi, Salvatore 
Tatarella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik rajab 
energiatõhususkohustuste süsteemi. Selle 
süsteemiga tagatakse, et liikmesriigi 
territooriumil tegutsevad kõik 
energiatarnijad või kõik energia 
jaemüügiettevõtjad saavutavad aastas 
energiasäästu, mis on 1,5 % nende 
energiamüügi mahust selles liikmesriigis 
eelneval aastal, välja arvatud transpordis 
kasutatud energia. Sellise energiasäästu 
saavutavad kohustatud isikud lõpptarbijate 
juures.

1. 1. Iga liikmesriik rajab 
energiatõhususkohustuste süsteemi. Selle 
süsteemiga tagatakse, et liikmesriigi 
territooriumil tegutsevad kõik 
energiatarnijad või kõik energia 
jaemüügiettevõtjad saavutavad aastas 
energiasäästu kvoodina nende 
energiamüügi mahust selles liikmesriigis 
eelneval aastal panusena käesoleva 
direktiivi artikli 3 kohaselt seatud 
riiklikku eesmärki, võttes arvesse ELi 
2020. aastaks 20 % energiasäästu 
eesmärki. Sellise energiasäästu saavutavad 
kohustatud isikud lõpptarbijate juures.
Energiasäästu eesmärk kehtestatakse 
järk-järgult ja algtasemega, mis on 
diferentseeritud liikmesriigi tasandil, et 
võtta täielikult arvesse varajasemaid 
meetmeid ja seni saavutatud tulemusi, sh 
tõhususealaseid meetmeid, mille 
kütusesektor on juba kasutusele võtnud.
Meetmeid, mis on suunatud pikaajalisele 
säästule või struktureeritud 
programmidele, mida on välja pakkunud 
energiatõhusussektori ettevõtjad, tuleks 
ergutada stiimulite või konkreetsete 
fiskaalsete meetmete abil.

Or. en

Justification

The amendment aims to introduce the principle of flexibility and subsidiarity. A “one fits all” 
approach is not advisable in the implementation of ambitious energy efficiency targets. 
Member States shall set a national energy efficiency target according to specific national 
circumstances such as energy scenario, primary energy consumption, early actions and 
progress achieved in the implementation of energy efficiency policies so far. Member States 
must set up the most appropriate measures to reach this target. The Fuel Quality Directive 
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and the ETS already foresee strict efficiency targets for fuels.

Muudatusettepanek 142
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik rajab
energiatõhususkohustuste süsteemi. Selle 
süsteemiga tagatakse, et liikmesriigi 
territooriumil tegutsevad kõik 
energiatarnijad või kõik energia 
jaemüügiettevõtjad saavutavad aastas 
energiasäästu, mis on 1,5 % nende 
energiamüügi mahust selles liikmesriigis 
eelneval aastal, välja arvatud transpordis 
kasutatud energia. Sellise energiasäästu 
saavutavad kohustatud isikud
lõpptarbijate juures.

1. Et saavutada artikli 3 lõikes 1 osutatud 
eesmärgid, võivad liikmesriigid rajada 
energiatõhususe süsteemi. Selle 
süsteemiga tagatakse, et kohustuse võtnud 
osapooled saavutavad aastas energiasäästu 
lõpptarbijate juures.

Or. en

Selgitus

Väljapakutud 1,5 % riiklik eesmärk ignoreerib varem mõnes liikmesriigid saavutatud 
energiatõhususe suurenemist (varased meetmed).

Muudatusettepanek 143
Peter Liese, Anne Delvaux, Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik rajab 
energiatõhususkohustuste süsteemi. Selle 
süsteemiga tagatakse, et liikmesriigi 
territooriumil tegutsevad kõik 
energiatarnijad või kõik energia 
jaemüügiettevõtjad saavutavad aastas 
energiasäästu, mis on 1,5 % nende 

1. Iga liikmesriik rajab 
energiatõhususkohustuste süsteemi. Selle 
süsteemiga tagatakse, et liikmesriigi 
territooriumil tegutsevad kõik 
energiatarnijad või kõik energia 
jaemüügiettevõtjad saavutavad aastas 
energiasäästu, mis on 1,5 % nende 
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energiamüügi mahust selles liikmesriigis 
eelneval aastal, välja arvatud transpordis 
kasutatud energia. Sellise energiasäästu 
saavutavad kohustatud isikud lõpptarbijate 
juures.

energiamüügi mahust selles liikmesriigis 
eelneval aastal. Sellise energiasäästu 
saavutavad kohustatud isikud lõpptarbijate 
juures. Liikmesriigid kohaldavad seda 
süsteemi kõigile sektoritele.

Or. en

Selgitus

Energiatõhusus on kulutõhusam, kui kaasatud on iga sektor. Transpordi puhul võib 
elektritransport anda suure panuse energiatõhususse.

Muudatusettepanek 144
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik rajab 
energiatõhususkohustuste süsteemi. Selle 
süsteemiga tagatakse, et liikmesriigi 
territooriumil tegutsevad kõik 
energiatarnijad või kõik energia 
jaemüügiettevõtjad saavutavad aastas 
energiasäästu, mis on 1,5 % nende 
energiamüügi mahust selles liikmesriigis 
eelneval aastal, välja arvatud transpordis 
kasutatud energia. Sellise energiasäästu 
saavutavad kohustatud isikud lõpptarbijate 
juures.

1. Iga liikmesriik rajab 
energiatõhususkohustuste süsteemi. Selle 
süsteemiga tagatakse, et liikmesriigi 
territooriumil tegutsevad kõik 
energiatarnijad või kõik energia 
jaemüügiettevõtjad saavutavad aastas 
energiasäästu kvoodina nende 
energiamüügi mahust selles liikmesriigis
eelneval aastal. Sellise energiasäästu 
saavutavad kohustatud isikud lõpptarbijate 
juures. Energiasäästu eesmärk 
kehtestatakse järk-järgult algtasemega, 
mis on diferentseeritud liikmesriigi 
tasandil, et võtta täielikult arvesse varajasi 
meetmeid ja seni saavutatud tulemusi, sh 
tõhususealaseid meetmeid, mille 
kütusesektor on juba kasutusele võtnud.
Meetmeid, mis on suunatud pikaajalisele 
säästule või struktureeritud 
programmidele, mida on välja pakkunud 
energiatõhusussektori ettevõtjad, tuleks 
ergutada stiimulite või konkreetsete 
fiskaalsete meetmete abil.
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Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärgiks on kohaldada subsidiaarsuse põhimõtet. Kõiki ühtemoodi 
kohtlev lähenemisviis ei ole soovitatav ambitsioonikate energiatõhususe eesmärkide 
rakendamise puhul. Liikmesriigid seavad oma riiklikud energiatõhususe eesmärgid vastavalt 
liikmesriigi asjaoludele (primaarenergia tarbimine, energiastsenaarium jne). Liikmesriigid 
peavad seadma kõige kohasemad meetmed kõnealuse eesmärgi saavutamiseks.
Kütusekvaliteedi direktiiv ja ELi heitkogustega kauplemise süsteem näevad juba ette ranged 
kütuste tõhususe eesmärgid.

