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Muudatusettepanek 196
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et elektri, maagaasi, 
kaugkütte või -jahutuse ning 
kaugküttesüsteemide sooja tarbevee 
lõpptarbijad on varustatud individuaalsete 
arvestitega, mis mõõdavad täpselt, 
võimaldavad näha tegelikku 
energiatarbimist ning annavad teavet 
tegeliku tarbimisaja kohta kooskõlas VI 
lisaga.

Liikmesriigid tagavad, et elektri, maagaasi, 
kaugkütte või -jahutuse ning 
kaugküttesüsteemide sooja tarbevee 
lõpptarbijad on varustatud individuaalsete 
arvestitega, mis mõõdavad täpselt, 
võimaldavad näha tegelikku 
energiatarbimist ning annavad teavet 
tegeliku tarbimisaja kohta kooskõlas VI 
lisaga. Arvestid peavad olema 
kulutõhusad ja parandama majapidamiste 
energiatõhusust.

Or. fi

Muudatusettepanek 197
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – esimene lõik 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et elektri, maagaasi, 
kaugkütte või -jahutuse ning 
kaugküttesüsteemide sooja tarbevee 
lõpptarbijad on varustatud individuaalsete 
arvestitega, mis mõõdavad täpselt, 
võimaldavad näha tegelikku 
energiatarbimist ning annavad teavet 
tegeliku tarbimisaja kohta kooskõlas VI 
lisaga.

Liikmesriigid peaksid tagama, et elektri, 
maagaasi, kaugkütte või -jahutuse ning 
kaugküttesüsteemide sooja tarbevee 
lõpptarbijad on varustatud individuaalsete 
arvestitega, mis mõõdavad täpselt, 
võimaldavad näha tegelikku 
energiatarbimist ning annavad teavet 
tegeliku tarbimisaja kohta kooskõlas VI 
lisaga.

Or. en
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Selgitus

Direktiivi üldist lähenemist on vaja muuta. Kuna komisjon ei esitanud siduvaid eesmärke, 
vaid tegi selle asemel ettepaneku võtta mitmeid siduvaid meetmeid, vähendab see 
liikmesriikide paindlikkust, kuid ei taga 20% üldeesmärgi saavutamist. Seetõttu muudetakse 
seda eesmärgi saavutamise huvides, andes liikmesriikidele vabaduse valida mitme 
mittesiduva meetme seast.

Muudatusettepanek 198
Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – teine lõik 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui liikmesriigid korraldavad arukate 
arvestite kasutuselevõtmise, mis on ette 
nähtud elektri- ja gaasiturgu käsitlevate 
direktiividega 2009/72/EÜ ja 2009/73/EÜ, 
tagavad nad, et arvestite 
miinimumfunktsioonide määramisel ja 
turuosalistele kohustuste kehtestamisel 
võetakse täielikult arvesse energiatõhususe 
eesmärke ja lõpptarbijate kasu.

Kui liikmesriigid korraldavad arukate 
arvestite kasutuselevõtmise, mis on ette 
nähtud elektri- ja gaasiturgu käsitlevate 
direktiividega 2009/72/EÜ ja 2009/73/EÜ, 
tagavad nad, et arvestite 
miinimumfunktsioonide määramisel ja 
turuosalistele kohustuste kehtestamisel 
võetakse täielikult arvesse energiatõhususe 
eesmärke ja lõpptarbijate kasu. Selle 
juures tagatakse, et arukad arvestid on 
kasutajasõbralikud ja annavad reaalajas 
selget, täpset ja üksikasjalikku teavet 
energiatarbimise kohta, et võimaldada 
lõpptarbijal energiat säästa.

Or. en

Muudatusettepanek 199
Linda McAvan, Pavel Poc

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – teine lõik 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui liikmesriigid korraldavad arukate 
arvestite kasutuselevõtmise, mis on ette 
nähtud elektri- ja gaasiturgu käsitlevate 

Kui liikmesriigid korraldavad arukate 
arvestite kasutuselevõtmise, tuleks nende 
suhtes viia tarbijate huvides läbi täielik 
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direktiividega 2009/72/EÜ ja 2009/73/EÜ, 
tagavad nad, et arvestite 
miinimumfunktsioonide määramisel ja 
turuosalistele kohustuste kehtestamisel 
võetakse täielikult arvesse energiatõhususe 
eesmärke ja lõpptarbijate kasu.

tulude-kulude analüüs, nagu on ette 
nähtud elektri- ja gaasiturgu käsitlevates 
direktiivides 2009/72/EÜ ja 2009/73/EÜ. 
Arvestite miinimumfunktsioonide 
määramisel ja turuosalistele kohustuste 
kehtestamisel tagavad liikmesriigid, et 
võetakse täielikult arvesse energiatõhususe 
eesmärke ja lõpptarbijate kasu.

Or. en

Selgitus

ELi gaasi ja elektri siseturu kolmas õigusaktide pakett lubab liikmesriikidel teha enne arukate 
arvestite kasutuselevõtmist tulude-kulude analüüsi. Arukad arvestid tuleks paigaldada 2020. 
aastaks 80% majapidamistest ainult juhul, kui tulude-kulude analüüs on positiivne. Kulukaid 
süsteeme tuleks kasutada üksnes juhul, kui need on tarbijate huvides. Arukate arvestite 
kasutuselevõtule kuluvat raha saab paremini kasutada teisteks energiasäästumeetmeteks, 
näiteks isolatsiooniks.

Muudatusettepanek 200
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – teine lõik 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui liikmesriigid korraldavad arukate 
arvestite kasutuselevõtmise, mis on ette 
nähtud elektri- ja gaasiturgu käsitlevate 
direktiividega 2009/72/EÜ ja 2009/73/EÜ, 
tagavad nad, et arvestite 
miinimumfunktsioonide määramisel ja 
turuosalistele kohustuste kehtestamisel 
võetakse täielikult arvesse energiatõhususe 
eesmärke ja lõpptarbijate kasu.

Kui liikmesriigid korraldavad arukate 
arvestite kasutuselevõtmise, mis on ette 
nähtud elektri- ja gaasiturgu käsitlevate 
direktiividega 2009/72/EÜ ja 2009/73/EÜ, 
peaksid nad tagama, et arvestite 
miinimumfunktsioonide määramisel ja 
turuosalistele kohustuste kehtestamisel 
võetakse täielikult arvesse energiatõhususe 
eesmärke ja lõpptarbijate kasu.

Or. en

Selgitus

Direktiivi üldist lähenemist on vaja muuta. Kuna komisjon ei esitanud siduvaid eesmärke, 
vaid tegi selle asemel ettepaneku võtta mitmeid siduvaid meetmeid, vähendab see 
liikmesriikide paindlikkust, kuid ei taga 20% üldeesmärgi saavutamist. Seetõttu muudetakse 
seda eesmärgi saavutamise huvides, andes liikmesriikidele vabaduse valida mitme 
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mittesiduva meetme seast.

Muudatusettepanek 201
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – kolmas lõik 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seoses elektrienergiaga ja lõpptarbija soovi 
korral tagavad arvestite käitajad, et arvesti 
suudab arvestada lõpptarbija ruumides 
toodetud ja võrku eksporditud elektrit. 
Liikmesriigid tagavad, et lõpptarbija soovi 
korral tehakse mõõtmisandmed tema 
reaalajas tootmise või tarbimise kohta 
kättesaadavaks kolmandale isikule, kes 
tegutseb lõpptarbija nimel.

Seoses elektrienergiaga ja lõpptarbija soovi 
korral peaksid arvestite käitajad tagama, et 
arvesti suudab arvestada lõpptarbija 
ruumides toodetud ja võrku eksporditud 
elektrit. Liikmesriigid peaksid tagama, et 
lõpptarbija soovi korral tehakse 
mõõtmisandmed tema reaalajas tootmise 
või tarbimise kohta kättesaadavaks 
kolmandale isikule, kes tegutseb 
lõpptarbija nimel.

Or. en

Selgitus

Direktiivi üldist lähenemist on vaja muuta. Kuna komisjon ei esitanud siduvaid eesmärke, 
vaid tegi selle asemel ettepaneku võtta mitmeid siduvaid meetmeid, vähendab see 
liikmesriikide paindlikkust, kuid ei taga 20% üldeesmärgi saavutamist. Seetõttu muudetakse 
seda eesmärgi saavutamise huvides, andes liikmesriikidele vabaduse valida mitme 
mittesiduva meetme seast.

Muudatusettepanek 202
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui hoone saab kütte ja jahutuse 
kaugküttevõrgust, paigaldatakse hoone 
sissekäigu juurde soojusarvesti.
Kortermajades paigaldatakse ka 
individuaalsed soojustarbimise arvestid, et 
mõõta kütte või jahutuse tarbimist igas 

Kui hoone saab kütte ja jahutuse 
kaugküttevõrgust, paigaldatakse hoone 
sissekäigu juurde soojusarvesti.
Kortermajades paigaldatakse ka 
individuaalsed soojustarbimise arvestid, et 
mõõta kütte või jahutuse tarbimist igas 
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korteris. Kui individuaalsete 
soojustarbimise arvestite kasutamine ei ole 
tehniliselt võimalik, kasutatakse igal 
radiaatoril soojuse tarbimise mõõtmiseks 
individuaalseid küttekulu jaotureid 
kooskõlas VI lisa punkti 1 alapunktis 2 
osutatud kirjeldustega.

korteris, kui need parandavad 
majapidamiste energiatõhusust. Kui 
individuaalsete soojustarbimise arvestite 
kasutamine ei ole tehniliselt võimalik, 
kasutatakse igal radiaatoril soojuse 
tarbimise mõõtmiseks individuaalseid 
küttekulu jaotureid kooskõlas VI lisa 
punkti 1 alapunktis 2 osutatud 
kirjeldustega.

Or. fi

Muudatusettepanek 203
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui hoone saab kütte ja jahutuse 
kaugküttevõrgust, paigaldatakse hoone 
sissekäigu juurde soojusarvesti.
Kortermajades paigaldatakse ka 
individuaalsed soojustarbimise arvestid, et 
mõõta kütte või jahutuse tarbimist igas 
korteris. Kui individuaalsete 
soojustarbimise arvestite kasutamine ei ole 
tehniliselt võimalik, kasutatakse igal 
radiaatoril soojuse tarbimise mõõtmiseks 
individuaalseid küttekulu jaotureid 
kooskõlas VI lisa punkti 1 alapunktis 2 
osutatud kirjeldustega.

Kui hoone saab kütte ja jahutuse 
kaugküttevõrgust või individuaalsest 
allikast, paigaldatakse hoone sissekäigu 
juurde või vajaduse korral küttekatla 
toiteallikale soojusarvesti. Kortermajades 
paigaldatakse ka individuaalsed 
soojustarbimise arvestid, et mõõta kütte või 
jahutuse tarbimist igas korteris. Kui 
individuaalsete soojustarbimise arvestite 
kasutamine ei ole tehniliselt võimalik, 
kasutatakse soojuse tarbimise mõõtmiseks 
individuaalseid küttekulu jaotureid 
kooskõlas VI lisa punkti 1 alapunktis 2 
osutatud kirjeldustega, välja arvatud 
olukorras, kus nii toimimine ei ole 
kulutõhus.

Or. pl

Muudatusettepanek 204
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – neljas lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui hoone saab kütte ja jahutuse 
kaugküttevõrgust, paigaldatakse hoone 
sissekäigu juurde soojusarvesti. 
Kortermajades paigaldatakse ka 
individuaalsed soojustarbimise arvestid, et 
mõõta kütte või jahutuse tarbimist igas 
korteris. Kui individuaalsete 
soojustarbimise arvestite kasutamine ei 
ole tehniliselt võimalik, kasutatakse igal 
radiaatoril soojuse tarbimise mõõtmiseks 
individuaalseid küttekulu jaotureid
kooskõlas VI lisa punkti 1 alapunktis 2 
osutatud kirjeldustega.

Kui hoone saab kütte ja jahutuse 
kaugküttevõrgust, paigaldatakse hoone 
sissekäigu juurde soojusarvesti. 
Kortermajades paigaldatakse ka 
individuaalsed soojustarbimise arvestid või
igal radiaatoril soojuse tarbimise 
mõõtmiseks individuaalsed küttekulu 
jaoturid kooskõlas VI lisa punkti 1 
alapunktis 2 osutatud kirjeldustega, et 
mõõta kütte või jahutuse tarbimist igas 
korteris. Kasutatavate seadmetega seotud 
kulu ei tohi ületada nendega saavutatavat 
energiasäästu.

Or. de

Muudatusettepanek 205
Peter Liese, Anne Delvaux, Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – neljas lõik 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui hoone saab kütte ja jahutuse 
kaugküttevõrgust, paigaldatakse hoone 
sissekäigu juurde soojusarvesti. 
Kortermajades paigaldatakse ka 
individuaalsed soojustarbimise arvestid, et 
mõõta kütte või jahutuse tarbimist igas 
korteris. Kui individuaalsete 
soojustarbimise arvestite kasutamine ei 
ole tehniliselt võimalik, kasutatakse igal 
radiaatoril soojuse tarbimise mõõtmiseks 
individuaalseid küttekulu jaotureid 
kooskõlas VI lisa punkti 1 alapunktis 2 
osutatud kirjeldustega.

Liikmesriigid tagavad, et mitmest üksusest 
koosnevates hoonetes (elu- ja äriruumid), 
mida varustatakse kütte ja sooja 
tarbeveega tsentraalsüsteemide kaudu,
mõõdetakse iga üksuse tarbimist; 
liikmesriigid kehtestavad eeskirjad 
kõnealuste hoonete kütte ja sooja tarbevee 
iga-aastase tarbimispõhise kulude 
jaotamise kohta. Erandid on lubatud, kui
mõõteseadmete paigaldamine või kulude 
tarbimispõhine jaotamine osutub 
tehniliselt ja/või majanduslikult 
võimatuks, nt suure tõhususega hoonetes.
Jahutuse mõõtmine on vabatahtlik.

Or. en
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Muudatusettepanek 206
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – neljas lõik 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui hoone saab kütte ja jahutuse 
kaugküttevõrgust, paigaldatakse hoone 
sissekäigu juurde soojusarvesti. 
Kortermajades paigaldatakse ka 
individuaalsed soojustarbimise arvestid, et 
mõõta kütte või jahutuse tarbimist igas 
korteris. Kui individuaalsete 
soojustarbimise arvestite kasutamine ei ole 
tehniliselt võimalik, kasutatakse igal 
radiaatoril soojuse tarbimise mõõtmiseks 
individuaalseid küttekulu jaotureid 
kooskõlas VI lisa punkti 1 alapunktis 2 
osutatud kirjeldustega.

Kui hoone saab kütte ja jahutuse 
kaugküttevõrgust, tuleks hoone sissekäigu 
juurde paigaldada soojusarvesti. 
Kortermajades tuleks paigaldada ka 
individuaalsed soojustarbimise arvestid, et 
mõõta kütte või jahutuse tarbimist igas 
korteris. Kui individuaalsete 
soojustarbimise arvestite kasutamine ei ole 
tehniliselt võimalik, tuleks igal radiaatoril 
kasutada soojuse tarbimise mõõtmiseks 
individuaalseid küttekulu jaotureid 
kooskõlas VI lisa punkti 1 alapunktis 2 
osutatud kirjeldustega.

Or. en

Selgitus

Direktiivi üldist lähenemist on vaja muuta. Kuna komisjon ei esitanud siduvaid eesmärke, 
vaid tegi selle asemel ettepaneku võtta mitmeid siduvaid meetmeid, vähendab see 
liikmesriikide paindlikkust, kuid ei taga 20% üldeesmärgi saavutamist. Seetõttu muudetakse 
seda eesmärgi saavutamise huvides, andes liikmesriikidele vabaduse valida mitme 
mittesiduva meetme seast.

Muudatusettepanek 207
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – viied lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad, milles 
käsitletakse soojustarbimise kulude 
jaotamist kortermajas, kus on tsentraalne 
kütte- või jahutussüsteem. Nimetatud 
eeskirjades esitatakse juhised 
parandustegurite kohta, mis kajastaksid 

Liikmesriigid peaksid kehtestama
eeskirjad, milles käsitletakse 
soojustarbimise kulude jaotamist 
kortermajas, kus on tsentraalne kütte- või 
jahutussüsteem. Nimetatud eeskirjades 
tuleks esitada juhised parandustegurite 
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hoone omadusi, nagu näiteks korterite 
vahelist soojuse ülekannet.

kohta, mis kajastaksid hoone omadusi, 
nagu näiteks korterite vahelist soojuse 
ülekannet.

Or. en

Selgitus

Direktiivi üldist lähenemist on vaja muuta. Kuna komisjon ei esitanud siduvaid eesmärke, 
vaid tegi selle asemel ettepaneku võtta mitmeid siduvaid meetmeid, vähendab see 
liikmesriikide paindlikkust, kuid ei taga 20% üldeesmärgi saavutamist. Seetõttu muudetakse 
seda eesmärgi saavutamise huvides, andes liikmesriikidele vabaduse valida mitme 
mittesiduva meetme seast.

Muudatusettepanek 208
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2 – esimene lõik 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks direktiivist 2009/72/EÜ ja 
direktiivist 2009/73/EÜ tulenevatele arvete 
esitamist käsitlevatele kohustustele 
tagavad liikmesriigid hiljemalt 1. 
jaanuariks 2015, et kõikides käesoleva 
direktiiviga hõlmatud sektorites esitavad 
energiatarnijad, jaotusvõrguettevõtjad ja 
energia jaemüügiettevõtjad täpseid ja 
tegelikul tarbimisel põhinevaid arveid 
kooskõlas VI lisa punkti 2 alapunktis 1 
sätestatud miinimumsagedusega. Koos 
arvega tehakse kättesaadavaks asjakohane 
teave, mille abil lõpptarbija saab tervikliku 
selgituse jooksvate energiakulude kohta 
vastavalt VI lisa punkti 2 alapunktile 2.

Lisaks direktiivist 2009/72/EÜ ja 
direktiivist 2009/73/EÜ tulenevatele arvete 
esitamist käsitlevatele kohustustele peaksid
liikmesriigid tagama hiljemalt 1. 
jaanuariks 2015, et kõikides käesoleva 
direktiiviga hõlmatud sektorites esitavad 
energiatarnijad, jaotusvõrguettevõtjad ja 
energia jaemüügiettevõtjad täpseid ja 
tegelikul tarbimisel põhinevaid arveid 
kooskõlas VI lisa punkti 2 alapunktis 1 
sätestatud miinimumsagedusega. Koos 
arvega tuleks teha kättesaadavaks 
asjakohane teave, mille abil lõpptarbija 
saab tervikliku selgituse jooksvate 
energiakulude kohta vastavalt VI lisa 
punkti 2 alapunktile 2.

Or. en

Selgitus

Direktiivi üldist lähenemist on vaja muuta. Kuna komisjon ei esitanud siduvaid eesmärke, 
vaid tegi selle asemel ettepaneku võtta mitmeid siduvaid meetmeid, vähendab see 
liikmesriikide paindlikkust, kuid ei taga 20% üldeesmärgi saavutamist. Seetõttu muudetakse 
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seda eesmärgi saavutamise huvides, andes liikmesriikidele vabaduse valida mitme 
mittesiduva meetme seast.

Muudatusettepanek 209
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2 – teine lõik 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et lõpptarbija saab 
valida elektrooniliste või paberarvete vahel 
ning talle antakse lihtne juurdepääs 
täiendavale teabele, et tarbija võiks oma 
varasemat tarbimist üksikasjalikult 
kontrollida, nagu on kehtestatud VI lisa 
punkti 1 alapunktis 1.

Liikmesriigid peaksid tagama, et 
lõpptarbija saab valida elektrooniliste või 
paberarvete vahel ning talle antakse lihtne 
juurdepääs täiendavale teabele, et tarbija 
võiks oma varasemat tarbimist 
üksikasjalikult kontrollida, nagu on 
kehtestatud VI lisa punkti 1 alapunktis 1.

Or. en

Selgitus

Direktiivi üldist lähenemist on vaja muuta. Kuna komisjon ei esitanud siduvaid eesmärke, 
vaid tegi selle asemel ettepaneku võtta mitmeid siduvaid meetmeid, vähendab see 
liikmesriikide paindlikkust, kuid ei taga 20% üldeesmärgi saavutamist. Seetõttu muudetakse 
seda eesmärgi saavutamise huvides, andes liikmesriikidele vabaduse valida mitme 
mittesiduva meetme seast.

Muudatusettepanek 210
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2 – kolmas lõik 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid nõuavad, et lõpptarbija soovi 
korral tehakse teave tema energiaarvete ja 
varasema tarbimise kohta kättesaadavaks 
lõpptarbija poolt määratud 
energiateenuseosutajale.

Liikmesriigid peaksid nõudma, et 
lõpptarbija soovi korral tehakse teave tema 
energiaarvete ja varasema tarbimise kohta 
kättesaadavaks lõpptarbija poolt määratud 
energiateenuseosutajale.

Or. en
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Selgitus

Direktiivi üldist lähenemist on vaja muuta. Kuna komisjon ei esitanud siduvaid eesmärke, 
vaid tegi selle asemel ettepaneku võtta mitmeid siduvaid meetmeid, vähendab see 
liikmesriikide paindlikkust, kuid ei taga 20% üldeesmärgi saavutamist. Seetõttu muudetakse 
seda eesmärgi saavutamise huvides, andes liikmesriikidele vabaduse valida mitme 
mittesiduva meetme seast.

Muudatusettepanek 211
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Energia individuaalse tarbimise 
mõõtmist ja selle kohta arvete esitamist 
käsitlev teave ning muu lõigetes 1, 2, 3 ja 
VI lisas nimetatud teave antakse
lõpptarbijatele tasuta.

3. Energia individuaalse tarbimise 
mõõtmist ja selle kohta arvete esitamist 
käsitlev teave ning muu lõigetes 1, 2, 3 ja 
VI lisas nimetatud teave tuleks anda
lõpptarbijatele tasuta.

Or. en

Selgitus

Direktiivi üldist lähenemist on vaja muuta. Kuna komisjon ei esitanud siduvaid eesmärke, 
vaid tegi selle asemel ettepaneku võtta mitmeid siduvaid meetmeid, vähendab see 
liikmesriikide paindlikkust, kuid ei taga 20% üldeesmärgi saavutamist. Seetõttu muudetakse 
seda eesmärgi saavutamise huvides, andes liikmesriikidele vabaduse valida mitme 
mittesiduva meetme seast.

Muudatusettepanek 212
Linda McAvan, Pavel Poc

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid nõuavad, et riiklikud 
reguleerivad asutused kontrolliksid igal 
aastal energiaarvete kättesaadavust ja 
kasutatavust tarbijate jaoks. Tulemused 



AM\882705ET.doc 13/129 PE475.852v02-00

ET

tehakse avalikult kättesaadavaks.

Or. en

Selgitus

Tarbijad peavad suutma neile esitatud energiaarvetest aru saada, et muuta oma 
energiatarbimist. Riiklikelt reguleerivatelt asutustelt tuleks seetõttu nõuda, et nad 
kontrolliksid, kas tarbijad suudavad neile esitatud arvetest aru saada. Teabe avalikult 
kättesaadavaks tegemine võimaldab tarbijatel valida parimaid tavasid järgivad ettevõtted.

Muudatusettepanek 213
Miroslav Ouzký

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Käesolevat artiklit ei kohaldata, kui 
tulude-kulude analüüs näitab, et 
individuaalsete arvestite paigaldamise 
kulud on suuremad kui lõpptarbijate 
võimaliku säästuga määratletud kasu.
Kui majanduslikus hinnangus arukate 
arvestite kasutuselevõtmisele vastavalt 
direktiivile 2009/72/EÜ toetatakse nende 
rakendamist, siis lõikes 2 sätestatud 
tähtaega ei kohaldata. 

Or. en

Selgitus

Jaotusettevõtted tegelevad juba arukate arvestite kasutuselevõtmisega vastavalt kolmandas 
elektridirektiivis (direktiiv 2009/72/EÜ) sätestatud tähtaegadele, s.t 80% tarbijatest, kellele 
tulude-kulude analüüsi käigus antud hinnang on positiivne, tuleb 2020. aastaks varustada 
arukate arvestitega. Uus direktiiv ei tohiks käimasolevaid investeerimiskavasid ohtu seada. 
Samal ajal ei tohiks jaotusettevõtteid sundida kasutama majanduslikult mitteelujõulisi 
lahendusi.

Muudatusettepanek 214
Richard Seeber
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Karistused välja jäetud
Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad, 
milles käsitletakse karistusi artiklite 6–8 
alusel vastuvõetud siseriiklike sätete 
rikkumise eest, ning võtavad kõik 
vajalikud meetmed, et tagada kõnealuste 
eeskirjade rakendamine. Karistused 
peavad olema tõhusad, proportsionaalsed 
ja hoiatavad. Liikmesriigid teatavad 
komisjonile need õigusaktid hiljemalt 
[kaksteist kuud pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist] ja teatavad talle viivitamata 
kõikidest nende hilisematest 
muudatustest.

Or. en

Selgitus

Direktiivi üldist lähenemist on vaja muuta. Kuna komisjon ei esitanud siduvaid eesmärke, 
vaid tegi selle asemel ettepaneku võtta mitmeid siduvaid meetmeid, vähendab see 
liikmesriikide paindlikkust, kuid ei taga 20% üldeesmärgi saavutamist. Seetõttu muudetakse 
seda eesmärgi saavutamise huvides, andes liikmesriikidele vabaduse valida mitme 
mittesiduva meetme seast.

Muudatusettepanek 215
Matthias Groote

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad, milles 
käsitletakse karistusi artiklite 6–8 alusel 
vastuvõetud siseriiklike sätete rikkumise 
eest, ning võtavad kõik vajalikud meetmed, 
et tagada kõnealuste eeskirjade 
rakendamine. Karistused peavad olema 
tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.
Liikmesriigid teatavad komisjonile need 

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad, milles 
käsitletakse karistusi artiklite 6–8 alusel 
vastuvõetud siseriiklike sätete rikkumise 
eest, ning võtavad kõik vajalikud meetmed, 
et tagada kõnealuste eeskirjade 
rakendamine. Karistused peavad olema 
tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.
Karistusi ei tohi määrata üldistatult ega 
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õigusaktid hiljemalt [kaksteist kuud pärast 
käesoleva direktiivi jõustumist] ja teatavad 
talle viivitamata kõikidest nende 
hilisematest muudatustest.

süüst sõltumatult. Üksikjuhtumil tuleb 
täpselt uurida, milliseid pingutusi on 
näiteks energiaettevõtted teinud 
eesmärkide saavutamiseks ja miks neid ei 
saavutatud. Liikmesriigid teatavad 
komisjonile need õigusaktid hiljemalt 
[kaksteist kuud pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist] ja teatavad talle viivitamata 
kõikidest nende hilisematest muudatustest.

Or. de

Muudatusettepanek 216
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid peaksid käesoleva direktiivi 
artiklite 6–8 jõustamise tagamiseks 
kehtestama toimivad, mõistlikud ja 
hoiatavad haldustrahvid.

Or. en

Muudatusettepanek 217
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. en

Selgitus

Direktiivi üldist lähenemist on vaja muuta. Kuna komisjon ei esitanud siduvaid eesmärke, 
vaid tegi selle asemel ettepaneku võtta mitmeid siduvaid meetmeid, vähendab see 
liikmesriikide paindlikkust, kuid ei taga 20% üldeesmärgi saavutamist. Seetõttu muudetakse 
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seda eesmärgi saavutamise huvides, andes liikmesriikidele vabaduse valida mitme 
mittesiduva meetme seast.

Muudatusettepanek 218
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Cristian Silviu Buşoi, Salvatore 
Tatarella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tõhusa koostootmise ja tõhusa 
kaugkütte ja -jahutuse kohaldamise 
võimaluste arendamiseks kehtestavad 
liikmesriigid 1. jaanuariks 2014 riiklikud 
kütte- ja jahutuskavad, mis sisaldavad VII 
lisas sätestatud teavet, ja teatavad nendest 
komisjonile. Kavad ajakohastatakse ja 
esitatakse komisjonile iga viie aasta tagant. 
Liikmesriigid tagavad oma 
õigusraamistikuga, et riiklikke kütte- ja 
jahutuskavasid võetakse arvesse kohalikes 
ja piirkondlikes arengukavades, sealhulgas 
linnade ja maapiirkondade ruumilises 
planeerimises, ning et need vastavad VII 
lisas sätestatud koostamiskriteeriumidele.

1. Tõhusa koostootmise ja tõhusa 
kaugkütte ja -jahutuse kohaldamise 
võimaluste arendamiseks kehtestavad 
liikmesriigid 1. jaanuariks 2014 riiklikud 
kütte- ja jahutuskavad ja teatavad nendest 
komisjonile.

Riiklikus kavas määratakse kindlaks
a) riiklikud koostootmise 
arengueesmärgid 2020. aastaks ja 
vastavad vahe-eesmärgid;
b) kaugkütte arenduspiirkonnad, mille 
koostootmise potentsiaal on tulude-kulude 
analüüsiga kindlaks tehtud;
c) VII lisas sätestatud teave.

d) Kavad peaksid põhinema iga 
kavandatud investeeringu ulatuslikul 
tulude-kulude analüüsil, võttes arvesse 
olemasolevat küttevajaduse taset ja 
hinnates erinevaid tarbimisprofiile (nt 
tööstus-, elamumajandus- ja 
teenindussektori tarbimismudelid). Lisaks 
tuleks erinevate riiklike vajadus- ja 
tarbimismudelite eripära alusel kaaluda 
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erinevaid koostoomise liike 
(mikrokoostootmine, enda tarbeks 
koostootmine…).
e) Kavad ajakohastatakse ja esitatakse 
komisjonile iga viie aasta tagant. 
Liikmesriigid tagavad oma 
õigusraamistikuga, et riiklikke kütte- ja 
jahutuskavasid võetakse arvesse kohalikes 
ja piirkondlikes arengukavades, sealhulgas 
linnade ja maapiirkondade ruumilises 
planeerimises, ning et need vastavad VII 
lisas sätestatud koostamiskriteeriumidele.

Or. en

Justification

A “one fits all” approach in promoting CHP is not advisable. Due to the many technical 
issues in CHP, national circumstances including geographical, economic and social aspects 
should be taken into account. All these aspects also account for large differences in Member 
States’ in terms of intensity and duration of the heating and cooling service required. 
Requirements should be introduced on a case by case basis as part of a cost-benefit analysis 
carried out at a system level according to clearly established criteria and modalities. Such 
analysis should identify District Heating/Cooling development areas where heat demand is 
sufficient to justify the development of district heating/cooling networks. An effective 
promotion of CHP can be pursued by preserving the market operators’ free initiative, 
providing financial incentives and simplifying administrative procedures. Development costs 
of district heating/cooling networks should be borne by network users in order to guarantee a 
balanced distribution of costs and avoid market distortion.

Muudatusettepanek 219
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tõhusa koostootmise ja tõhusa 
kaugkütte ja -jahutuse kohaldamise
võimaluste arendamiseks kehtestavad 
liikmesriigid 1. jaanuariks 2014 riiklikud 
kütte- ja jahutuskavad, mis sisaldavad VII 
lisas sätestatud teavet, ja teatavad nendest
komisjonile. Kavad ajakohastatakse ja 
esitatakse komisjonile iga viie aasta tagant.