Muudatusettepanek 145
Pavel Poc, Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik rajab 
energiatõhususkohustuste süsteemi. Selle 
süsteemiga tagatakse, et liikmesriigi 
territooriumil tegutsevad kõik 
energiatarnijad või kõik energia 
jaemüügiettevõtjad saavutavad aastas 
energiasäästu, mis on 1,5 % nende 
energiamüügi mahust selles liikmesriigis 
eelneval aastal, välja arvatud transpordis 
kasutatud energia. Sellise energiasäästu 
saavutavad kohustatud isikud lõpptarbijate 
juures.

1. Iga liikmesriik rajab 
energiatõhususkohustuste süsteemi. Selle 
süsteemiga tagatakse, et liikmesriigi 
territooriumil tegutsevad kõik 
energiatarnijad või kõik energia 
jaemüügiettevõtjad saavutavad aastas 
energiasäästu, mis on 1,5 % nende 
energiamüügi mahust selles liikmesriigis 
eelneval aastal. Sellise energiasäästu 
saavutavad kohustatud isikud lõpptarbijate 
juures.

Or. en

Selgitus

Väljapakutud 1,5 % iga-aastase säästu eesmärk peab kehtima majanduse kui terviku kohta, 
seetõttu tuleb kaasata transpordisektor, millel on suur majanduslik, kuid senini realiseerimata 
säästupotentsiaal.

Muudatusettepanek 146
Miroslav Ouzký
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik rajab 
energiatõhususkohustuste süsteemi. Selle 
süsteemiga tagatakse, et liikmesriigi 
territooriumil tegutsevad kõik 
energiatarnijad või kõik energia 
jaemüügiettevõtjad saavutavad aastas 
energiasäästu, mis on 1,5 % nende 
energiamüügi mahust selles liikmesriigis 
eelneval aastal, välja arvatud transpordis 
kasutatud energia. Sellise energiasäästu 
saavutavad kohustatud isikud lõpptarbijate 
juures.

1. Iga liikmesriik rajab 
energiatõhususkohustuste süsteemi. Selle 
süsteemiga tagatakse, et liikmesriigi 
territooriumil tegutsevad kõik 
energiatarnijad või kõik energia 
jaemüügiettevõtjad saavutavad aastas 
energiasäästu, mis on seatud liikmesriigi 
poolt protsendina nende energiamüügi 
mahust selles liikmesriigis eelneval aastal, 
välja arvatud transpordis kasutatud energia.
Sellise energiasäästu saavutavad 
kohustatud isikud tarnijate ja lõpptarbijate 
juures. Selline iga-aastane energiasääst 
viib artikli 3 lõikes 2 seatud eesmärgi 
saavutamiseni.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidel peaks olema võimalus seada omaenda riiklik eesmärk, sh varasemad ja 
kestvad säästmisjõupingutused, mis hõlmab muid olulisi siseseid (nende tehnoloogiaarengu ja 
majandustulemuste potentsiaal) ning väliseid (majanduskasv ja tööstustegevused) tegureid.
Sel viisil on võimalik saavutada direktiivi üldeesmärk (artikkel 3) ja arvestada oma riiklike 
energiatõhususe eripäradega.

Muudatusettepanek 147
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik rajab 
energiatõhususkohustuste süsteemi. Selle 
süsteemiga tagatakse, et liikmesriigi 
territooriumil tegutsevad kõik 
energiatarnijad või kõik energia 
jaemüügiettevõtjad saavutavad aastas 
energiasäästu, mis on 1,5 % nende 

1. Liikmesriigid on kohustatud 
energiatõhususe suurendamiseks 
kehtestama lõpptarbijate juures sobivad 
stiimulisüsteemid, et saavutada aastas 
energiasäästu, mis on 1,5 % nende 
energiamüügi mahust selles liikmesriigis 
eelneval aastal.
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energiamüügi mahust selles liikmesriigis 
eelneval aastal, välja arvatud transpordis 
kasutatud energia. Sellise energiasäästu 
saavutavad kohustatud isikud 
lõpptarbijate juures.

Or. de

Selgitus

Liikmesriikidel peaks olema võimalus saavutada kohustuslik eesmärk, milleks on 1,5 % 
energiasäästu lõpptarbijate juures, ka teiste meetmetega peale energiatõhususkohustuste 
süsteemi.

Muudatusettepanek 148
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik rajab 
energiatõhususkohustuste süsteemi. Selle 
süsteemiga tagatakse, et liikmesriigi 
territooriumil tegutsevad kõik 
energiatarnijad või kõik energia 
jaemüügiettevõtjad saavutavad aastas 
energiasäästu, mis on 1,5 % nende 
energiamüügi mahust selles liikmesriigis 
eelneval aastal, välja arvatud transpordis 
kasutatud energia. Sellise energiasäästu 
saavutavad kohustatud isikud lõpptarbijate 
juures.

1. Iga liikmesriik rajab 
energiatõhususkohustuste süsteemi. Selle 
süsteemiga tagatakse, et liikmesriigi 
territooriumil tegutsevad kõik 
energiatarnijad või kõik energia 
jaemüügiettevõtjad saavutavad aastas 
energiasäästu, mis on 1,5 % nende 
energiamüügi mahust selles liikmesriigis 
eelneval aastal, välja arvatud transpordis 
kasutatud ja heitkogustega kauplemise 
süsteemi kuuluvatele käitistele müüdud 
energia. Sellise energiasäästu saavutavad 
kohustatud isikud lõpptarbijate juures või 
samaväärse primaarenergia säästuga 
tarneahelas.

Or. en

Muudatusettepanek 149
Rolandas Paksas



AM\882704ET.doc 83/107 PE475.843v02-00

ET

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik rajab 
energiatõhususkohustuste süsteemi. Selle
süsteemiga tagatakse, et liikmesriigi 
territooriumil tegutsevad kõik 
energiatarnijad või kõik energia 
jaemüügiettevõtjad saavutavad aastas
energiasäästu, mis on 1,5 % nende 
energiamüügi mahust selles liikmesriigis 
eelneval aastal, välja arvatud transpordis 
kasutatud energia. Sellise energiasäästu 
saavutavad kohustatud isikud
lõpptarbijate juures.

1. Iga liikmesriik rajab 
energiatõhususkohustuste süsteemi või 
võtab muud meetmed, et tagada 
energiasääst lõpptarbijate juures. Kas
kohustuste süsteemiga või muude 
meetmetega tagatakse, et liikmesriigi 
territooriumil tegutsevad kõik 
energiatarnijad või kõik energia 
jaemüügiettevõtjad või muud asjaomased 
osapooled võtavad meetmeid, mis 
kujutavad endast energiasäästu, mis on
samaväärne [kohandatuna keskmiste 
aastate ja muude asjakohaste teguritega, 
nagu majanduskasv] 4,5 %-ga nende 
tarnitud energia või energiamüügi mahust 
selles liikmesriigis eelneval kolmel aastal.

Liikmesriigid võivad oma riiklikesse 
süsteemidesse lisada transpordisektori 
meetmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 150
Karl-Heinz Florenz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – esimene lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Energiatoodete müük või tarnimine ei too 
kaasa käesoleva artikli lõike 1 
energiasäästu kohustust, kui
- need seisnevad energia 
kõrvalproduktides või energia 
taaskasutamisest tulenevates 
energiatoodetes; või
- neid tarnitakse või müüakse peamiselt 
oma asukohale või tütarettevõtjatele; või



PE475.843v02-00 84/107 AM\882704ET.doc

ET

- neid toodetakse suletud jaotusvõrkude 
piires.

Or. en

Selgitus

Tööstuslikud, äri- või ühised teenusobjektid, nagu rongijaamad, lennujaamad, haiglad või 
teatavad tööstusobjektid võivad oma tegevuse eripära tõttu omada suletud jaotusvõrke. Nende 
peamine ülesanne on kasutada energiat, mida saadakse tööstusprotsessis ja mitte 
energiavarustusest kui sellisest. Seetõttu on nende endi huvides oma tõhusust suurendada.

Muudatusettepanek 151
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid väljendavad igalt 
kohustatud isikult nõutava energiasäästu 
koguse kas energia lõpptarbimise või 
primaarenergia tarbimise kaudu. Nõutava 
energiasäästukoguse väljendamiseks 
valitud meetodit kasutatakse ka kohustatud 
isikute teatatud säästu arvutamiseks. 
Kasutatakse IV lisas osutatud 
ümberarvutustegureid.

2. Liikmesriigid väljendavad igalt 
kohustatud isikult nõutava energiasäästu 
koguse kas energia lõpptarbimise või 
primaarenergia tarbimise kaudu. Nõutava 
energiasäästukoguse väljendamiseks 
valitud meetodit kasutatakse ka kohustatud 
isikute teatatud säästu arvutamiseks. 
Kasutatakse IV lisas osutatud 
ümberarvutustegureid. Energiasäästu 
arvutamisel tuleb arvesse võtta 
üleminekut kütuste osas, kasutades 
suunist, mille võtab vastu komisjon.
Liikmesriigid volitavad energiatarnijaid 
või kõiki energia jaemüügiettevõtjaid, kes 
on seotud kas otseselt või tarnimise poolel 
seotud ettevõtete kaudu, pidama arvet 
energiasäästu üle, mis on saavutatud 
energia muundamisel, ülekandel ja 
tarnimisel lõike nõude täitmise suunas.

Or. en

Muudatusettepanek 152
Linda McAvan, Pavel Poc
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid: tagavad, et kohustatud 
isikute poolt teatatud sääst arvutatakse 
kooskõlas V lisa punktiga 2. Nad loovad 
kontrollisüsteemid, millega sõltumatult 
tõendatakse vähemalt statistiliselt oluline 
osa kohustatud isikute poolt kasutusele 
võetud energiatõhususe parandamise 
meetmetest.

4. Liikmesriigid: tagavad, et kohustatud 
isikute poolt teatatud sääst arvutatakse 
kooskõlas V lisa punktiga 2. Nad loovad 
sõltumatud mõõtmis-, kontrolli- ja 
tõendamissüsteemid, millega sõltumatult 
tõendatakse vähemalt statistiliselt oluline 
ja representatiivne valim kohustatud 
isikute poolt kasutusele võetud 
energiatõhususe parandamise meetmetest.

Or. en

Selgitus

Energiasäästu kohane tõendamine on väga oluline, et tagada, et tarbijad saavad ausa 
tehingu, ja pakkuda kindlust, et prognoositav sääst ka tegelikult saavutatakse. Süsteem peab 
tagama, et igale meetme liigile (ex ante) omistatav sääst on täpne ja põhineb tarbijate 
käitumisel tõsielus ja et meetmete valimite (ex post) kontrolli teostatakse sõltumatu 
tõendamisega. Viimane on eriti oluline meetmete jaoks, mille mõju sõltub tarbijate 
käitumisest, nagu nt kodumasinad, elektripirnid või isepaigaldatav katusekorruse isolatsioon.

Muudatusettepanek 153
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Energiatõhususkohustuste süsteemis 
võivad liikmesriigid: 

5. Energiatõhususkohustuste süsteemis 
liikmesriigid:

Or. en

Selgitus

Vaja on sotsiaalse eesmärgiga nõudmist, et tagada, et süsteemid on suunatud 
majapidamistele, mis kannatavad energiapuuduse all.
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Muudatusettepanek 154
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Energiatõhususkohustuste süsteemis 
võivad liikmesriigid:

5. Energiatõhususkohustuste süsteemis on
liikmesriikidel kohustus:

Or. de

Muudatusettepanek 155
Sophie Auconie, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Energiatõhususkohustuste süsteemis 
võivad liikmesriigid:

5. Energiatõhususkohustuste süsteemis 
palutakse liikmesriikidel:

Or. fr

Muudatusettepanek 156
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 5 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) lisada määratavatele säästukohustustele 
sotsiaalse eesmärgiga nõudeid, näiteks 
nõuda meetmete rakendamist 
kütteostuvõimetutes kodumajapidamistes 
või sotsiaalmajades;

(a) lisada määratavatele säästukohustustele 
sotsiaalse eesmärgiga nõudeid, näiteks 
nõuda meetmete rakendamist 
kütteostuvõimetutes kodumajapidamistes 
või sotsiaalmajades; nimetatud meetmete 
üle tuleb otsustada avaliku sektori 
asutustega nõu pidades;

Or. en
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Selgitus

Avaliku sektori asutused saavad anda nõu selle kohta, milliseid meetmeid on kõige rohkem 
vaja sotsiaalses majutuses ja majapidamistes, mis kannatavad energiapuuduse all. 