1. 1. jaanuariks 2014 kehtestavad 
liikmesriigid riikliku kütte- ja 
jahutuskava, mille abil on võimalik 
tulemuslikumalt leida ja arendada 
koostootmist ning kaugkütet ja -jahutust
ning mis sisaldab VII lisas sätestatud 
teavet; liikmesriigid teatavad kavast 
komisjonile. Kavad ajakohastatakse ja 
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Liikmesriigid tagavad oma 
õigusraamistikuga, et riiklikke kütte- ja 
jahutuskavasid võetakse arvesse kohalikes 
ja piirkondlikes arengukavades, 
sealhulgas linnade ja maapiirkondade 
ruumilises planeerimises, ning et need 
vastavad VII lisas sätestatud 
koostamiskriteeriumidele.

esitatakse komisjonile iga viie aasta tagant.

Or. fi

Muudatusettepanek 220
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tõhusa koostootmise ja tõhusa 
kaugkütte ja -jahutuse kohaldamise 
võimaluste arendamiseks kehtestavad 
liikmesriigid 1. jaanuariks 2014 riiklikud 
kütte- ja jahutuskavad, mis sisaldavad VII 
lisas sätestatud teavet, ja teatavad nendest 
komisjonile. Kavad ajakohastatakse ja 
esitatakse komisjonile iga viie aasta tagant. 
Liikmesriigid tagavad oma 
õigusraamistikuga, et riiklikke kütte- ja 
jahutuskavasid võetakse arvesse kohalikes 
ja piirkondlikes arengukavades, sealhulgas 
linnade ja maapiirkondade ruumilises 
planeerimises, ning et need vastavad VII 
lisas sätestatud koostamiskriteeriumidele.

1. Tõhusa koostootmise, sealhulgas väike-
ja mikrokoostootmise ja tõhusa kaugkütte 
ja -jahutuse kohaldamise võimaluste 
arendamiseks kehtestavad liikmesriigid 1. 
jaanuariks 2014 riiklikud kütte- ja 
jahutuskavad, mis sisaldavad VII lisas 
sätestatud teavet, ja teatavad nendest 
komisjonile. Kavad ajakohastatakse ja 
esitatakse komisjonile iga viie aasta tagant. 
Liikmesriigid tagavad oma 
õigusraamistikuga, et riiklikke kütte- ja 
jahutuskavasid võetakse arvesse kohalikes 
ja piirkondlikes arengukavades, sealhulgas 
linnade ja maapiirkondade ruumilises 
planeerimises, ning et need vastavad VII 
lisas sätestatud koostamiskriteeriumidele.

Or. en

Muudatusettepanek 221
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tõhusa koostootmise ja tõhusa 
kaugkütte ja -jahutuse kohaldamise 
võimaluste arendamiseks kehtestavad 
liikmesriigid 1. jaanuariks 2014 riiklikud 
kütte- ja jahutuskavad, mis sisaldavad VII 
lisas sätestatud teavet, ja teatavad nendest 
komisjonile. Kavad ajakohastatakse ja 
esitatakse komisjonile iga viie aasta tagant.
Liikmesriigid tagavad oma 
õigusraamistikuga, et riiklikke kütte- ja 
jahutuskavasid võetakse arvesse kohalikes 
ja piirkondlikes arengukavades, sealhulgas 
linnade ja maapiirkondade ruumilises 
planeerimises, ning et need vastavad VII 
lisas sätestatud koostamiskriteeriumidele.

1. Tõhusa koostootmise ja tõhusa 
kaugkütte ja -jahutuse kohaldamise 
võimaluste arendamiseks kehtestavad 
liikmesriigid 1. jaanuariks 2016 riiklikud 
kütte- ja jahutuskavad, mis sisaldavad VII 
lisas sätestatud teavet, ja teatavad nendest 
komisjonile. Kavad ajakohastatakse ja 
esitatakse komisjonile iga viie aasta tagant.
Liikmesriigid tagavad oma 
õigusraamistikuga, et riiklikke kütte- ja 
jahutuskavasid võetakse arvesse kohalikes 
ja piirkondlikes arengukavades, sealhulgas 
linnade ja maapiirkondade ruumilises 
planeerimises, ning et need vastavad VII 
lisas sätestatud koostamiskriteeriumidele.

Or. pl

Muudatusettepanek 222
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tõhusa koostootmise ja tõhusa 
kaugkütte ja -jahutuse kohaldamise 
võimaluste arendamiseks kehtestavad
liikmesriigid 1. jaanuariks 2014 riiklikud 
kütte- ja jahutuskavad, mis sisaldavad VII 
lisas sätestatud teavet, ja teatavad nendest 
komisjonile. Kavad ajakohastatakse ja 
esitatakse komisjonile iga viie aasta tagant.
Liikmesriigid tagavad oma 
õigusraamistikuga, et riiklikke kütte- ja 
jahutuskavasid võetakse arvesse kohalikes 
ja piirkondlikes arengukavades, sealhulgas 
linnade ja maapiirkondade ruumilises 
planeerimises, ning et need vastavad VII 
lisas sätestatud koostamiskriteeriumidele.

1. 1. Liikmesriigid analüüsivad 1. 
jaanuariks 2014 tõhusa koostootmise ja 
tõhusa kaugkütte ja -jahutuse kohaldamise 
võimaluste arendamist ja VII lisas 
sätestatud teavet, ja teatavad nendest 
komisjonile. Analüüsid ajakohastatakse ja 
esitatakse komisjonile iga viie aasta tagant.
Liikmesriigid tagavad oma 
õigusraamistikuga, et riiklikke kütte- ja 
jahutuskavasid võetakse arvesse kohalikes 
ja piirkondlikes arengukavades, sealhulgas 
linnade ja maapiirkondade ruumilises 
planeerimises, ning et need vastavad VII 
lisas sätestatud koostamiskriteeriumidele.

Or. de
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Selgitus

Kohustus kohaldada riiklikke kütte- ja jahutuskavasid kogu ruumilisele planeerimisele, 
kõikidele maakasutus- ja hoonestuskavadele kujutab endast väga suurt bürokraatiakoormust 
ja piirab oluliselt piirkondliku ja kohaliku tasandi otsustajate paindlikkust.

Muudatusettepanek 223
Matthias Groote

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tõhusa koostootmise ja tõhusa 
kaugkütte ja -jahutuse kohaldamise 
võimaluste arendamiseks kehtestavad 
liikmesriigid 1. jaanuariks 2014 riiklikud 
kütte- ja jahutuskavad, mis sisaldavad VII 
lisas sätestatud teavet, ja teatavad nendest 
komisjonile. Kavad ajakohastatakse ja 
esitatakse komisjonile iga viie aasta tagant.
Liikmesriigid tagavad oma 
õigusraamistikuga, et riiklikke kütte- ja 
jahutuskavasid võetakse arvesse kohalikes 
ja piirkondlikes arengukavades, sealhulgas 
linnade ja maapiirkondade ruumilises 
planeerimises, ning et need vastavad VII 
lisas sätestatud koostamiskriteeriumidele.

1. Tõhusa koostootmise ja tõhusa 
kaugkütte ja -jahutuse kohaldamise 
võimaluste arendamiseks kehtestavad 
liikmesriigid 1. jaanuariks 2014 riiklikud 
kütte- ja jahutuskavad, mis sisaldavad VII 
lisas sätestatud teavet, ja teatavad nendest 
komisjonile. Halduskoormus peaks jääma 
sealjuures võimalikult väikeseks. Kavad
ajakohastatakse ja esitatakse komisjonile 
iga viie aasta tagant. Liikmesriigid tagavad 
oma õigusraamistikuga, et riiklikke kütte-
ja jahutuskavasid võetakse arvesse 
kohalikes ja piirkondlikes arengukavades, 
sealhulgas linnade ja maapiirkondade 
ruumilises planeerimises, ning et need 
vastavad VII lisas sätestatud 
koostamiskriteeriumidele. Ruumilises 
planeerimises tuleks seada esikohale 
tõhus koostootmine.

Or. de

Muudatusettepanek 224
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Lõikes 1 osutatud hindamise 
eesmärgil viivad liikmesriigid läbi oma 
territooriumi hõlmava tulude-kulude 
analüüsi, võttes muu hulgas aluseks 
kliimatingimused, majandusliku 
teostatavuse või tehnilise sobivuse, et 
määrata kindlaks ja hõlbustada kõige 
kulutõhusamate lahenduste rakendamist 
kütte- ja jahutusnõuete täitmiseks. 

Or. en

Selgitus

Ettepanekus võtta vastu direktiiv ette nähtud riiklikud arengukavad peaksid sisaldama tulude-
kulude analüüsi, mis tagab soojusvajaduse hoolika kavandamise kaudu järjepideva arengu.

Muudatusettepanek 225
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud 
meetmed tõhusa kaugkütte ja -jahutuse 
infrastruktuuri väljaarendamiseks, mis 
hõlmab tõhusa koostootmise arendamist 
ning heitsoojusest ja taastuvatest 
energiaallikatest saadava soojus- ja 
jahutusenergia kasutamist kooskõlas 
lõigetega 1, 3, 6 ja 7. Kaugkütte ja -
jahutuse arendamisel valivad nad, kuivõrd 
see võimalikuks osutub, pigem tõhusa 
koostootmise kui soojuse eraldi tootmise.

2. Liikmesriigid võtavad lõigetes 1 ja 1a 
osutatud hinnangute alusel kõik vajalikud 
meetmed tõhusa kaugkütte ja -jahutuse 
infrastruktuuri väljaarendamiseks, mis 
hõlmab tõhusa koostootmise arendamist 
ning heitsoojusest ja taastuvatest 
energiaallikatest saadava soojus- ja 
jahutusenergia kasutamist kooskõlas 
lõigetega 1, 3, 6 ja 8. Kaugkütte ja -
jahutuse arendamisel valivad nad, kuivõrd 
see võimalikuks osutub, pigem tõhusa 
koostootmise kui soojuse eraldi tootmise, 
kui soojust toodetakse põletusseadmetes.

Or. en
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Muudatusettepanek 226
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud 
meetmed tõhusa kaugkütte ja -jahutuse 
infrastruktuuri väljaarendamiseks, mis 
hõlmab tõhusa koostootmise arendamist 
ning heitsoojusest ja taastuvatest 
energiaallikatest saadava soojus- ja 
jahutusenergia kasutamist kooskõlas 
lõigetega 1, 3, 6 ja 7. Kaugkütte ja -
jahutuse arendamisel valivad nad, kuivõrd 
see võimalikuks osutub, pigem tõhusa 
koostootmise kui soojuse eraldi tootmise.

2. Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud 
meetmed tõhusa kaugkütte ja -jahutuse 
infrastruktuuri väljaarendamiseks, mis 
hõlmab tõhusa koostootmise, sealhulgas 
väike- ja mikrokoostootmise arendamist 
ning heitsoojusest ja taastuvatest 
energiaallikatest saadava soojus- ja 
jahutusenergia kasutamist kooskõlas 
lõigetega 1, 3, 6 ja 7. Kaugkütte ja -
jahutuse arendamisel valivad nad, kuivõrd 
see võimalikuks osutub, pigem tõhusa 
koostootmise kui soojuse eraldi tootmise.

Or. en

Muudatusettepanek 227
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud 
meetmed tõhusa kaugkütte ja -jahutuse 
infrastruktuuri väljaarendamiseks, mis 
hõlmab tõhusa koostootmise arendamist 
ning heitsoojusest ja taastuvatest 
energiaallikatest saadava soojus- ja 
jahutusenergia kasutamist kooskõlas 
lõigetega 1, 3, 6 ja 7. Kaugkütte ja -
jahutuse arendamisel valivad nad, kuivõrd 
see võimalikuks osutub, pigem tõhusa 
koostootmise kui soojuse eraldi tootmise.

2. Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud 
meetmed tõhusa kaugkütte ja -jahutuse 
infrastruktuuri väljaarendamiseks, mis 
toetab tõhusa koostootmise arendamist 
ning heitsoojusest ja taastuvatest 
energiaallikatest saadava soojus- ja 
jahutusenergia kasutamist kooskõlas 
lõigetega 1, 3, 6 ja 7. Kaugkütte ja -
jahutuse arendamisel valivad nad, kuivõrd 
see võimalikuks osutub, pigem tõhusa 
koostootmise kui soojuse eraldi tootmise.

Or. pl
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Muudatusettepanek 228
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 3 – esimene lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et kõik uued 
soojuselektrijaamad, mille summaarne 
soojusvõimsus ületab 20 MW:

Liikmesriigid tagavad, et kui rajatakse 
uued soojuselektrijaamad, mille 
summaarne soojusvõimsus ületab 20 MW:

Or. fi

Muudatusettepanek 229
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Cristian Silviu Buşoi, Salvatore 
Tatarella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 3 – esimene lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et kõik uued 
soojuselektrijaamad, mille summaarne 
soojusvõimsus ületab 20 MW:

3. Liikmesriigid tagavad, et vastavalt 
lõikele 2 kindlaks määratud 
koostootmispotentsiaaliga 
arenduspiirkondades kõik uued 
soojuselektrijaamad, mille summaarne 
soojusvõimsus ületab 20 MW:

Or. en

Muudatusettepanek 230
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 3 – esimene lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et kõik uued 
soojuselektrijaamad, mille summaarne 
soojusvõimsus ületab 20 MW:

Liikmesriigid tagavad, et uute 
soojuselektrijaamade kavandamisel, mille 
summaarne soojusvõimsus ületab 20 MW, 
viiakse läbi tehnilise ja majandusliku 
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teostatavuse uuringud, et võtta kasutusele 
elektrijaam, mis on varustatud 
seadmetega, mis võimaldavad heitsoojuse 
taaskasutamist tõhusa koostootmise 
seadmes. 

Or. en

Muudatusettepanek 231
Pavel Poc

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 3 – esimene lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et kõik uued 
soojuselektrijaamad, mille summaarne 
soojusvõimsus ületab 20 MW:

Liikmesriigid tagavad, et kui see on 
tehniliselt, sotsiaalmajanduslikult ja 
äriliselt teostatav, varustatakse kõik uued 
soojuselektrijaamad, mille summaarne 
soojusvõimsus ületab 20 MW, seadmetega, 
mis võimaldavad heitsoojuse 
taaskasutamist tõhusa koostootmise 
seadmes.
Liikmesriigid tagavad, et 
soojuselektrijaamade asukoha 
otsustamisel võetakse teiste kriteeriumide 
hulgas arvesse küttevajadusega 
piirkondade lähedust.

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga selgitatakse, et rakendada tuleks üksnes tehniliselt ja 
majanduslikult usaldusväärseid projekte. Elektrijaamade asukoha määramise otsuses tuleks 
arvesse võtta ka küttevajadusega piirkondi; see ei tohiks olla siiski ainuke kriteerium.
Liikmesriigid peavad kaaluma ka teisi kriteeriume, näiteks tuumaelektrijaamade puhul 
ohutust, gaasielektrijaamade puhul gaasitoru paiknemist jne. 

Muudatusettepanek 232
Miroslav Ouzký
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 3 – esimene lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et kõik uued 
soojuselektrijaamad, mille summaarne 
soojusvõimsus ületab 20 MW:

Liikmesriigid tagavad, et kõik uued 
soojuselektrijaamad, mille summaarne 
soojusvõimsus ületab 20 MW, välja 
arvatud tuumaelektrijaamad:

Or. en

Selgitus

Erandeeskirjades tuleks arvesse võtta suure koormusteguriga tuumaelektrijaamade eripära.
Koormusteguri ja demograafilisest olukorrast tuleneva piiratud küttevajaduse tõttu ei suuda 
nad saavutada lõigetes 3 ja 6 kehtestatud tõhusa koostootmise nõuete täitmiseks vajalikku 
kütte osakaalu elektritootmises. Kõik tuumaelektrijaamad tuleks nõuete kehtivusalast 
täielikult välja jätta, kuna nad ei täida algusest peale tõhusa koostootmise nõudeid.