Muudatusettepanek 157
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 5 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) lisada määratavatele säästukohustustele 
sotsiaalse eesmärgiga nõudeid, näiteks 
nõuda meetmete rakendamist 
kütteostuvõimetutes kodumajapidamistes 
või sotsiaalmajades;

a) lisada määratavatele säästukohustustele 
sotsiaalse eesmärgiga kohustuslikke 
nõudeid, näiteks nõuda meetmete 
rakendamist väikese sissetulekuga
kodumajapidamistes või sotsiaalmajades;

Or. de

Muudatusettepanek 158
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 5 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) Energiatõhususe kohustuste 
süsteemis võivad liikmesriigid:

Or. en

Muudatusettepanek 159
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 5 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) lubada kohustatud isikutel arvestada (b) lubada kohustatud isikutel arvestada 
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oma kohustuste täitmisena 
energiateenuseosutaja või muu kolmanda 
isiku poolt saavutatud sertifitseeritud 
energiasäästu; sellisel juhul kehtestavad
nad selge, läbipaistva ja kõikidele 
turuosalistele avatud ja 
sertifitseerimiskulude minimeerimist 
taotleva akrediteerimismenetluse;

oma kohustuste täitmisena 
energiateenuseosutaja või muu kolmanda 
isiku poolt saavutatud sertifitseeritud 
energiasäästu; sellisel juhul tagavad nad, et 
olemas on selge, läbipaistev ja kõikidele 
turuosalistele avatud ja 
sertifitseerimiskulude minimeerimist 
taotlev akrediteerimismenetlus;

Or. en

Muudatusettepanek 160
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 5 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) lubada kohustatud isikutel arvestada 
oma kohustuste täitmisena 
energiateenuseosutaja või muu kolmanda 
isiku poolt saavutatud sertifitseeritud 
energiasäästu; sellisel juhul kehtestavad 
nad selge, läbipaistva ja kõikidele 
turuosalistele avatud ja 
sertifitseerimiskulude minimeerimist 
taotleva akrediteerimismenetluse;

(b) lubada kohustatud isikutel arvestada 
oma kohustuste täitmisena lepinguliselt 
garanteeritud energiasäästuga 
energiatõhususe teenuseid pakkuvate 
ettevõtete poolt saavutatud sertifitseeritud 
energiasäästu;

Or. en

Muudatusettepanek 161
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 5 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) lubada kohustatud isikutel arvestada 
kõnealusel aastal saavutatud säästu nii, 
nagu oleks see saavutatud kahel eelmisel
või kahel järgmisel aastal.

välja jäetud
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Or. de

Muudatusettepanek 162
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 5 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) lubada kohustatud isikutel arvestada 
kõnealusel aastal saavutatud säästu nii, 
nagu oleks see saavutatud kahel eelmisel 
või kahel järgmisel aastal.

(c) lubada kohustatud isikutel arvestada 
oma kohustuse täitmisena üleminekut 
taastuvale energiale ja jääksoojuse 
ärakasutamisele (arvestades sel juhul 
„mittetaastuva energia” säästu).
Energiatõhususe kohustuste süsteemide 
korral lubatakse kohustatud isikutel
arvestada kõnealusel aastal saavutatud 
säästu nii, nagu oleks see saavutatud kahel 
eelmisel või kahel järgmisel aastal.

Or. en

Muudatusettepanek 163
Sophie Auconie, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 5 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) lubada kohustatud isikutel arvestada 
kõnealusel aastal saavutatud säästu nii, 
nagu oleks see saavutatud kahel eelmisel 
või kahel järgmisel aastal.

(c) selleks et tagada süsteemi suurem 
paindlikkus, lubada kohustatud isikutel 
arvestada kõnealusel aastal saavutatud 
säästu nii, nagu oleks see saavutatud kahel 
eelmisel või kahel järgmisel aastal.

Or. fr

Muudatusettepanek 164
Theodoros Skylakakis
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 5 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a. võtta erimeetmeid, mis oleksid 
suunatud vastakatele stiimulitele, mida 
kohaldatakse siis, kui energiatarnijad ja 
energia jaemüügiettevõtjad on ka 
energiatootjad;

Or. el

Selgitus

Paljudel juhtudel on energiatootjate ja tarnijate vahelised ärihuvid endiselt sarnased ning 
tootmisega kaasneva väga ulatusliku ettevõtlustaseme tõttu toob see kaasa vastakad stiimulid.

Muudatusettepanek 165
Linda McAvan, Pavel Poc

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 6 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) mis tahes kulud, mis kanduvad üle 
nende tarbijatele, säilitades samas era- või 
tundliku äriteabe terviklikkuse ja 
konfidentsiaalsuse vastavalt 
kohaldatavatele Euroopa Liidu 
õigusaktidele. 

Or. en

Justification

Robust monitoring of costs passed through to consumers is essential as all or most of the cost 
of energy efficiency obligation schemes is likely to be passed through to consumers, including 
households. To monitor whether schemes are being delivered in a cost-effective manner, 
obligated parties must provide NRAs with the data needed to monitor the cost-effectiveness of 
the schemes. This is particularly important given the context of rising domestic energy prices.
The need to minimise administrative costs should be respected but without this requirement it 
will not be possible to monitor the costs to consumers.
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Muudatusettepanek 166
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Kasutades kogu artikli 6 lõike 6 
teavet, avaldavad riiklikud reguleerivad 
asutused aastaaruanded selle kohta, kas 
energiatõhususe kohustuse süsteemid 
täidavad oma eesmärke tarbija jaoks 
võimalikult madala kuluga. Samuti 
tellivad riiklikud reguleerivad asutused 
sõltumatuid ülevaateid mõju kohta, mis 
süsteemil on energiaarvetele ja 
kütusepuudusele ning süsteemist 
tulenevale energiasäästule, et tagada 
maksimaalne kulutõhusus. Liikmesriike 
kohustatakse võtma kõnealuseid mõjusid 
arvesse süsteemi kohandamise teel.

Or. en

Selgitus

Vajadust hoida halduskulud minimaalsena tuleb austada, kuid ilma selle nõudeta ei ole 
võimalik jälgida kulusid tarbijate jaoks. See on eriti oluline, arvestades tõusvaid riigisiseseid 
energiahindu.

Muudatusettepanek 167
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Liikmesriigid võivad käesoleva artikli 
kohaldamisest vabastada väiketarnijad ja 
väikesed energia jaemüügiettevõtjad, kes 
tarnivad või müüvad energiat vähem kui 
75 GWh aastas, kellel on vähem kui 10 
töötajat või kelle aastakäive või 

välja jäetud
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aastabilansi kogumaht ei ületa 2 miljonit 
eurot. Oma tarbeks toodetud energiat 
nimetatud künniste arvutamisel ei 
arvestata.

Or. en

Selgitus

Turul osalejate vahel ei tohi olla mingit diskrimineerimist, mis võib moonutada konkurentsi 
energiaturul.

Muudatusettepanek 168
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Liikmesriigid võivad käesoleva artikli 
kohaldamisest vabastada väiketarnijad ja 
väikesed energia jaemüügiettevõtjad, kes 
tarnivad või müüvad energiat vähem kui 
75 GWh aastas, kellel on vähem kui 10 
töötajat või kelle aastakäive või 
aastabilansi kogumaht ei ületa 2 miljonit 
eurot. Oma tarbeks toodetud energiat 
nimetatud künniste arvutamisel ei 
arvestata.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

See artikkel tuleks välja jätta, sest kohustus peaks olema kõigil tarnijatel või jaemüüjatel, 
vaatamata nende suurusele. Kui nad ei soovi kohustust, peaks neil võimaldatama anda see 
edasi muule energiatarnijale või kolmandale turul osalejale. 

Muudatusettepanek 169
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 8
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Liikmesriigid võivad käesoleva artikli 
kohaldamisest vabastada väiketarnijad ja 
väikesed energia jaemüügiettevõtjad, kes 
tarnivad või müüvad energiat vähem kui 
75 GWh aastas, kellel on vähem kui 10 
töötajat või kelle aastakäive või 
aastabilansi kogumaht ei ületa 2 miljonit 
eurot. Oma tarbeks toodetud energiat 
nimetatud künniste arvutamisel ei 
arvestata.

8. Liikmesriigid võivad käesoleva artikli 
kohaldamisest vabastada väiketarnijad ja 
väikesed energia jaemüügiettevõtjad, kes 
tarnivad või müüvad energiat vähem kui 
75 GWh aastas, kellel on vähem kui 10 
töötajat või kelle aastakäive või 
aastabilansi kogumaht ei ületa 2 miljonit 
eurot. Oma tarbeks toodetud energiat 
käesolevas artiklis arvutamisel ei arvestata.

Or. en

Muudatusettepanek 170
Bas Eickhout

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 9 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alternatiivina lõikele 1 võivad 
liikmesriigid valida võimaluse võtta muid 
meetmeid lõpptarbijate seas energiasäästu 
saavutamiseks. Selliste meetmetega 
saavutatud aastane energiasääst on 
samaväärne lõikes 1 nõutud 
energiasäästuga.

Liikmesriigid võivad lubada kohustatud 
isikuid täita aastas kuni 50 % oma 
kohustusest, makstes energiasäästu 
rahastamisvahenditesse, et lihtsustada ja 
võimendada energiatõhususe 
investeeringute rahastamist. Seda tehakse, 
eraldades rahastamisvahendisse summa, 
mis võrdub investeerimiskuludega, 
millega hinnanguliselt saavutatakse oma 
kohustuse vastav osa.

Or. en

Muudatusettepanek 171
Pavel Poc, Linda McAvan, Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 9 – esimene lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alternatiivina lõikele 1 võivad 
liikmesriigid valida võimaluse võtta muid 
meetmeid lõpptarbijate seas energiasäästu 
saavutamiseks. Selliste meetmetega 
saavutatud aastane energiasääst on 
samaväärne lõikes 1 nõutud 
energiasäästuga.

Liikmesriigid võivad lubada kohustatud 
isikuid maksta rahalistesse vahenditesse, 
mis luuakse artikliga 17 a (uus), et täita 
kuni 40% oma kohustusest. Kõnealune
aastane sissemakse arvutatakse
investeerimiskulude põhjal, millega 
hinnanguliselt saavutatakse oma 
kohustuse vastav osa.

Or. en

Selgitus

See lähenemisviis suurendab paindlikkust: kohustatud isikud ei pea kõiki energiatõhususe 
parandamisi ise otseselt teostama. Kui makstav raha on kolmandatele osapooltele 
juurdepääsetav, siis aitab see kaasa tarnija kohustuste hüvede levitamisele selles mõttes, et 
avab energiateenuste turu suuremale hulgale osalejatele, sh VKEdele.

Muudatusettepanek 172
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 9 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selle võimaluse valinud liikmesriigid 
teatavad komisjonile hiljemalt 1. 
jaanuariks 2013 alternatiivsed meetmed, 
mida neil on kavas võtta, sealhulgas artiklis 
9 viidatud karistusi käsitlevad eeskirjad, 
ning kirjeldavad, kuidas nad nõutud säästu 
saavutavad. Komisjon võib nende 
meetmete kinnitamisest keelduda või 
soovitada muudatusi kolme kuu jooksul 
pärast teatamist. Sellisel juhul ei kohalda 
asjaomane liikmesriik alternatiivseid 
meetmeid enne, kui komisjon on selgelt 
väljendanud oma heakskiitu uuesti esitatud 
või muudetud kavandatavate meetmete 
kohta.

Selle võimaluse valinud liikmesriigid 
teatavad komisjonile hiljemalt kaks aastat 
pärast käesoleva direktiivi vastuvõtmise 
kuupäeva alternatiivsed meetmed, mida 
neil on kavas võtta, sealhulgas artiklis 9 
viidatud karistusi käsitlevad eeskirjad, ning 
kirjeldavad, kuidas nad nõutud säästu 
saavutavad.

Or. fi
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Selgitus

Liikmesriikidele tuleb anda piisavalt aega luua alternatiivsed meetmed.

Muudatusettepanek 173
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 9 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selle võimaluse valinud liikmesriigid 
teatavad komisjonile hiljemalt 1. jaanuariks 
2013 alternatiivsed meetmed, mida neil on 
kavas võtta, sealhulgas artiklis 9 viidatud 
karistusi käsitlevad eeskirjad, ning 
kirjeldavad, kuidas nad nõutud säästu 
saavutavad. Komisjon võib nende 
meetmete kinnitamisest keelduda või 
soovitada muudatusi kolme kuu jooksul 
pärast teatamist. Sellisel juhul ei kohalda 
asjaomane liikmesriik alternatiivseid 
meetmeid enne, kui komisjon on selgelt 
väljendanud oma heakskiitu uuesti 
esitatud või muudetud kavandatavate 
meetmete kohta.