Muudatusettepanek 233
Pavel Poc

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 3 – esimene lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) on varustatud seadmetega, mis 
võimaldavad heitsoojuse taaskasutamist 
tõhusa koostootmise seadmes; ja

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 234
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 3 – esimene lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) on varustatud seadmetega, mis 
võimaldavad heitsoojuse taaskasutamist 

a) on varustatud seadmetega, mis 
võimaldavad heitsoojuse taaskasutamist 
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tõhusa koostootmise seadmes; ja tõhusa koostootmise seadmes; või

Or. pl

Muudatusettepanek 235
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 3 – esimene lõik – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) uuritakse nende ehitamist 
kulutõhususe ja tehnilise teostatavuse 
aspektist;

Or. fi

Muudatusettepanek 236
Pavel Poc

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 3 – esimene lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) paiknevad asukohas, kus heitsoojust 
saavad kasutada küttevajadusega 
piirkonnad.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 237
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 3 – esimene lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) paiknevad asukohas, kus heitsoojust 
saavad kasutada küttevajadusega 

b) püütakse need paigutada asukohta, kus 
heitsoojust saavad kasutada 
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piirkonnad. küttevajadusega piirkonnad.

Or. fi

Muudatusettepanek 238
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 3 – teine lõik 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad vastu direktiivi 
2009/72/EÜ artikli 7 kohased 
loakriteeriumid või samaväärsed 
loakriteeriumid, et tagada esimese lõigu 
sätete täitmine. Nad tagavad eelkõige, et 
uute käitiste asukoha määramisel võetakse 
arvesse koostootmiseks sobiva 
soojuskoormuse kättesaadavust vastavalt 
VIII lisale.

Liikmesriigid võtavad vastu direktiivi 
2009/72/EÜ artikli 7 kohased 
loakriteeriumid või samaväärsed 
loakriteeriumid, et tagada esimese lõigu 
sätete täitmine. Nad tagavad eelkõige, et 
uute käitiste asukoha määramisel võetakse 
arvesse koostootmiseks sobiva 
soojuskoormuse kättesaadavust vastavalt 
lõikes 1 osutatud hinnangule.

Or. en

Muudatusettepanek 239
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad vastu direktiivi 
2009/72/EÜ artikli 7 kohased 
loakriteeriumid või samaväärsed 
loakriteeriumid, et tagada esimese lõigu 
sätete täitmine. Nad tagavad eelkõige, et 
uute käitiste asukoha määramisel 
võetakse arvesse koostootmiseks sobiva 
soojuskoormuse kättesaadavust vastavalt 
VIII lisale.

Liikmesriigid võtavad vastu direktiivi 
2009/72/EÜ artikli 7 kohased 
loakriteeriumid või samaväärsed 
loakriteeriumid, et tagada esimese lõigu 
sätete täitmine. 

Or. fi
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Muudatusettepanek 240
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad vastu direktiivi 
2009/72/EÜ artikli 7 kohased 
loakriteeriumid või samaväärsed 
loakriteeriumid, et tagada esimese lõigu 
sätete täitmine. Nad tagavad eelkõige, et 
uute käitiste asukoha määramisel võetakse 
arvesse koostootmiseks sobiva 
soojuskoormuse kättesaadavust vastavalt 
VIII lisale.

Liikmesriigid võtavad vastu direktiivi 
2009/72/EÜ artikli 7 kohased 
loakriteeriumid või samaväärsed 
loakriteeriumid, et tagada esimese lõigu 
sätete täitmine. Nad tagavad eelkõige, et 
uute käitiste asukoha määramisel võetakse 
arvesse koostootmiseks sobiva täiendava 
soojuskoormuse kättesaadavust vastavalt 
VIII lisale.

Or. pl

Muudatusettepanek 241
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 3 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad lisada 
loakriteeriumidele või samaväärsetele 
loakriteeriumidele tingimused üksikute 
käitiste esimese lõigu sätete 
kohaldamisalast väljajätmiseks, kui
a) käitise suhtes läbiviidud tulude-kulude 
analüüs näitab, et kulud on suuremad kui 
tulu, võrreldes kogu olelusringi 
maksumust, sealhulgas infrastruktuuri 
investeeringuid, kui sama hulk elektrit ja 
soojust toodetaks eraldi kütte või 
jahutusena, või
b) esimese lõike punktis b käsitletud 
käitise asukoha nõuet ei saa täita 
vajaduse tõttu paigutada käitis direktiivi 
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2009/31/EÜ alusel loa saanud 
geoloogilise säilitamise koha lähedale.

Or. en

Muudatusettepanek 242
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 3 – teine b lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid teatavad need erandite 
tegemise tingimused komisjonile 1. 
jaanuariks 2014.

Or. en

Muudatusettepanek 243
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid võivad kehtestada lõike 3 
sätetest erandi tegemise tingimused, kui:

välja jäetud

a) VIII lisa punktis 1 sätestatud 
künnistingimused soojuskoormuse 
kättesaadavuse kohta ei ole täidetud;
b) lõike 3 punktis b käsitletud käitise 
asukoha nõuet ei saa täita vajaduse tõttu 
paigutada käitis direktiivi 2009/31/EÜ 
alusel loa saanud geoloogilise säilitamise 
koha lähedale; või
c) tulude-kulude analüüs näitab, et kulud 
on suuremad kui tulu, võrreldes kogu 
olelusringi maksumust, sealhulgas 
infrastruktuuri investeeringuid, kui sama 
hulk elektrit ja soojust toodetaks eraldi 
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kütte või jahutusena.
Liikmesriigid teatavad need erandite 
tegemise tingimused komisjonile 1. 
jaanuariks 2014. Komisjon võib nende 
tingimuste heakskiitmisest keelduda või 
soovitada muudatusi kuue kuu jooksul 
pärast teatamist. Sellisel juhul ei kohalda 
asjaomane liikmesriik erandi tegemise 
tingimusi enne, kui komisjon on selgelt 
väljendanud oma heakskiitu uuesti 
esitatud või muudetud tingimuste kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 244
Karl-Heinz Florenz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 4 – esimene lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad kehtestada lõike 3 
sätetest erandi tegemise tingimused, kui:

Liikmesriigid kehtestavad lõike 3 sätetest 
erandi tegemise tingimused, kui:

Or. en

Selgitus

Koostootmisseadmed peavad olema majanduslikult elujõulised. Juhtudel, kus need ei ole 
majanduslikult elujõulised, võivad teised energiatõhususe meetmed olla asjakohasemad ja 
finantsvahendid peaksid olema teiste energiatõhususe meetmete kasutamiseks endiselt 
kättesaadavad.

Muudatusettepanek 245
Pavel Poc

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 4 – esimene lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad kehtestada lõike 3 Selleks et tagada üksnes tehnilise 
potentsiaaliga ning sotsiaal- ja 
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sätetest erandi tegemise tingimused, kui: ärimajanduslikku kasu toovate projektide 
rakendamine, kehtestavad liikmesriigid 
lõike 3 sätetest erandi tegemise tingimused, 
kui:

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga selgitatakse, et liikmesriikidel peaks olema kohustus 
kehtestada ühised tingimused koostootmise kohustusest erandite tegemiseks, tagades 
ebamajanduslike või tehniliselt mitteusaldusväärsete projektide rakendamata jätmise.

Muudatusettepanek 246
Miroslav Ouzký

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 4 – esimene lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad kehtestada lõike 3 
sätetest erandi tegemise tingimused, kui:

Liikmesriigid kehtestavad lõike 3 sätetest 
erandi tegemise tingimused, kui:

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga selgitatakse, et liikmesriikidel peaks olema kohustus 
kehtestada ühised tingimused koostootmise kohustusest erandite tegemiseks, kui punktide a, b 
ja c ning käesoleva lõike tingimusi ei täideta. See peaks tagama ebamajanduslike või 
tehniliselt mitteusaldusväärsete projektide rakendamata jätmise.

Muudatusettepanek 247
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 4 – esimene lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) VIII lisa punktis 1 sätestatud 
künnistingimused soojuskoormuse 
kättesaadavuse kohta ei ole täidetud;

välja jäetud
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Or. fi

Muudatusettepanek 248
Pavel Poc

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 4 – esimene lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) VIII lisa punktis 1 sätestatud 
künnistingimused soojuskoormuse 
kättesaadavuse kohta ei ole täidetud;

a) tulude-kulude analüüs näitab, et kulud 
on suuremad kui tulu, võrreldes kogu 
olelusringi maksumust, sealhulgas 
infrastruktuuri investeeringuid, kui sama 
hulk elektrit ja soojust toodetaks eraldi 
kütte või jahutusena;

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga selgitatakse, et liikmesriikidel peaks olema kohustus 
kehtestada ühised tingimused koostootmise kohustusest erandite tegemiseks, tagades 
ebamajanduslike või tehniliselt mitteusaldusväärsete projektide rakendamata jätmise.

Muudatusettepanek 249
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 4 – esimene lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) lõike 3 punktis b käsitletud käitise 
asukoha nõuet ei saa täita vajaduse tõttu 
paigutada käitis direktiivi 2009/31/EÜ 
alusel loa saanud geoloogilise säilitamise 
koha lähedale; või

välja jäetud

Or. fi

Muudatusettepanek 250
Pavel Poc
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 4 – esimene lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) lõike 3 punktis b käsitletud käitise 
asukoha nõuet ei saa täita vajaduse tõttu 
paigutada käitis direktiivi 2009/31/EÜ 
alusel loa saanud geoloogilise säilitamise 
koha lähedale; või

b) käitis paigutatakse direktiivi 
2009/31/EÜ alusel loa saanud geoloogilise 
säilitamise koha lähedale; või

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga selgitatakse, et liikmesriikidel peaks olema kohustus 
kehtestada ühised tingimused koostootmise kohustusest erandite tegemiseks, tagades 
ebamajanduslike või tehniliselt mitteusaldusväärsete projektide rakendamata jätmise.

Muudatusettepanek 251
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 4 – esimene lõik – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) tulude-kulude analüüs näitab, et kulud 
on suuremad kui tulu, võrreldes kogu 
olelusringi maksumust, sealhulgas 
infrastruktuuri investeeringuid, kui sama 
hulk elektrit ja soojust toodetaks eraldi 
kütte või jahutusena.

välja jäetud

Or. fi

Muudatusettepanek 252
Pavel Poc

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 4 – esimene lõik – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) tulude-kulude analüüs näitab, et kulud 
on suuremad kui tulu, võrreldes kogu 
olelusringi maksumust, sealhulgas 
infrastruktuuri investeeringuid, kui sama 
hulk elektrit ja soojust toodetaks eraldi 
kütte või jahutusena.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga selgitatakse, et liikmesriikidel peaks olema kohustus 
kehtestada ühised tingimused koostootmise kohustusest erandite tegemiseks, tagades 
ebamajanduslike või tehniliselt mitteusaldusväärsete projektide rakendamata jätmise.

Muudatusettepanek 253
Karl-Heinz Florenz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 4 – esimene lõik – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) tulude-kulude analüüs näitab, et kulud 
on suuremad kui tulu, võrreldes kogu 
olelusringi maksumust, sealhulgas 
infrastruktuuri investeeringuid, kui sama 
hulk elektrit ja soojust toodetaks eraldi 
kütte või jahutusena.

c) tulude-kulude analüüs näitab, et kulud ei 
võimalda konkurentsivõimelist 
investeeringutasuvust, võttes arvesse kogu 
olelusringi maksumust, sealhulgas 
infrastruktuuri investeeringuid, kui sama 
hulk elektrit ja soojust toodetaks eraldi 
kütte või jahutusena.

Or. en

Selgitus

Koostootmisseadmed peavad olema majanduslikult elujõulised. Juhtudel, kus need ei ole 
majanduslikult elujõulised, võivad teised energiatõhususe meetmed olla asjakohasemad ja 
finantsvahendid peaksid olema teiste energiatõhususe meetmete kasutamiseks endiselt 
kättesaadavad.

Muudatusettepanek 254
Anja Weisgerber, Peter Liese
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 4 – esimene lõik – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) majanduslikel põhjustel või 
võrgustabiilsuse tagamiseks on vaja anda 
luba koostootmisseadmeta tõhusatele 
gaasi- või söeelektrijaamadele.

Or. de

Selgitus

Lisaks koostootmise rakendamisele peaks liikmesriikidel olema ka õigus anda majanduslikel 
põhjustel ja võrgustabiilsuse tagamiseks samamoodi luba tõhusatele uutele gaasi- või 
söeelektrijaamadele. Direktiivi projektis ette nähtud erandeeskirjad, mis sätestavad komisjoni 
kontrolliõiguse, ei ole selleks piisavad.

Muudatusettepanek 255
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 4 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid teatavad need erandite 
tegemise tingimused komisjonile 1. 
jaanuariks 2014. Komisjon võib nende 
tingimuste heakskiitmisest keelduda või 
soovitada muudatusi kuue kuu jooksul 
pärast teatamist. Sellisel juhul ei kohalda 
asjaomane liikmesriik erandi tegemise 
tingimusi enne, kui komisjon on selgelt 
väljendanud oma heakskiitu uuesti 
esitatud või muudetud tingimuste kohta.

välja jäetud

Or. fi

Muudatusettepanek 256
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 4 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid teatavad need erandite 
tegemise tingimused komisjonile 1. 
jaanuariks 2014. Komisjon võib nende 
tingimuste heakskiitmisest keelduda või
soovitada muudatusi kuue kuu jooksul 
pärast teatamist. Sellisel juhul ei kohalda
asjaomane liikmesriik erandi tegemise 
tingimusi enne, kui komisjon on selgelt 
väljendanud oma heakskiitu uuesti 
esitatud või muudetud tingimuste kohta.

Liikmesriigid teatavad need erandite 
tegemise tingimused komisjonile 1. 
jaanuariks 2016. Komisjon võib soovitada 
muudatusi kuue kuu jooksul pärast 
teatamist. Sellisel juhul kohaldab
asjaomane liikmesriik erandi tegemise 
tingimusi, kuni komisjon kiidab muudetud 
tingimused heaks.

Or. pl

Muudatusettepanek 257
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid tagavad, et linnade ja 
maapiirkondade ruumilist planeerimist 
käsitlevad siseriiklikud õigusaktid 
kohandatakse lõikes 3 osutatud 
loakriteeriumidega ning on kooskõlas 
riiklike kütte- ja jahutuskavadega, millele 
on osutatud lõikes 1.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 258
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid tagavad, et linnade ja 
maapiirkondade ruumilist planeerimist
käsitlevad siseriiklikud õigusaktid
kohandatakse lõikes 3 osutatud 
loakriteeriumidega ning on kooskõlas 
riiklike kütte- ja jahutuskavadega, millele 
on osutatud lõikes 1.

5. Liikmesriigid tagavad, et linnade ja 
maapiirkondade ruumilist planeerimist 
käsitlevate liikmesriikide õigusaktide 
juures võetakse arvesse tõhusat 
energiatootmist, energiajaotust ja -
kasutust.

Or. fi

Muudatusettepanek 259
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid tagavad, et linnade ja 
maapiirkondade ruumilist planeerimist 
käsitlevad siseriiklikud õigusaktid 
kohandatakse lõikes 3 osutatud 
loakriteeriumidega ning on kooskõlas
riiklike kütte- ja jahutuskavadega, millele 
on osutatud lõikes 1.

5. Liikmesriigid tagavad, et linnade ja 
maapiirkondade ruumilist planeerimist 
käsitlevad siseriiklikud õigusaktid 
kohandatakse lõikes 3 osutatud 
loakriteeriumidega ning nendes võetakse 
asjakohaselt arvesse riiklikke kütte- ja 
jahutuskavasid, millele on osutatud lõikes 
1.

Or. de

Selgitus

Kohustus kohaldada riiklikke kütte- ja jahutuskavasid kogu ruumilisele planeerimisele, 
kõikidele maakasutus- ja hoonestuskavadele kujutab endast väga suurt bürokraatiakoormust 
ja piirab oluliselt piirkondliku ja kohaliku tasandi otsustajate paindlikkust.

Muudatusettepanek 260
Oreste Rossi

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

Liikmesriigid tagavad, et kui olemasolev 
20 MW ületava summaarse 
nimisoojusvõimsusega elektrijaam oluliselt 
remonditakse või kui selle luba direktiivi 
2010/75/EÜ artikli 21 kohaselt 
ajakohastatakse, seatakse uue või 
ajakohastatud loa või litsentsi tingimuseks 
jaama töö muutmine nii, et sellest saaks 
tõhus koostootmisjaam, juhul kui jaam 
paikneb asukohas, kus küttevajadusega 
piirkonnad saavad heitsoojust kasutada 
kooskõlas VIII lisa punktiga 1.