Selle võimaluse valinud liikmesriigid 
teatavad komisjonile hiljemalt 1. jaanuariks 
2013 alternatiivsed meetmed, mida neil on 
kavas võtta, sealhulgas artiklis 9 viidatud 
karistusi käsitlevad eeskirjad, ning 
näitavad, kuidas nad nõutud säästu 
saavutavad.

Or. en

Muudatusettepanek 174
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 9 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selle võimaluse valinud liikmesriigid 
teatavad komisjonile hiljemalt 1. jaanuariks 
2013 alternatiivsed meetmed, mida neil on 
kavas võtta, sealhulgas artiklis 9 viidatud 
karistusi käsitlevad eeskirjad, ning 
kirjeldavad, kuidas nad nõutud säästu 

Liikmesriigid teatavad komisjonile 
hiljemalt 1. jaanuariks 2013 oma 
kohustuse osast, mida neil on kavas täita, 
lubades kohustatud isikuid maksta 
rahastamisvahendisse, sealhulgas artiklis 
9 viidatud karistusi käsitlevad eeskirjad, 
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saavutavad. Komisjon võib nende 
meetmete kinnitamisest keelduda või 
soovitada muudatusi kolme kuu jooksul 
pärast teatamist. Sellisel juhul ei kohalda 
asjaomane liikmesriik alternatiivseid
meetmeid enne, kui komisjon on selgelt 
väljendanud oma heakskiitu uuesti esitatud 
või muudetud kavandatavate meetmete 
kohta.

ning kirjeldavad, kuidas nad väljapakutud
säästu eraldatud rahaliste vahendite osa 
kasutades saavutavad. Komisjon võib 
nende meetmete kinnitamisest keelduda 
või soovitada muudatusi kolme kuu jooksul 
pärast teatamist. Sellisel juhul ei kohalda 
asjaomane liikmesriik programme ja
meetmeid enne, kui komisjon on selgelt 
väljendanud oma heakskiitu uuesti esitatud 
või muudetud kavandatavate meetmete 
kohta.

Or. en

Selgitus

Energiatõhususe kohustus peab olema kohustuslik, et luua võrdsed tingimused kogu ELis.

Muudatusettepanek 175
Bas Eickhout

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 9 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selle võimaluse valinud liikmesriigid 
teatavad komisjonile hiljemalt 1. jaanuariks 
2013 alternatiivsed meetmed, mida neil on 
kavas võtta, sealhulgas artiklis 9 viidatud 
karistusi käsitlevad eeskirjad, ning 
kirjeldavad, kuidas nad nõutud säästu 
saavutavad. Komisjon võib nende 
meetmete kinnitamisest keelduda või 
soovitada muudatusi kolme kuu jooksul 
pärast teatamist. Sellisel juhul ei kohalda 
asjaomane liikmesriik alternatiivseid
meetmeid enne, kui komisjon on selgelt 
väljendanud oma heakskiitu uuesti esitatud 
või muudetud kavandatavate meetmete 
kohta.

Liikmesriigid teatavad komisjonile 
hiljemalt 1. jaanuariks 2013 oma 
kohustuse osast, mida neil on kavas täita, 
lubades kohustatud isikuid maksta 
rahastamisvahendisse, sealhulgas artiklis 
9 viidatud karistusi käsitlevad eeskirjad, 
ning kirjeldavad, kuidas nad väljapakutud
säästu eraldatud rahaliste vahendite osa 
kasutades saavutavad. Komisjon võib 
nende meetmete kinnitamisest keelduda 
või soovitada muudatusi kolme kuu jooksul 
pärast teatamist. Sellisel juhul ei kohalda 
asjaomane liikmesriik programme ja
meetmeid enne, kui komisjon on selgelt 
väljendanud oma heakskiitu uuesti esitatud 
või muudetud kavandatavate meetmete 
kohta.

Or. en
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Muudatusettepanek 176
Pavel Poc, Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 9 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selle võimaluse valinud liikmesriigid 
teatavad komisjonile hiljemalt 1. jaanuariks 
2013 alternatiivsed meetmed, mida neil on 
kavas võtta, sealhulgas artiklis 9 viidatud 
karistusi käsitlevad eeskirjad, ning 
kirjeldavad, kuidas nad nõutud säästu 
saavutavad. Komisjon võib nende 
meetmete kinnitamisest keelduda või 
soovitada muudatusi kolme kuu jooksul 
pärast teatamist. Sellisel juhul ei kohalda 
asjaomane liikmesriik alternatiivseid
meetmeid enne, kui komisjon on selgelt 
väljendanud oma heakskiitu uuesti esitatud 
või muudetud kavandatavate meetmete 
kohta.

Selle võimaluse valinud liikmesriigid 
teatavad komisjonile hiljemalt 1. jaanuariks 
2013 oma kohustuse osast, mis täidetakse 
kohustatud isikute sissemaksetega 
rahalistesse vahenditesse, sealhulgas 
artiklis 9 viidatud karistusi käsitlevad 
eeskirjad, ning näitavad, milliseid 
programme ja meetmeid nad kavatsevad 
seada rahalisse vahendisse kogutud 
makse abil, et saavutada nõutud säästu.
Komisjon võib nende meetmete 
kinnitamisest keelduda või soovitada 
muudatusi kolme kuu jooksul pärast 
teatamist. Sellisel juhul ei kohalda 
asjaomane liikmesriik programme ja
meetmeid enne, kui komisjon on selgelt 
väljendanud oma heakskiitu uuesti esitatud 
või muudetud kavandatavate meetmete 
kohta.

Or. en

Selgitus

See lähenemisviis suurendab paindlikkust: kohustatud isikud ei pea kõiki energiatõhususe 
parandamisi ise otseselt teostama. Kui makstav raha on kolmandatele osapooltele 
juurdepääsetav, siis aitab see kaasa tarnija kohustuste hüvede levitamisele selles mõttes, et 
avab energiateenuste turu suuremale hulgale osalejatele, sh VKEdele.