Liikmesriigid tagavad, et kui olemasolev 
20 MW ületava summaarse 
nimisoojusvõimsusega elektrijaam oluliselt 
remonditakse või kui selle luba direktiivi 
2010/75/EÜ artikli 21 kohaselt 
ajakohastatakse, seatakse uue või 
ajakohastatud loa või litsentsi tingimuseks 
jaama töö muutmine nii, et sellest saaks 
tõhus koostootmisjaam.

Or. en

Muudatusettepanek 261
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 6 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et kui olemasolev 
20 MW ületava summaarse 
nimisoojusvõimsusega elektrijaam oluliselt 
remonditakse või kui selle luba direktiivi 
2010/75/EÜ artikli 21 kohaselt 
ajakohastatakse, seatakse uue või 
ajakohastatud loa või litsentsi tingimuseks 
jaama töö muutmine nii, et sellest saaks 
tõhus koostootmisjaam, juhul kui jaam 
paikneb asukohas, kus küttevajadusega 
piirkonnad saavad heitsoojust kasutada
kooskõlas VIII lisa punktiga 1.

Liikmesriigid tagavad, et kui olemasolev 
20 MW ületava summaarse 
nimisoojusvõimsusega elektrijaam oluliselt 
remonditakse või kui selle luba direktiivi 
2010/75/EÜ artikli 21 kohaselt 
ajakohastatakse, seatakse uue või 
ajakohastatud loa või litsentsi tingimuseks 
jaama töö muutmine nii, et sellest saaks 
tõhus koostootmisjaam, juhul kui uuringud 
on näidanud selle kulutõhusust ning jaam 
paikneb asukohas, kus saab kasutada 
heitsoojust.

Or. fi

Muudatusettepanek 262
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Cristian Silviu Buşoi, Salvatore 
Tatarella
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 6 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et kui olemasolev 
20 MW ületava summaarse 
nimisoojusvõimsusega elektrijaam oluliselt 
remonditakse või kui selle luba direktiivi 
2010/75/EÜ artikli 21 kohaselt 
ajakohastatakse, seatakse uue või 
ajakohastatud loa või litsentsi tingimuseks
jaama töö muutmine nii, et sellest saaks 
tõhus koostootmisjaam, juhul kui jaam 
paikneb asukohas, kus küttevajadusega 
piirkonnad saavad heitsoojust kasutada 
kooskõlas VIII lisa punktiga 1.

6. Liikmesriigid tagavad, et vastavalt 
lõikele 2 kindlaks määratud 
koostootmispotentsiaaliga 
arenduspiirkondades, kui olemasolev 20 
MW ületava summaarse 
nimisoojusvõimsusega elektrijaam oluliselt 
remonditakse või kui selle luba direktiivi 
2010/75/EÜ artikli 21 kohaselt 
ajakohastatakse, seatakse uue või 
ajakohastatud loa või litsentsi 
eelistingimuseks jaama töö tehniliselt ja 
majanduslikult teostatavaks muutmine nii, 
et sellest saaks tõhus koostootmisjaam, 
juhul kui jaam paikneb asukohas, kus on 
piisav ja pikaajaliselt stabiilne 
küttevajadus. Elektrijaama varustamist 
CO2 kogumise ja säilitamise seadmetega 
ei loeta remondiks kõnealuste sätete 
mõistes.

Or. en

Justification

A “one fits all” approach in promoting CHP is not advisable. Due to the many technical 
issues in CHP, national circumstances including geographical, economic and social aspects 
should be taken into account. All these aspects also account for large differences in Member 
States’ in terms of intensity and duration of the heating and cooling service required. 
Requirements should be introduced on a case by case basis as part of a cost-benefit analysis 
carried out at a system level according to clearly established criteria and modalities. Such 
analysis should identify District Heating/Cooling development areas where heat demand is 
sufficient to justify the development of district heating/cooling networks. An effective 
promotion of CHP can be pursued by preserving the market operators’ free initiative, 
providing financial incentives and simplifying administrative procedures. Development costs 
of district heating/cooling networks should be borne by network users in order to guarantee a 
balanced distribution of costs and avoid market distortion.

Muudatusettepanek 263
Pavel Poc
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 6 – esimene lõik 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et kui olemasolev 
20 MW ületava summaarse 
nimisoojusvõimsusega elektrijaam oluliselt 
remonditakse või kui selle luba direktiivi 
2010/75/EÜ artikli 21 kohaselt 
ajakohastatakse, seatakse uue või 
ajakohastatud loa või litsentsi tingimuseks 
jaama töö muutmine nii, et sellest saaks 
tõhus koostootmisjaam, juhul kui jaam 
paikneb asukohas, kus küttevajadusega 
piirkonnad saavad heitsoojust kasutada 
kooskõlas VIII lisa punktiga 1.

Liikmesriigid tagavad, et kui olemasolev 
20 MW ületava summaarse 
nimisoojusvõimsusega elektrijaam oluliselt 
remonditakse või kui selle luba direktiivi 
2010/75/EÜ artikli 21 kohaselt 
ajakohastatakse, seatakse uue või 
ajakohastatud loa või litsentsi tingimuseks 
jaama töö muutmine nii, et sellest saaks 
tõhus koostootmisjaam, juhul kui selline 
tõhusa koostootmise projekt on tehniliselt, 
sotsiaalmajanduslikult ja äriliselt 
teostatav.

Or. en

Muudatusettepanek 264
Miroslav Ouzký

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 6 – esimene lõik 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et kui olemasolev 
20 MW ületava summaarse 
nimisoojusvõimsusega elektrijaam oluliselt 
remonditakse või kui selle luba direktiivi 
2010/75/EÜ artikli 21 kohaselt 
ajakohastatakse, seatakse uue või 
ajakohastatud loa või litsentsi tingimuseks 
jaama töö muutmine nii, et sellest saaks 
tõhus koostootmisjaam, juhul kui jaam 
paikneb asukohas, kus küttevajadusega 
piirkonnad saavad heitsoojust kasutada 
kooskõlas VIII lisa punktiga 1.

Liikmesriigid tagavad, et kui olemasolev 
20 MW ületava summaarse 
nimisoojusvõimsusega elektrijaam, välja 
arvatud tuumaelektrijaam, oluliselt 
remonditakse või kui selle luba direktiivi 
2010/75/EÜ artikli 21 kohaselt 
ajakohastatakse, seatakse uue või 
ajakohastatud loa või litsentsi tingimuseks 
jaama töö muutmine nii, et sellest saaks 
tõhus koostootmisjaam, juhul kui jaam 
paikneb asukohas, kus küttevajadusega 
piirkonnad saavad heitsoojust kasutada 
kooskõlas VIII lisa punktiga 1.

Or. en
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Selgitus

Erandeeskirjades tuleks arvesse võtta suure koormusteguriga tuumaelektrijaamade eripära.
Koormusteguri ja demograafilisest olukorrast tuleneva piiratud küttevajaduse tõttu ei suuda 
nad saavutada lõigetes 3 ja 6 kehtestatud tõhusa koostootmise nõuete täitmiseks vajalikku 
kütte osakaalu elektritootmises. Kõik tuumaelektrijaamad tuleks nõuete kehtivusalast 
täielikult välja jätta, kuna nad ei täida algusest peale tõhusa koostootmise nõudeid.

Muudatusettepanek 265
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 6 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et kui olemasolev 
20 MW ületava summaarse 
nimisoojusvõimsusega elektrijaam oluliselt 
remonditakse või kui selle luba direktiivi 
2010/75/EÜ artikli 21 kohaselt 
ajakohastatakse, seatakse uue või 
ajakohastatud loa või litsentsi tingimuseks
jaama töö muutmine nii, et sellest saaks 
tõhus koostootmisjaam, juhul kui jaam 
paikneb asukohas, kus küttevajadusega 
piirkonnad saavad heitsoojust kasutada 
kooskõlas VIII lisa punktiga 1.

Liikmesriigid tagavad, et kui olemasolev 
20 MW ületava summaarse 
nimisoojusvõimsusega elektrijaam oluliselt 
remonditakse või kui selle luba direktiivi 
2010/75/EÜ artikli 21 kohaselt 
ajakohastatakse, tuleb uue või 
ajakohastatud loa või litsentsi juures 
kaaluda jaama kulutõhususe ja 
kasutamise analüüsi põhjal jaama töö 
muutmist nii, et sellest saaks tõhus 
koostootmisjaam.

Or. pl

Muudatusettepanek 266
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 6 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Elektrijaama varustamist CO2 kogumise 
ja säilitamise seadmetega ei loeta 
remondiks kõnealuste sätete mõistes.

välja jäetud

Or. de
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Muudatusettepanek 267
Oreste Rossi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad lisada 
loakriteeriumidele või samaväärsetele 
loakriteeriumidele tingimused üksikute 
käitiste esimese lõigu sätete 
kohaldamisalast väljajätmiseks, kui 
tulude-kulude analüüs näitab, et kulud on 
suuremad kui tulu, võrreldes kogu 
olelusringi maksumust, sealhulgas 
infrastruktuuri investeeringuid, kui sama 
hulk elektrit ja soojust toodetaks eraldi 
kütte või jahutusena.

Or. en

Muudatusettepanek 268
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 6 – teine b lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid teatavad need erandite 
tegemise tingimused komisjonile 1. 
jaanuariks 2014.

Or. en

Muudatusettepanek 269
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 7
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Liikmesriigid võivad kehtestada lõike 6 
sätetest erandi tegemise tingimused, kui:

välja jäetud

a) VIII lisa punktis 1 sätestatud 
künnistingimused soojuskoormuse 
kättesaadavuse kohta ei ole täidetud; või
b) tulude-kulude analüüs näitab, et kulud 
on suuremad kui tulu, võrreldes kogu 
olelusringi maksumust, sealhulgas 
infrastruktuuri investeeringuid, kui sama 
hulk elektrit ja soojust toodetaks eraldi 
kütte või jahutusena.
Liikmesriigid teatavad need erandi 
tegemise tingimused komisjonile 1. 
jaanuariks 2014. Komisjon võib nende 
tingimuste heakskiitmisest keelduda või 
soovitada muudatusi kuue kuu jooksul 
pärast teatamist. Sellisel juhul ei kohalda 
asjaomane liikmesriik erandi tegemise 
tingimusi enne kui komisjon on selgelt 
väljendanud oma heakskiitu uuesti 
esitatud või muudetud tingimuste kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 270
Karl-Heinz Florenz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 7 – esimene lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad kehtestada lõike 6 
sätetest erandi tegemise tingimused, kui:

Liikmesriigid kehtestavad lõike 6 sätetest 
erandi tegemise tingimused, kui:

Or. en

Selgitus

Koostootmisseadmed peavad olema majanduslikult elujõulised. Juhtudel, kus need ei ole 
majanduslikult elujõulised, võivad teised energiatõhususe meetmed olla asjakohasemad ja 
finantsvahendid peaksid olema teiste energiatõhususe meetmete kasutamiseks endiselt 
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kättesaadavad.

Muudatusettepanek 271
Pavel Poc

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 7 – esimene lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad kehtestada lõike 6 
sätetest erandi tegemise tingimused, kui:

Selleks et tagada üksnes tehnilise 
potentsiaaliga ning sotsiaal- ja 
ärimajanduslikku kasu toovate projektide 
rakendamine, kehtestavad liikmesriigid 
lõike 6 sätetest erandi tegemise tingimused, 
kui:

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga selgitatakse kooskõlas artikli 10 lõike 7 
muudatusettepanekuga, et liikmesriikidel peaks olema kohustus kehtestada ühised tingimused 
koostootmise kohustusest erandite tegemiseks, tagades ebamajanduslike või tehniliselt 
mitteusaldusväärsete projektide rakendamata jätmise.

Muudatusettepanek 272
Miroslav Ouzký

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 7 – esimene lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad kehtestada lõike 6 
sätetest erandi tegemise tingimused, kui:

Liikmesriigid kehtestavad lõike 6 sätetest 
erandi tegemise tingimused, kui:

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga selgitatakse kooskõlas artikli 10 lõike 7 
muudatusettepanekuga, et liikmesriikidel peaks olema kohustus kehtestada ühised tingimused 
koostootmise kohustusest erandite tegemiseks, kui käesoleva lõike punktide a ja b tingimusi ei 
täideta. See peaks tagama ebamajanduslike või tehniliselt mitteusaldusväärsete projektide 
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rakendamata jätmise.

Muudatusettepanek 273
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 7 – esimene lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) VIII lisa punktis 1 sätestatud 
künnistingimused soojuskoormuse 
kättesaadavuse kohta ei ole täidetud; või

välja jäetud

Or. fi

Muudatusettepanek 274
Karl-Heinz Florenz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 7 – esimene lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) tulude-kulude analüüs näitab, et kulud 
on suuremad kui tulu, võrreldes kogu 
olelusringi maksumust, sealhulgas 
infrastruktuuri investeeringuid, kui sama 
hulk elektrit ja soojust toodetaks eraldi 
kütte või jahutusena.

c) tulude-kulude analüüs näitab, et kulud ei 
võimalda konkurentsivõimelist 
investeeringutasuvust, võttes arvesse kogu 
olelusringi maksumust, sealhulgas 
infrastruktuuri investeeringuid, kui sama 
hulk elektrit ja soojust toodetaks eraldi 
kütte või jahutusena.

.

Or. en

Selgitus

Koostootmisseadmed peavad olema majanduslikult elujõulised. Juhtudel, kus need ei ole 
majanduslikult elujõulised, võivad teised energiatõhususe meetmed olla asjakohasemad ja 
finantsvahendid peaksid olema teiste energiatõhususe meetmete kasutamiseks endiselt 
kättesaadavad.
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Muudatusettepanek 275
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 7 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid teatavad need erandite 
tegemise tingimused komisjonile 1. 
jaanuariks 2014. Komisjon võib nende 
tingimuste heakskiitmisest keelduda või
soovitada muudatusi kuue kuu jooksul 
pärast teatamist. Sellisel juhul ei kohalda
asjaomane liikmesriik erandi tegemise 
tingimusi enne, kui komisjon on selgelt 
väljendanud oma heakskiitu uuesti 
esitatud või muudetud tingimuste kohta.

Liikmesriigid teatavad need erandite 
tegemise tingimused komisjonile 1. 
jaanuariks 2016. Komisjon võib soovitada 
muudatusi kuue kuu jooksul pärast 
teatamist. Sellisel juhul kohaldab
asjaomane liikmesriik erandi tegemise 
tingimusi, kuni komisjon kiidab muudetud 
tingimused heaks.

Or. pl

Muudatusettepanek 276
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 8 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad vastu load või 
samaväärsed loakriteeriumid, millega 
tagatakse, et üle 20 MW summaarse 
soojusvõimsusega ja heitsoojust tootvad 
tööstuskäitised, mis ehitatakse või oluliselt 
remonditakse pärast [käesoleva direktiivi 
jõustumise kuupäev], püüavad oma 
heitsoojuse kinni ja kasutavad seda.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. fi

Muudatusettepanek 277
Pavel Poc
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 8 – esimene lõik 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad vastu load või 
samaväärsed loakriteeriumid, millega 
tagatakse, et üle 20 MW summaarse 
soojusvõimsusega ja heitsoojust tootvad 
tööstuskäitised, mis ehitatakse või oluliselt 
remonditakse pärast [käesoleva direktiivi 
jõustumise kuupäev], püüavad oma 
heitsoojuse kinni ja kasutavad seda.

Liikmesriigid võtavad vastu load või 
samaväärsed loakriteeriumid, millega 
tagatakse, et üle 20 MW summaarse 
soojusvõimsusega ja heitsoojust tootvad 
tööstuskäitised, mis ehitatakse või oluliselt 
remonditakse pärast [käesoleva direktiivi 
jõustumise kuupäev], püüavad oma 
heitsoojuse kinni ja kasutavad seda, kui 
projektile antud hinnangu kohaselt on see 
äriliselt ja tehniliselt teostatav.