Muudatusettepanek 177
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 10
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Kui see on asjakohane, kehtestab 
komisjon kooskõlas artikliga 18 
delegeeritud õigusakti kaudu süsteemi 
sellise energiasäästu vastastikuseks 
tunnustamiseks, mis on saavutatud 
riiklikes energiatõhususkohustuste 
süsteemides. Vastastikuse tunnustamise 
süsteemi abil saavad kohustatud isikud 
arvestada ühes liikmesriigis saavutatud ja 
sertifitseeritud energiasäästu oma teises 
liikmesriigis kehtiva kohustuse täitmisel.

välja jäetud

Or. fi

Selgitus

Energiasäästu vastastikusel tunnustamisel põhinev süsteem oleks halduslikult koormav ja 
väga kulukas. 

Muudatusettepanek 178
Linda McAvan, Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Kui see on asjakohane, kehtestab 
komisjon kooskõlas artikliga 18 
delegeeritud õigusakti kaudu süsteemi 
sellise energiasäästu vastastikuseks 
tunnustamiseks, mis on saavutatud 
riiklikes energiatõhususkohustuste 
süsteemides. Vastastikuse tunnustamise 
süsteemi abil saavad kohustatud isikud 
arvestada ühes liikmesriigis saavutatud ja 
sertifitseeritud energiasäästu oma teises 
liikmesriigis kehtiva kohustuse täitmisel.

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Energiasäästu vastastikuse tunnustamise süsteem tähendaks sisuliselt seda, et ühe liikmesriigi 
tarbijad võivad lõpuks maksta säästu eest, mida arvestatakse teise liikmesriigi eesmärgi järgi.
See ei ole õiglane, sest kasu peavad saama kõikide liikmesriikide tarbijad. See võib viia ka 
energiaettevõtetepoolse ärakasutamiseni.

Muudatusettepanek 179
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Kui see on asjakohane, kehtestab 
komisjon kooskõlas artikliga 18 
delegeeritud õigusakti kaudu süsteemi 
sellise energiasäästu vastastikuseks 
tunnustamiseks, mis on saavutatud 
riiklikes energiatõhususkohustuste 
süsteemides. Vastastikuse tunnustamise 
süsteemi abil saavad kohustatud isikud 
arvestada ühes liikmesriigis saavutatud ja 
sertifitseeritud energiasäästu oma teises 
liikmesriigis kehtiva kohustuse täitmisel.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Otsus selle kohta, kas liikmesriikide vaheline kauplemine energiatõhususe sertifikaatidega 
tuleks kehtestada või mitte, ei ole tehniline üksikasjalik eeskiri, mida komisjon võiks teha 
väljaspool seadusandlikku tavamenetlust delegeeritud õigusakti kaudu. Sellise otsuse peavad 
vastu võtma kaasseadusandjad parlament ja nõukogu seadusandliku tavamenetluse teel.

Muudatusettepanek 180
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 10
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Kui see on asjakohane, kehtestab 
komisjon kooskõlas artikliga 18 
delegeeritud õigusakti kaudu süsteemi 
sellise energiasäästu vastastikuseks 
tunnustamiseks, mis on saavutatud 
riiklikes energiatõhususkohustuste 
süsteemides. Vastastikuse tunnustamise 
süsteemi abil saavad kohustatud isikud 
arvestada ühes liikmesriigis saavutatud ja 
sertifitseeritud energiasäästu oma teises 
liikmesriigis kehtiva kohustuse täitmisel.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 181
Matthias Groote

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10 a. Liikmesriikidelt tuleks paluda, et kui 
nad tahavad energiaettevõtteid julgustada 
saavutama artikli 1 lõikes 2 määratletud 
energiatõhususe eesmärke, kaasata kogu 
väärtusloomeahel energiatootmisest 
energia jaotamise ja tarbimiseni.

Or. de

Muudatusettepanek 182
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10 a. Liikmesriigid tagavad, et 
renoveerimiskavadele seoses ajalooliste 
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hoonete puhul akende renoveerimisega 
antav riigiabi peaks hõlmama katuste 
isoleerimist.

Or. es

Muudatusettepanek 183
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid soodustavad selliste
energiaauditite kättesaadavust kõikidele 
lõpptarbijatele, mis on taskukohase 
hinnaga ja mida sõltumatult viivad läbi 
kvalifitseeritud või akrediteeritud 
eksperdid.

Liikmesriigid soodustavad 
investeerimisjärgu auditite kättesaadavust 
kõikidele lõpptarbijatele, et hinnata 
tööstusrajatiste, tööstuslike menetluste ja 
tööstushoonete energiatõhusust ja see 
tagada. Neid auditeid kohandatakse 
majanduslikult ja tehniliselt iga 
tööstusrajatise ja hoonega, sõltuvalt 
auditeeritava rajatise, menetluse või 
hoone keerukusest ning neid viivad 
sõltumatult läbi kvalifitseeritud või 
akrediteeritud eksperdid.

Or. en

Muudatusettepanek 184
Rolandas Paksas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – kolmas a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et energiatarnijad 
ja jaemüüjad saavad sellel turul osaleda.

Or. en
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Muudatusettepanek 185
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid tagavad, et 
kehtestatakse riiklikud 
stimuleerimiskavad, et hüvitada 
auditeerimiskulud nendele ettevõtetele, 
mis rakendavad vastuvõetaval määral 
väljapakutud meetmeid nende 
energiaauditite soovitustest ja et pakkuda 
edasisi stiimuleid kõnealuste meetmete 
rakendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 186
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et ettevõtetes, 
mida ei käsitleta lõike 1 teises lõigus, 
tehakse energiaauditid, mida sõltumatult ja
kulutõhusalt viivad läbi kvalifitseeritud või 
akrediteeritud eksperdid, hiljemalt 30. 
juuniks 2014 ning iga kolme aasta tagant 
viimasest energiaauditist arvates.

2. Liikmesriigid tagavad, et ettevõtetes, 
mida ei käsitleta lõike 1 teises lõigus, 
tehakse ja ergutatakse energiaauditid, 
mida kulutõhusalt viivad läbi 
kvalifitseeritud või akrediteeritud 
eksperdid, hiljemalt 30. juuniks 2014 ning 
iga kolme aasta tagant viimasest 
energiaauditist arvates.

Or. en

Muudatusettepanek 187
Peter Liese, Anne Delvaux, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov 
Panayotov, Sophie Auconie, Elisabetta Gardini
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et ettevõtetes, 
mida ei käsitleta lõike 1 teises lõigus, 
tehakse energiaauditid, mida sõltumatult ja 
kulutõhusalt viivad läbi kvalifitseeritud või
akrediteeritud eksperdid, hiljemalt 30. 
juuniks 2014 ning iga kolme aasta tagant 
viimasest energiaauditist arvates.