Or. en

Justification

In alignment with the amendments to Article 10, paragraph 7 and 8, this amendment clarifies 
that it should be obligatory for Member States to lay down common conditions for exemption 
from the CPH obligation to ensure that projects that are uneconomic or technical unsound 
are not implemented. Further it clarifies that cost should be distributed fairly between the 
concerned actors to secure that benefits for the industry outweighs the costs. Finally this 
amendment includes the necessity to secure the long-term ability of companies investing in 
CPH to sell their excess heat. Member States must ensure viable, long-term conditions for 
companies investing in utilisation of excess heat.

Muudatusettepanek 278
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 8 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad mehhanismid 
selle tagamiseks, et need käitised oleksid 
ühendatud kaugkütte- ja -
jahutusvõrkudega. Nad võivad nimetatud 
käitistelt nõuda ühenduskulude ja selliste 
kaugkütte- ja jahutusvõrkude arendamise 
kulude katmist, mis on vajalikud nende 
heitsoojuse transportimiseks tarbijateni.

Liikmesriigid kehtestavad mehhanismid 
selle tagamiseks, et need käitised oleksid 
ühendatud kaugkütte- ja –
jahutusvõrkudega, kui see on 
kulutõhususe seisukohast ratsionaalne.
Nad võivad nimetatud käitistelt nõuda 
ühenduskulude ja selliste kaugkütte- ja 
jahutusvõrkude arendamise kulude katmist, 
mis on vajalikud nende heitsoojuse 
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transportimiseks tarbijateni.

Or. fi

Muudatusettepanek 279
Pavel Poc

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 8 – teine lõik 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad mehhanismid 
selle tagamiseks, et need käitised oleksid 
ühendatud kaugkütte- ja -
jahutusvõrkudega. Nad võivad nimetatud 
käitistelt nõuda ühenduskulude ja selliste 
kaugkütte- ja jahutusvõrkude arendamise 
kulude katmist, mis on vajalikud nende 
heitsoojuse transportimiseks tarbijateni.

Liikmesriigid kehtestavad mehhanismid 
selle tagamiseks, et need käitised oleksid 
ühendatud kaugkütte- ja -
jahutusvõrkudega. Nad tagavad, et
ühenduskulud ja selliste kaugkütte- ja 
jahutusvõrkude arendamise kulud, mis on 
vajalikud nende heitsoojuse 
transportimiseks tarbijateni, jagatakse 
osalejate vahel õiglaselt.

Or. en

Justification

In alignment with the amendments to Article 10, paragraph 7 and 8, this amendment clarifies 
that it should be obligatory for Member States to lay down common conditions for exemption 
from the CPH obligation to ensure that projects that are uneconomic or technical unsound 
are not implemented. Further it clarifies that cost should be distributed fairly between the 
concerned actors to secure that benefits for the industry outweighs the costs. Finally this 
amendment includes the necessity to secure the long-term ability of companies investing in 
CPH to sell their excess heat. Member States must ensure viable, long-term conditions for 
companies investing in utilisation of excess heat.

Muudatusettepanek 280
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 8 – teine lõik 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad mehhanismid Liikmesriigid kehtestavad kaugküttevõrgu 
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selle tagamiseks, et need käitised oleksid 
ühendatud kaugkütte- ja -
jahutusvõrkudega. Nad võivad nimetatud 
käitistelt nõuda ühenduskulude ja selliste 
kaugkütte- ja jahutusvõrkude arendamise 
kulude katmist, mis on vajalikud nende 
heitsoojuse transportimiseks tarbijateni.

tehnilist juhtimist ja majanduslikku 
tasakaalu arvesse võttes mehhanismid 
selle tagamiseks, et need käitised oleksid 
ühendatud kaugkütte- ja -
jahutusvõrkudega. Nad võivad nimetatud 
käitistelt nõuda ühenduskulude ja selliste 
kaugkütte- ja jahutusvõrkude arendamise 
kulude katmist, mis on vajalikud nende 
heitsoojuse transportimiseks tarbijateni.

Or. en

Muudatusettepanek 281
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 8 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad mehhanismid 
selle tagamiseks, et need käitised oleksid 
ühendatud kaugkütte- ja -
jahutusvõrkudega. Nad võivad nimetatud 
käitistelt nõuda ühenduskulude ja selliste 
kaugkütte- ja jahutusvõrkude arendamise 
kulude katmist, mis on vajalikud nende 
heitsoojuse transportimiseks tarbijateni.

Liikmesriigid kehtestavad mehhanismid 
selle tagamiseks, et need käitised oleksid 
ühendatud kaugkütte- ja –
jahutusvõrkudega, kui neis võrkudes on 
vaja kütet või jahutamist. Nad võivad 
nimetatud käitistelt nõuda ühenduskulude 
ja selliste kaugkütte- ja jahutusvõrkude 
arendamise kulude katmist, mis on 
vajalikud nende heitsoojuse 
transportimiseks tarbijateni.

Or. pl

Muudatusettepanek 282
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 8 – kolmas lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad kehtestada esimese 
lõigu sätetest erandi tegemise tingimused, 
kui:

Liikmesriigid võivad lisada 
loakriteeriumidele või samaväärsetele 
loakriteeriumidele tingimused üksikute 
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käitiste esimese lõigu sätete 
kohaldamisalast väljajätmiseks, kui 
tulude-kulude analüüs näitab, et kulud on 
suuremad kui tulu, võrreldes kogu 
olelusringi maksumust, sealhulgas 
infrastruktuuri investeeringuid, kui sama 
hulk elektrit ja soojust toodetaks eraldi 
kütte või jahutusena.

Or. en

Muudatusettepanek 283
Karl-Heinz Florenz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 8 – kolmas lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad kehtestada esimese 
lõigu sätetest erandi tegemise tingimused, 
kui:

Liikmesriigid kehtestavad esimese lõigu 
sätetest erandi tegemise tingimused, kui:

Or. en

Selgitus

Koostootmisseadmed peavad olema majanduslikult elujõulised. Juhtudel, kus need ei ole 
majanduslikult elujõulised, võivad teised energiatõhususe meetmed olla asjakohasemad ja 
finantsvahendid peaksid olema teiste energiatõhususe meetmete kasutamiseks endiselt 
kättesaadavad.

Muudatusettepanek 284
Pavel Poc

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 8 – kolmas lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad kehtestada esimese 
lõigu sätetest erandi tegemise tingimused, 
kui:

Liikmesriigid kehtestavad esimese lõigu 
sätetest erandi tegemise tingimused, kui:
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Or. en

Justification

In alignment with the amendments to Article 10, paragraph 7 and 8, this amendment clarifies 
that it should be obligatory for Member States to lay down common conditions for exemption 
from the CPH obligation to ensure that projects that are uneconomic or technical unsound 
are not implemented. Further it clarifies that cost should be distributed fairly between the 
concerned actors to secure that benefits for the industry outweighs the costs. Finally this 
amendment includes the necessity to secure the long-term ability of companies investing in 
CPH to sell their excess heat. Member States must ensure viable, long-term conditions for 
companies investing in utilisation of excess heat.

Muudatusettepanek 285
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 8 – kolmas lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) VIII lisa punktis 2 sätestatud 
künnistingimused soojuskoormuse 
kättesaadavuse kohta ei ole täidetud; või

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 286
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 8 – kolmas lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) VIII lisa punktis 2 sätestatud 
künnistingimused soojuskoormuse 
kättesaadavuse kohta ei ole täidetud; või

välja jäetud

Or. fi

Muudatusettepanek 287
Oreste Rossi
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 8 – kolmas lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) tulude-kulude analüüs näitab, et kulud 
on suuremad kui tulu, võrreldes kogu 
olelusringi maksumust, sealhulgas 
infrastruktuuri investeeringuid, kui sama 
hulk soojust toodetaks eraldi kütte või 
jahutusena.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 288
Karl-Heinz Florenz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 8 – kolmas lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) tulude-kulude analüüs näitab, et kulud 
on suuremad kui tulu, võrreldes kogu 
olelusringi maksumust, sealhulgas 
infrastruktuuri investeeringuid, kui sama 
hulk soojust toodetaks eraldi kütte või 
jahutusena.

c) tulude-kulude analüüs näitab, et kulud ei 
võimalda konkurentsivõimelist 
investeeringutasuvust, võttes arvesse kogu 
olelusringi maksumust, sealhulgas 
infrastruktuuri investeeringuid, kui sama 
hulk elektrit ja soojust toodetaks eraldi 
kütte või jahutusena.

Or. en

Selgitus

Koostootmisseadmed peavad olema majanduslikult elujõulised. Juhtudel, kus need ei ole 
majanduslikult elujõulised, võivad teised energiatõhususe meetmed olla asjakohasemad ja 
finantsvahendid peaksid olema teiste energiatõhususe meetmete kasutamiseks endiselt 
kättesaadavad.

Muudatusettepanek 289
Oreste Rossi
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 8 – neljas lõik 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid teatavad need erandite 
tegemise tingimused komisjonile 1. 
jaanuariks 2014. Komisjon võib nende 
tingimuste heakskiitmisest keelduda või 
soovitada muudatusi kuue kuu jooksul 
pärast teatamist. Sellisel juhul ei kohalda 
asjaomane liikmesriik erandi tegemise 
tingimusi enne, kui komisjon on selgelt 
väljendanud oma heakskiitu uuesti 
esitatud või muudetud tingimuste kohta.

Liikmesriigid teatavad need erandite 
tegemise tingimused komisjonile 1. 
jaanuariks 2014.

Or. en

Muudatusettepanek 290
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 8 – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid teatavad need erandite 
tegemise tingimused komisjonile 1. 
jaanuariks 2014. Komisjon võib nende 
tingimuste heakskiitmisest keelduda või 
soovitada muudatusi kuue kuu jooksul 
pärast teatamist. Sellisel juhul ei kohalda
asjaomane liikmesriik erandi tegemise 
tingimusi enne, kui komisjon on selgelt 
väljendanud oma heakskiitu uuesti 
esitatud või muudetud tingimuste kohta.

Liikmesriigid teatavad need erandite 
tegemise tingimused komisjonile 1. 
jaanuariks 2016. Komisjon võib soovitada 
muudatusi kuue kuu jooksul pärast 
teatamist. Sellisel juhul kohaldab
asjaomane liikmesriik erandi tegemise 
tingimusi, kuni komisjon kiidab muudetud 
tingimused heaks.

Or. pl

Muudatusettepanek 291
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 9
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Vastavalt artiklile 18 kehtestab komisjon 
delegeeritud õigusaktiga 1. jaanuariks 2013 
lõike 4 punktis c, lõike 7 punktis b ja lõike 
8 punktis b osutatud kulude-tulude
analüüsimise metoodika.

9. Vastavalt artiklile 18 kehtestab komisjon 
delegeeritud õigusaktiga 1. jaanuariks 2013 
kooskõlas VIII lisaga kulude-tulude 
analüüsimise metoodika, mis hõlmab 
lõikes 1a osutatud liikmesriigi kogu 
territooriumi, ja lõigetes 3, 6 ja 8 osutatud 
käitiste tulude-kulude analüüsi.

Or. en

Muudatusettepanek 292
Pavel Poc

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Vastavalt artiklile 18 kehtestab komisjon 
delegeeritud õigusaktiga 1. jaanuariks 2013 
lõike 4 punktis c, lõike 7 punktis b ja lõike 
8 punktis b osutatud kulude-tulude 
analüüsimise metoodika.

9. Vastavalt artiklile 18 kehtestab komisjon 
delegeeritud õigusaktiga 1. jaanuariks 2013 
lõike 4 punktis c, lõike 7 punktis b ja lõike 
8 punktis b osutatud kulude-tulude 
analüüsimise metoodika. Metoodika 
koostatakse pärast asjaomaste 
sidusrühmadega konsulteerimist.
Metoodikas võetakse arvesse nii 
sotsiaalmajanduslikke kui ka äritegevuse 
finantsperspektiive.

Or. en

Selgitus

Lisaks koostootmisprojekti sotsiaalmajandusliku elujõulisuse tagamisele peab see olema 
osalevate investorite jaoks ka positiivseks ärimudeliks. Koostootmine ei tohiks olla eesmärk 
iseeneses. Kulude-tulude analüüsimise metoodika peaks kõnealuste perspektiividega 
arvestama ja selle koostamisse tuleks kaasata investeeringuid tegevad ettevõtted.

Muudatusettepanek 293
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 10 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonil on vastavalt artiklile 18 
volitused delegeeritud õigusaktidega läbi 
vaadata direktiivi 2004/8/EÜ alusel 
komisjoni otsusega [otsuse number] 
kehtestatud tõhususe ühtlustatud 
kontrollväärtused esmakordselt 1. 
jaanuariks 2015 ja pärast seda iga kümne 
aasta tagant.

Võttes arvesse tehnilist arengut ja 
innovatsiooni, on komisjonil vastavalt 
artiklile 18 volitused delegeeritud 
õigusaktidega läbi vaadata direktiivi 
2004/8/EÜ alusel komisjoni otsusega 
[otsuse number] kehtestatud tõhususe 
ühtlustatud kontrollväärtused esmakordselt 
1. jaanuariks 2015 ja pärast seda iga kümne 
aasta tagant.

Or. fi

Muudatusettepanek 294
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11. Liikmesriigid tagavad, et kui 
koostootmisele antakse toetust, tehakse 
seda tõhusa koostootmisega saadava 
elektrienergia tootmiseks, kus heitsoojust 
kasutatakse tõhusalt, et saavutada 
primaarenergia sääst. Nad ei erista 
kohapeal tarbitavat ja võrku eksporditavat 
elektrit. Koostootmisele ja soojuse 
tootmisele kaugkütteks ning 
kaugküttevõrkudele antavale riiklikule 
toetusele kohaldatakse vajaduse korral 
riigiabi eeskirju.

11. Liikmesriigid tagavad, et kui 
koostootmisele antakse toetust, tehakse 
seda tõhusa koostootmisega saadava 
elektrienergia tootmiseks, kus heitsoojust 
kasutatakse tõhusalt, et saavutada 
primaarenergia sääst. Nad ei erista 
kohapeal tarbitavat ja võrku eksporditavat 
elektrit. Koostootmisele ja soojuse 
tootmisele kaugkütteks ning 
kaugküttevõrkudele antavale riiklikule 
toetusele kohaldatakse vajaduse korral 
riigiabi eeskirju.

Biomassi kasutamise projektide puhul 
võib summeerida toetuse suure tõhususe 
eest ja teised konkreetselt biomassiga 
seotud stiimulid. Teiselt poolt ei maksta 
toetust eraldiseisvasse/detsentraliseeritud 
energiatootmisse tehtavate investeeringute 
eest, kui see toob kaasa tõhusast 
kaugküttevõrgust lahtiühendamise. 
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Or. en

Muudatusettepanek 295
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid koostavad vastavalt X lisale 
andmekogud oma territooriumil asuvate 
käitiste kohta, mis tegelevad kütuste 
põletamisega ja mille summaarne 
nimisoojusvõimsus on 50 MW või enam, 
ning käitiste kohta, mis tegelevad 
mineraalõli ja gaasi rafineerimisega.
Andmekogu ajakohastatakse iga kolme 
aasta tagant. Komisjoni taotluse korral 
esitatakse talle nimetatud andmekogus 
olevad andmed käitise ja aasta kaupa. 
Liikmesriigid lisavad artikli 19 lõikes 2 
osutatud aruannetele 
mittekonfidentsiaalse kokkuvõtte, mis 
sisaldab agregeeritud teavet andmekogude 
kohta.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Direktiivi üldist lähenemist on vaja muuta. Kuna komisjon ei esitanud siduvaid eesmärke, 
vaid tegi selle asemel ettepaneku võtta mitmeid siduvaid meetmeid, vähendab see 
liikmesriikide paindlikkust, kuid ei taga 20% üldeesmärgi saavutamist. Seetõttu muudetakse 
seda eesmärgi saavutamise huvides, andes liikmesriikidele vabaduse valida mitme 
mittesiduva meetme seast.

Muudatusettepanek 296
Oreste Rossi

Direktiivi ettepanek
Artikkel 11 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid koostavad vastavalt X lisale 
andmekogud oma territooriumil asuvate 
käitiste kohta, mis tegelevad kütuste 
põletamisega ja mille summaarne 
nimisoojusvõimsus on 50 MW või enam, 
ning käitiste kohta, mis tegelevad 
mineraalõli ja gaasi rafineerimisega.
Andmekogu ajakohastatakse iga kolme 
aasta tagant. Komisjoni taotluse korral 
esitatakse talle nimetatud andmekogus 
olevad andmed käitise ja aasta kaupa.
Liikmesriigid lisavad artikli 19 lõikes 2 
osutatud aruannetele mittekonfidentsiaalse 
kokkuvõtte, mis sisaldab agregeeritud 
teavet andmekogude kohta.

Liikmesriigid koostavad vastavalt X lisale 
andmekogud oma territooriumil asuvate 
käitiste kohta, mis tegelevad kütuste 
põletamisega ja mille summaarne 
nimisoojusvõimsus on 50 MW või enam.
Andmekogu ajakohastatakse iga kolme 
aasta tagant. Komisjoni taotluse korral 
esitatakse talle nimetatud andmekogus 
olevad andmed käitise ja aasta kaupa.
Liikmesriigid lisavad artikli 19 lõikes 2 
osutatud aruannetele mittekonfidentsiaalse 
kokkuvõtte, mis sisaldab agregeeritud 
teavet andmekogude kohta.

Or. it

Selgitus

Direktiivi ettepanek võrdleb ekslikult rafineerimise sektorit elektritootmise sektoriga, mis on 
täiesti sobimatu.

Muudatusettepanek 297
János Áder

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid koostavad vastavalt X lisale 
andmekogud oma territooriumil asuvate 
käitiste kohta, mis tegelevad kütuste 
põletamisega ja mille summaarne 
nimisoojusvõimsus on 50 MW või enam, 
ning käitiste kohta, mis tegelevad 
mineraalõli ja gaasi rafineerimisega.
Andmekogu ajakohastatakse iga kolme 
aasta tagant. Komisjoni taotluse korral 
esitatakse talle nimetatud andmekogus 
olevad andmed käitise ja aasta kaupa. 
Liikmesriigid lisavad artikli 19 lõikes 2 

Liikmesriigid koostavad vastavalt X lisale 
andmekogud oma territooriumil asuvate 
käitiste kohta, mis tegelevad kütuste 
põletamisega ja mille summaarne 
nimisoojusvõimsus on 50 MW või enam.
Andmekogu ajakohastatakse iga kolme 
aasta tagant. Komisjoni taotluse korral 
esitatakse talle nimetatud andmekogus 
olevad andmed käitise ja aasta kaupa. 
Liikmesriigid lisavad artikli 19 lõikes 2 
osutatud aruannetele mittekonfidentsiaalse 
kokkuvõtte, mis sisaldab agregeeritud 
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osutatud aruannetele mittekonfidentsiaalse 
kokkuvõtte, mis sisaldab agregeeritud 
teavet andmekogude kohta.

teavet andmekogude kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 298
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid tagavad, et 
energiajuhtimissüsteemi osana on 
võimalik kasutusele võtta nõudluse poole 
vahendid, näiteks nõudlusele 
reageerimine.

Or. en

Muudatusettepanek 299
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Liikmesriigid võtavad meetmed 
tagamaks, et energiatarnijad seavad 
esikohale direktiivi 2010/31/EL artikli 2 
lõikes 6 määratletud taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia 
jaotamise.

Or. en

Muudatusettepanek 300
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid võivad lubada 
võrguenergia ülekande ja jaotamisega 
seoses sotsiaalse eesmärgiga süsteemi- ja 
tariifistruktuurikomponente eeldusel, et 
nende häiriv mõju ülekande- ja 
jaotussüsteemile on võimalikult väike ja et 
nimetatud komponendid ei ole sotsiaalse 
eesmärgi suhtes ebaproportsionaalsed.

välja jäetud

Or. pl

Muudatusettepanek 301
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid tagavad selliste ülekande-
ja jaotustariifides olevate stiimulite 
kõrvaldamise, mis tarbetult suurendavad 
jaotatava või ülekantava energia hulka.
Seoses sellega võivad liikmesriigid 
kooskõlas direktiivi 2009/72/EÜ artikli 3 
lõikega 2 ja direktiivi 2009/73/EÜ artikli 3 
lõikega 2 kehtestada elektri- ja 
gaasisektoris tegutsevatele ettevõtjatele 
energiatõhususega seotud avalike 
teenuste osutamise kohustused.

4. Liikmesriigid tagavad selliste ülekande-
ja jaotustariifides olevate stiimulite 
kõrvaldamise, mis tarbetult suurendavad 
jaotatava või ülekantava energia hulka.

Or. pl

Muudatusettepanek 302
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid tagavad selliste ülekande-
ja jaotustariifides olevate stiimulite 
kõrvaldamise, mis tarbetult suurendavad 
jaotatava või ülekantava energia hulka. 
Seoses sellega võivad liikmesriigid 
kooskõlas direktiivi 2009/72/EÜ artikli 3 
lõikega 2 ja direktiivi 2009/73/EÜ artikli 3 
lõikega 2 kehtestada elektri- ja 
gaasisektoris tegutsevatele ettevõtjatele 
energiatõhususega seotud avalike teenuste 
osutamise kohustused.

4. Liikmesriigid tagavad selliste ülekande-
ja jaotustariifides olevate stiimulite 
kõrvaldamise, mis tarbetult suurendavad 
jaotatava või ülekantava energia hulka või 
mis võivad takistada nõudlusele 
reageerimise kasutamist 
tasakaalustamisel ja abiteenuste 
osutamisel. Seoses sellega võivad 
liikmesriigid kooskõlas direktiivi 
2009/72/EÜ artikli 3 lõikega 2 ja direktiivi 
2009/73/EÜ artikli 3 lõikega 2 kehtestada 
elektri- ja gaasisektoris tegutsevatele 
ettevõtjatele energiatõhususega seotud 
avalike teenuste osutamise kohustused.

Or. en

Muudatusettepanek 303
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 5 – esimene lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et nende 
territooriumil asuvad 
ülekandevõrguettevõtjad ja 
jaotusvõrguettevõtjad täidavad võrgu 
usaldusväärsuse ja ohutuse hooldamise 
nõudeid, mis põhinevad pädevate riiklike 
asutuste poolt määratud läbipaistvatel ja 
mittediskrimineerivatel kriteeriumidel ning 
et nad:

Liikmesriigid tagavad, et nende 
territooriumil asuvad 
ülekandevõrguettevõtjad ja 
jaotusvõrguettevõtjad täidavad võrgu 
usaldusväärsuse ja ohutuse hooldamise 
nõudeid, mis põhinevad pädevate riiklike 
asutuste poolt määratud läbipaistvatel ja 
mittediskrimineerivatel kriteeriumidel ja 
on kooskõlas ELi tasandil ühtlustatud 
kriteeriumidega, ning et nad:

Or. en

Muudatusettepanek 304
Peter Liese, Anne Delvaux, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 5 – kolmas a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Liikmesriigid võivad lisaks kehtestada 
pidevad ja pikaajalised soodustariifid, 
vajaduse korral vähenemisskaala alusel, 
kui elekter on toodetud väike- ja 
mikrokoostootmisseadmetes. 

Or. en

Selgitus

Elektri hajatootmine, isegi üksikkodaniku tasandil, on tänaseks reaalsus. Tuleks lihtsustada 
tõhusa koostootmisega, eriti väike- ja mikrokoostootmisseadmetes toodetud elektri pääsu 
võrgusüsteemi. Liikmesriigid peaksid seetõttu kehtestama suure tõhususega 
mikrokoostootmisseadmetele soodustariifid. Kõnealuseid soodustariife tuleks planeeritult aja 
jooksul vähendada.

Muudatusettepanek 305
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Liikmesriigid tagavad, et riiklikud 
energeetikavaldkonda reguleerivad 
asutused julgustavad nõudlusele 
reageerimist, et osaleda 
mittediskrimineerival viisil kohalike või 
piirkondlike energia- ja teenindussektori 
reservturgude varustamisel, nõudes 
vajaduse korral riiklikelt reguleerivatelt 
asutustelt ja ülekandevõrguettevõtjatelt 
tehniliste näitajate määratlemist energia-
ja teenindussektori reservturgudel 
osalemiseks, võttes aluseks kõnealuste 
turgude tehnilised nõuded ja nõudlusele 
reageerimise suutlikkuse.
Energia- ja teenindussektori 
reservturgudel osaleva nõudlusele 
reageerimise pakkumistingimused 
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sisaldavad järgmisi asjakohaseid 
tingimusi: 
a) osalemiseks vajalik agregeeritud kW 
miinimumvõimsus;
b) aluseks võetav mõõtemetoodika;
c) arvestitega varustatud kohas (kui see 
on olemas) osalemiseks vajalik kW 
miinimumvõimsus;
d) nõudlusele reageerimise kestus;
e) nõudlusele reageerimise ajaline jaotus;
f) nõudlusele reageerimisest etteteatamise 
aeg;
g) telemeetria nõuded;
h) karistusnõuded;
i) nõudlusele reageerimise sagedus;
j) reageerimise intervallid;
k) pakkumise kestuse ajaline raamistik;
l) võimalus pakkuda positiivset või 
negatiivset võimsust;
m) maksed kasutamisvõimaluse eest.
Riiklike võimsuse adekvaatsuse või teiste 
energiajulgeolekuga seotud meetmete 
rakendamisel tuleks nõudlusele 
reageerimise potentsiaali igakülgselt 
arvesse võtta. Võimsuse adekvaatsuse 
skeemide rakendamisel tagavad 
liikmesriigid nõudlusele reageerimises 
osalemise potentsiaali igakülgse 
arvessevõtmise.

Or. en

Justification

Without appropriate market participation rules (tender requirements) it is impossible for 
demand side resources to participate in the markets. This in turn blocks the markets 
competition from the demand side and blocks new entrants. In markets such as the UK and 
France, where tender specifications have been adjusted to fit demand side resources, Demand 
Response is being established now on a commercial level. Adding this article to the Energy 
Efficiency Directive would therefore be a powerful, one-step measure, toward substantially 
forwarding the active participation of European consumers in the electricity markets, 
ensuring that they also are able to benefit financially from Smart Grid rollout.
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Muudatusettepanek 306
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 b. Liikmesriigid võtavad vastu 
nõudlusele reageerimise tegevuskava, et 
arukate võrkude rakendamise tulevaste 
tegevuskavade taustal edendada ja võtta 
kasutusele nõudlusele reageerimine. Kava 
peaks sisaldama asjakohaste võimalusi 
loovate tehniliste näitajate rakendamist 
agregeeritud nõudlusele reageerimise 
osalemiseks energia- ja teenindussektori 
reservturgudel. Liikmesriigid esitavad 
komisjonile 31. detsembriks 2013 ja 
pärast seda iga kahe aasta järel aruande 
käesolevas lõikes seatud eesmärkide 
täitmiseks rakendatud meetmete kohta.

Or. en

Selgitus

Energiaturud ja liikmesriikide infrastruktuur on väga erinevad. Seetõttu peaks neil olema 
võimalus määrata enda jaoks kindlaks, kuidas tagada kõige paremal viisil nõudlusele 
reageerimise kasutuselevõtt ja kuidas nad loovad võimalusi kolmandatest isikutest osalejate 
ja turukonkurentsi jaoks. Sellega tagatakse lõpptarbijatele võimalus oma tarbimisperioodide 
kontrollimisest kasu saada sellises ulatuses, mis on antud liikmesriigis mõistlik ja otstarbekas.

Muudatusettepanek 307
Peter Liese, Anne Delvaux, Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Selleks et saavutada kõrgel tasemel 
tehniline pädevus, objektiivsus ja 
usaldusväärsus, tagavad liikmesriigid, et 1. 

1. Selleks et saavutada kõrgel tasemel 
tehniline pädevus, objektiivsus ja 
usaldusväärsus, tagavad liikmesriigid, et 1. 
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jaanuariks 2014 oleksid 
energiateenuseosutajate, energiaauditite ja 
energiatõhususe parandusmeetmete 
pakkujate ning direktiivi 2010/31/EL 
artikli 2 punktis 9 määratletud 
ehitusdetailide paigaldajate jaoks 
kättesaadavad sertifitseerimissüsteemid 
või samaväärsed 
kvalifitseerimissüsteemid.

jaanuariks 2014 oleksid 
energiateenuseosutajate, energiaauditite ja 
energiatõhususe parandusmeetmete 
pakkujate ning direktiivi 2010/31/EL 
artikli 2 punktis 9 määratletud 
ehitusdetailide paigaldajate jaoks tagatud 
kvalifitseerimissüsteemid. Liikmesriigid 
kontrollivad, kas nende enda vastavad 
haridus- ja ümberõppesüsteemid pakuvad 
nõutud teadmisi.

Or. en

Selgitus

Mitmes liikmesriigis on juba olemas tõhusad kutsehariduse ja täiendõppe süsteemid. Nendega 
tagatakse, et energiatõhususe suurendamist, energiajuhtimist ja energiateenuseid puudutavad 
meetmed viiakse ellu kõrgel kvalifikatsioonitasemel. Seetõttu tuleks selgitada, et liikmesriigid 
võivad võtta tegevuse aluseks olemasolevad kvalifikatsioonisüsteemid/reguleerivad 
raamistikud.

Muudatusettepanek 308
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Selleks et saavutada kõrgel tasemel 
tehniline pädevus, objektiivsus ja 
usaldusväärsus, tagavad liikmesriigid, et 1. 
jaanuariks 2014 oleksid 
energiateenuseosutajate, energiaauditite ja 
energiatõhususe parandusmeetmete 
pakkujate ning direktiivi 2010/31/EL 
artikli 2 punktis 9 määratletud 
ehitusdetailide paigaldajate jaoks 
kättesaadavad sertifitseerimissüsteemid või 
samaväärsed kvalifitseerimissüsteemid.

1. Selleks et saavutada kõrgel tasemel 
tehniline pädevus, objektiivsus ja 
usaldusväärsus, peaksid liikmesriigid 
tagama, et 1. jaanuariks 2014 oleksid 
energiateenuseosutajate, energiaauditite ja 
energiatõhususe parandusmeetmete 
pakkujate ning direktiivi 2010/31/EL 
artikli 2 punktis 9 määratletud 
ehitusdetailide paigaldajate jaoks 
kättesaadavad sertifitseerimissüsteemid või 
samaväärsed kvalifitseerimissüsteemid.

Or. en

Selgitus

Direktiivi üldist lähenemist on vaja muuta. Kuna komisjon ei esitanud siduvaid eesmärke, 
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vaid tegi selle asemel ettepaneku võtta mitmeid siduvaid meetmeid, vähendab see 
liikmesriikide paindlikkust, kuid ei taga 20% üldeesmärgi saavutamist. Seetõttu muudetakse 
seda eesmärgi saavutamise huvides, andes liikmesriikidele vabaduse valida mitme 
mittesiduva meetme seast.

Muudatusettepanek 309
Peter Liese, Anne Delvaux, Vladko Todorov Panayotov, Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid teevad avalikult 
kättesaadavaks lõikes 1 osutatud 
sertifitseerimissüsteemid või samaväärsed
kvalifitseerimissüsteemid ning teevad 
omavahel ja komisjoniga koostööd 
süsteemide võrdlemise ja tunnustamise 
alal.

2. Liikmesriigid teevad avalikult 
kättesaadavaks lõikes 1 osutatud 
kvalifitseerimissüsteemid ning teevad tööd 
süsteemide võrdlemise ja tunnustamise 
alal. See ei piira direktiivi 2005/36/EÜ 
kohaldamist.