2. Liikmesriigid tagavad, et ettevõtetes, 
mida ei käsitleta lõike 1 teises lõigus, 
tehakse energiaauditid, mida sõltumatult ja 
kulutõhusalt viivad läbi kvalifitseeritud 
ja/või akrediteeritud eksperdid, hiljemalt 
30. juuniks 2014 ning iga kolme aasta 
tagant viimasest energiaauditist arvates.
Auditeid võivad viia läbi asutusesisesed 
eksperdid tingimusel, et nad on 
kvalifitseeritud ja akrediteeritud, nad ei 
osale otseselt auditeeritavas tegevuses ja 
et liikmesriik on kehtestanud kava, et 
tagada nende kvaliteet ja seda hinnata.

Or. en

Selgitus

Suurte ettevõtete puhul, milles energia on tegevuskulude oluline osa, tunnustatakse juba 
energiaauditeid ja energia-/keskkonnajuhtimissüsteeme oluliste vahenditena, et jälgida ja 
optimeerida energia tarbimist. Seetõttu on oluline anda neile suurtele ettevõtetele võimalus 
viia läbi energiaauditeid asutusesisese personali poolt tingimusel, et nad on kohaselt 
väljaõpetatud ja sertifitseeritud seda tegema.

Muudatusettepanek 188
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et ettevõtetes, 
mida ei käsitleta lõike 1 teises lõigus, 
tehakse energiaauditid, mida sõltumatult ja
kulutõhusalt viivad läbi kvalifitseeritud või 
akrediteeritud eksperdid, hiljemalt 30. 
juuniks 2014 ning iga kolme aasta tagant 
viimasest energiaauditist arvates.

2. Liikmesriigid tagavad, et ettevõtetes, 
mida ei käsitleta lõike 1 teises lõigus, 
tehakse ja ergutatakse energiaauditid, 
mida kulutõhusalt viivad läbi 
kvalifitseeritud või akrediteeritud 
eksperdid, hiljemalt 30. juuniks 2014 ning 
iga kolme aasta tagant viimasest 
energiaauditist arvates.
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Or. en

Muudatusettepanek 189
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et ettevõtetes, 
mida ei käsitleta lõike 1 teises lõigus, 
tehakse energiaauditid, mida sõltumatult ja 
kulutõhusalt viivad läbi kvalifitseeritud või 
akrediteeritud eksperdid, hiljemalt 30. 
juuniks 2014 ning iga kolme aasta tagant 
viimasest energiaauditist arvates.

2. Liikmesriigid tagavad, et ettevõtetes, 
mida ei käsitleta lõike 1 teises lõigus, 
tehakse energiaauditid, mida sõltumatult ja 
kulutõhusalt viivad läbi kvalifitseeritud või 
akrediteeritud eksperdid, hiljemalt kaks 
aastat pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist ning vähemalt iga viie aasta 
tagant viimasest energiaauditist arvates.

Or. pl

Muudatusettepanek 190
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Sõltumatult läbiviidav energiaaudit, mis 
tehakse osana energiajuhtimissüsteemist 
või mida rakendatakse sidusrühmade 
organisatsioonide ja määratud asutuse 
vahelise vabatahtliku kokkuleppe 
tulemusena ning mille üle teostab 
järelevalvet asjaomane liikmesriik või 
komisjon, loetakse vastavaks lõike 2 
nõuetele.

3. Sõltumatult läbiviidav energiaaudit, mis 
tehakse osana energiajuhtimissüsteemist 
või mida rakendatakse sidusrühmade 
organisatsioonide ja määratud asutuse 
vahelise vabatahtliku kokkuleppe 
tulemusena ning mille üle teostab 
järelevalvet asjaomane liikmesriik või 
komisjon, loetakse vastavaks lõike 2 
nõuetele. Sõltumatuse nõue lubab auditeid 
läbi viia asutusesisestel ekspertidel 
tingimusel, et nad on kvalifitseeritud või 
akrediteeritud, nad ei osale otseselt 
auditeeritavas tegevuses ja et liikmesriik 
on kehtestanud kava, et tagada nende 
kvaliteet ja seda hinnata ning rakendada 
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vajadusel sanktsioone.

Or. en

Selgitus

Põhjenduse 20 säte asutusesiseste ekspertide kohta tuleks ka artiklisse lisada.

Muudatusettepanek 191
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Vastavust standarditega, nagu EMAS 
või EN 14001, käsitletakse samuti lõike 2 
nõuete täitmisena.

Or. en

Muudatusettepanek 192
Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Energiaauditid võivad olla eraldiseisvad 
või moodustada osa suuremast 
keskkonnaauditist.

4. Energiaauditid võivad olla eraldiseisvad 
või moodustada osa suuremast 
keskkonnaauditist. Miinimumnõudena 
hõlmavad kõnealused auditid tervisemõju 
hindamist.

Or. en

Muudatusettepanek 193
Karl-Heinz Florenz
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Käesoleva artikli alusel rakendatavad 
energiaauditid ja 
energiajuhtimissüsteemid ei välista 
samade või sarnaste meetmete kasutamist 
õigustusena olemasolevatele või 
tulevastele rahalistele stiimulitele ja 
toetuskavadele, nagu maksusoodustused.
Vajaduse korral kohandatakse vastavalt 
selle valdkonna Euroopa riigiabi 
suuniseid ja ELi energia maksustamise 
direktiivi 2003/96/EÜ.

Or. en

Selgitus

Energiaauditid ja energiajuhtimissüsteemid ei tohiks takistada liikmesriikide olemasolevaid 
või tulevasi stiimuli- ja toetuskavasid. Maksusoodustused on osutunud heaks stiimuliks 
energiajuhtimissüsteemide loomiseks.

Muudatusettepanek 194
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Käesoleva artikli alusel rakendatavad 
energiaauditid ja 
energiajuhtimissüsteemid ei välista 
samade või sarnaste meetmete kasutamist 
õigustusena olemasolevatele või 
tulevastele stiimulitele ja toetuskavadele, 
nagu maksusoodustused. Vajaduse korral 
kohandatakse vastavalt selle valdkonna 
Euroopa riigiabi suuniseid ja ELi energia
maksustamise direktiivi.

Or. en
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Selgitus

Artikkel ei tohiks takistada liikmesriikide olemasolevaid või tulevasi stiimuli- ja toetuskavasid.

Muudatusettepanek 195
Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Hiljemalt 30. juunil 2013. aastal 
võtab komisjon delegeeritud õigusaktide 
abil vastu üldkriteeriumid, millel 
energiaauditid põhinevad.

Or. en