Or. en

Selgitus

Direktiivis 2005/36/EÜ on sätestatud kutsekvalifikatsioonide vastastikuse tunnustamise 
nõuded. Vajab selgitamist, et kvalifikatsioonide tunnustamist käsitlevad arutelud ei puuduta 
direktiivi 2005/36/EÜ kohaldamist.

Muudatusettepanek 310
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid teevad avalikult 
kättesaadavaks lõikes 1 osutatud 
sertifitseerimissüsteemid või samaväärsed 
kvalifitseerimissüsteemid ning teevad
omavahel ja komisjoniga koostööd 
süsteemide võrdlemise ja tunnustamise 
alal.

2. Liikmesriigid peaksid tegema avalikult 
kättesaadavaks lõikes 1 osutatud 
sertifitseerimissüsteemid või samaväärsed 
kvalifitseerimissüsteemid ning peaksid 
tegema omavahel ja komisjoniga koostööd 
süsteemide võrdlemise ja tunnustamise 
alal.
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Or. en

Selgitus

Direktiivi üldist lähenemist on vaja muuta. Kuna komisjon ei esitanud siduvaid eesmärke, 
vaid tegi selle asemel ettepaneku võtta mitmeid siduvaid meetmeid, vähendab see 
liikmesriikide paindlikkust, kuid ei taga 20% üldeesmärgi saavutamist. Seetõttu muudetakse 
seda eesmärgi saavutamise huvides, andes liikmesriikidele vabaduse valida mitme 
mittesiduva meetme seast.

Muudatusettepanek 311
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 13 a
Teave ja koolitus
1. Liikmesriigid tagavad, et teave 
olemasolevate 
energiatõhususmehhanismide ning 
finants- ja õigusraamistiku kohta on 
läbipaistev ning et seda levitatakse 
laialdaselt ja aktiivselt kõikidele 
tarbijatele, ehitajatele, arhitektidele, 
inseneridele, energiaauditi läbiviijatele ja 
ehitusdetailide paigaldajatele, nagu on 
sätestatud direktiivis 2010/31/EL. Nad 
tagavad, et panku ja muid finantsasutusi 
teavitatakse võimalustest, kuidas nad 
energiatõhususe suurendamise meetmete 
rahastamises osaleda saavad, sh näiteks 
avaliku ja erasektori partnerlusi luues.
2. Liikmesriigid loovad turul osalejatele 
sobivad tingimused ja stiimulid 
energiatarbijatele energiatõhusust 
käsitleva adekvaatse ja sihipärase teabe 
ning nõuannete jagamiseks.
3. Liikmesriigid tagavad, et nõuannete 
üksikasjalikuks aluseks on arukate 
arvestisüsteemide andmed. 
4. Liikmesriigid töötavad sidusrühmade, 
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sh kohalike ja piirkondlike ametiasutuste 
osalusel välja sobivad teavitus-, 
teadlikkuse tõstmise ja 
koolitusprogrammid, et teavitada elanikke 
energiatõhususe suurendamise 
meetmetega kaasnevatest kasudest ja 
praktilistest üksikasjadest.
5. Komisjon tagab, et teavet parimate 
energiasäästmise tavade kohta 
liikmesriikides vahetatakse ja levitatakse 
laialdaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 312
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 13 a
Teave ja koolitus
1. Liikmesriigid tagavad, et teave 
olemasolevate 
energiatõhususmehhanismide ning 
finants- ja õigusraamistiku kohta on 
läbipaistev ning et seda levitatakse 
laialdaselt ja aktiivselt kõikidele 
asjassepuutuvatele turuosalistele, sh 
tarbijatele, ehitajatele, arhitektidele, 
inseneridele, energiaauditi läbiviijatele ja 
ehitusdetailide paigaldajatele, nagu on 
sätestatud direktiivis 2010/31/EL. Nad 
tagavad, et panku ja muid finantsasutusi 
teavitatakse võimalustest, kuidas nad 
energiatõhususe suurendamise meetmete 
rahastamises osaleda saavad, sh näiteks 
avaliku ja erasektori partnerlusi luues.
Liikmesriigid esitavad komisjonile 
hiljemalt üks aasta pärast käesoleva 
õigusakti jõustumist kava algatuste kohta, 
mida nad kavatsevad läbi viia seoses teabe 
kättesaadavusega olemasolevate 
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energiatõhususe mehhanismide ning 
finants- ja õigusraamistiku kohta.
2. Liikmesriigid loovad turul osalejatele 
sobivad tingimused ja stiimulid 
energiatarbijatele energiatõhusust 
käsitleva adekvaatse ja sihipärase teabe 
ning nõuannete jagamiseks.
3. Liikmesriigid töötavad sidusrühmade, 
sh kohalike ja piirkondlike ametiasutuste 
osalusel välja sobivad teavitus-, 
teadlikkuse tõstmise ja 
koolitusprogrammid, et teavitada elanikke 
energiatõhususe suurendamise 
meetmetega kaasnevatest kasudest ja 
praktilistest üksikasjadest.
4. Komisjon tagab, et teavet parimate 
energiasäästmise tavade kohta 
liikmesriikides laialdaselt vahetatakse ja 
levitatakse.

Or. en

Selgitus

Teave ja koolitus on energiatõhususe seisukohalt otsustava tähtsusega. Liikmesriigid ei tohiks 
selles valdkonnas vastutusest kõrvale hoida. Oluline on, et liikmesriigid töötaksid välja 
konkreetsed kavad oma energiatõhususe eesmärkide saavutamise kohta.

Muudatusettepanek 313
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid edendavad energiateenuste 
turgu ning väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate juurdepääsu sellele turule, tehes 
järgmist:

Liikmesriigid peaksid edendama
energiateenuste turgu ning väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate juurdepääsu 
sellele turule, tehes järgmist:

Or. en
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Selgitus

Direktiivi üldist lähenemist on vaja muuta. Kuna komisjon ei esitanud siduvaid eesmärke, 
vaid tegi selle asemel ettepaneku võtta mitmeid siduvaid meetmeid, vähendab see 
liikmesriikide paindlikkust, kuid ei taga 20% üldeesmärgi saavutamist. Seetõttu muudetakse 
seda eesmärgi saavutamise huvides, andes liikmesriikidele vabaduse valida mitme 
mittesiduva meetme seast.

Muudatusettepanek 314
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) nõuavad riigiasutustelt hoonete 
renoveerimisel energiatõhususe lepingute 
kasutamise kaalumist;

Or. en

Muudatusettepanek 315
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) jälgivad koos komisjoniga turu 
toimimist, pidades silmas võimalikke 
turumoonutusi, mis kaasnevad 
energiatarnijate või energia 
jaemüügiettevõtjate energiateenuste 
turule sisenemisega;

Or. en

Muudatusettepanek 316
Sabine Wils
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1– punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

edendavad rahaliselt energiateenuste 
osutamist väikese sissetulekuga 
majapidamistele.

Or. de

Muudatusettepanek 317
Peter Liese, Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1 – esimene lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid hindavad õigusnormidega 
seotud ja muid tõkkeid energiatõhususe 
saavutamisele ning võtavad asjakohased 
meetmed, et kõrvaldada eelkõige järgmised 
tõkked:

Liikmesriikide pädevad asutused hindavad 
õigusnormidega seotud ja muid tõkkeid 
energiatõhususe saavutamisele ning 
võtavad asjakohased meetmed, et 
kõrvaldada eelkõige järgmised tõkked:

Or. en

Muudatusettepanek 318
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1 – esimene lõik – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) liikmesriigid peavad looma vastavad 
toetusprogrammid, et hoonete 
energiatõhususe parandamise meetmete 
kulusid ei jäetaks väikese sissetulekuga 
üürnike kanda;

Or. de
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Muudatusettepanek 319
Peter Liese, Renate Sommer, Anne Delvaux, Miroslav Ouzký, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1 – esimene lõik – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) sätted nimekirjadesse kantud hoonete 
kohta, mis on ametlikult kaitse all teatud 
kindla piirkonna osana või nende erilise 
arhitektuuri- või ajaloolise väärtuse tõttu, 
eesmärgiga võimaldada omanikele 
suuremat paindlikkust energiatõhususe 
meetmete rakendamisel nende hoonete 
suhtes kooskõlas üldtunnustatud 
konserveerimistavadega, nt välispiirde 
(seinad, katus, aknad) soojustamine, 
pidades silmas kultuuriväärtuste 
konserveerimise ja energiatõhususe 
vahelist tasakaalu;

Or. en

Selgitus

Hoonete omanikele tuleks võimaldada suuremat paindlikkust hoonete suhtes energiatõhususe 
meetmete rakendamise otsuste tegemisel.

Muudatusettepanek 320
Peter Liese, Anne Delvaux, Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1 – esimene lõik – punkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b b) kulusid mittekajastavate reguleeritud 
hindade kaotamine;

Or. en
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Muudatusettepanek 321
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1 – esimene lõik – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) õiguslikud ja reguleerivad sätted ning 
haldustavad väikeste 
elektritootmisseadmete ostmise, 
paigaldamise, neile lubade andmise ja 
võrku ühendamise kohta, eesmärgiga 
tagada, et majapidamised ei hoiduks 
elektri tootmiseks mikrotehnoloogiate 
kasutamisest;

Or. en

Muudatusettepanek 322
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud tõkete hindamisest ja 
meetmetest teatatakse komisjonile artikli 
19 lõikes 2 osutatud esimeses täiendavas 
aruandes.

2. Lõikes 1 osutatud tõkete hindamisest ja 
meetmetest tuleks teatada komisjonile 
artikli 19 lõikes 2 osutatud esimeses 
täiendavas aruandes.

Or. en

Selgitus

Direktiivi üldist lähenemist on vaja muuta. Kuna komisjon ei esitanud siduvaid eesmärke, 
vaid tegi selle asemel ettepaneku võtta mitmeid siduvaid meetmeid, vähendab see 
liikmesriikide paindlikkust, kuid ei taga 20% üldeesmärgi saavutamist. Seetõttu muudetakse 
seda eesmärgi saavutamise huvides, andes liikmesriikidele vabaduse valida mitme 
mittesiduva meetme seast.

Muudatusettepanek 323
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile antakse kooskõlas artikliga 
18 volitused delegeeritud õigusakti kaudu 
kehtestada süsteem sellise energiasäästu 
vastastikuseks tunnustamiseks, mis on 
saavutatud artikli 6 lõikes 9 osutatud 
riiklikes energiatõhususkohustuste 
süsteemides.

välja jäetud

Or. fi

Selgitus

Energiasäästu vastastikuse tunnustamise süsteem oleks halduslikult koormav ning tooks 
kaasa märkimisväärsed kulud.

Muudatusettepanek 324
Bas Eickhout, Linda McAvan, Pavel Poc, Dan Jørgensen, Sirpa Pietikäinen, Corinne 
Lepage, Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Hiljemalt 6 kuud pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist võtab komisjon vastu 
otsuse saastekvootide vähendamise kohta 
1,4 miljardi saasteühiku võrra vastavalt 
direktiivi 2003/87/EÜ artiklile 9, et 
säilitada stiimulid energiatõhususe 
meetmetesse ja vähese CO2-heitega 
tehnoloogiatesse investeerimiseks ja 
direktiivis 2003/87/EÜ sätestatud 
ambitsioonikuse tase.

Or. en

Selgitus

Käesoleva direktiivi ja 20% energiasäästu eesmärgi rakendamisest tulenev nõudluse 
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vähenemine saastekvootide järele on vaja kompenseerida, et taastada hinnamehhanism 
tasemel, mis sätestati direktiivi 2003/87/EÜ aluseks olnud mõjuhinnangus, ning säilitada 
stiimulid energiatõhususe meetmetesse ja vähese CO2-heitega tehnoloogiatesse 
investeerimiseks saastekvootidega hõlmatud käitistes.

Muudatusettepanek 325
Pavel Poc, Sirpa Pietikäinen, Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 17 a
Fondid
1. Ilma et see piiraks aluslepingu artiklite 
107 ja 108 kohaldamist, võivad 
liikmesriigid asutada fondi või fonde, 
millest toetatakse energiatõhususe 
parandamise programmide ja meetmete 
elluviimist, edendatakse energiatõhususe 
parandamise meetmete turu arengut ja 
osutatakse tehnilist abi. Sellised meetmed 
võivad sisaldada ka energiaauditi ja 
energiasäästuks kasutatavate 
finantsinstrumentide edendamist ning 
toetada hoonete põhjalikku renoveerimist 
eelkõige väikese sissetulekuga 
majapidamistes. Fond võib lisaks muudele 
allikatele hõlmata sissetulekuid, mis on 
saadud heitkogustega kauplemise 
süsteemi oksjonitelt, struktuuri- ja 
ühtekuuluvusfondide vahenditest, 
võimalikest rahalistest toetustest, mis 
tulenevad käesoleva direktiivi artiklis 6 
osutatud kohustuste süsteemidest.
2. Fonde kasutatakse erainvesteeringute 
ligitõmbamiseks energiatõhususe 
valdkonda, kasutades selleks laenutagatisi 
ja teisi finantskorralduse mehhanisme.
3. Kui fondidega toetatakse 
energiatõhususe parandamise meetmete 
elluviimist, on vahenditele juurdepääsu 
tingimuseks tegelikult saavutatud 
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energiasääst või paranenud 
energiatõhusus. Seda tõendatakse 
vastavate vahenditega, nt hoonete 
energiatõhususe sertifikaatide või toodete 
energiamärgistusega.
4. Fondidest antakse ka tehnilist abi 
kolmandatele isikutele, näiteks tarbijatele, 
väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtetele ja teistele investoritele, et 
toetada kvaliteetsete energiatõhususe 
programmide ja meetmete turuleviimist.
5. Fondid võivad olla seotud 
sihtotstarbeliste agentuuride või 
programmidega, mis aitavad suunata 
raha asjakohastele projektidele ja viia ellu 
lõigetes 3 ja 4 kirjeldatud ülesandeid.

Or. en

Selgitus

Finants- ja tehnilise abi fondid on vajalikud vahendid olemasolevate tõkete kõrvaldamiseks, 
mis takistavad turul energiatõhususe meetmete kasutuselevõttu.

Muudatusettepanek 326
Pavel Poc, Sirpa Pietikäinen, Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga aasta 30. aprilliks esitavad 
liikmesriigid kooskõlas XIV lisa punktiga 
1 aruande edusammude kohta, mis on 
tehtud riiklike energiatõhususe eesmärkide 
saavutamisel.

1. Iga aasta 30. aprilliks esitavad 
liikmesriigid kooskõlas XIV lisa punktiga 
1 aruande edusammude kohta, mis on 
tehtud riiklike siduvate energiatõhususe 
eesmärkide saavutamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 327
Marita Ulvskog, Åsa Westlund
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga aasta 30. aprilliks esitavad 
liikmesriigid kooskõlas XIV lisa punktiga 
1 aruande edusammude kohta, mis on 
tehtud riiklike energiatõhususe eesmärkide 
saavutamisel.

1. Iga aasta 30. aprilliks esitavad 
liikmesriigid kooskõlas XIV lisa punktiga 
1 aruande edusammude kohta, mis on 
tehtud riiklike siduvate energiatõhususe 
eesmärkide saavutamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 328
Richard Seeber, Peter Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga aasta 30. aprilliks esitavad 
liikmesriigid kooskõlas XIV lisa punktiga 
1 aruande edusammude kohta, mis on 
tehtud riiklike energiatõhususe eesmärkide 
saavutamisel.

1. Iga aasta 30. aprilliks esitavad 
liikmesriigid kooskõlas XIV lisa punktiga 
1 aruande edusammude kohta, mis on 
tehtud riiklike energiatõhususe eesmärkide 
saavutamisel. Iga kahe aasta tagant 
lisatakse riiklikele aruannetele täiendav 
teave kooskõlas XIV lisa punktiga 2.

Or. en

Selgitus

Direktiivi üldist lähenemist on vaja muuta. Kuna komisjon ei esitanud siduvaid eesmärke, 
vaid tegi selle asemel ettepaneku võtta mitmeid siduvaid meetmeid, vähendab see 
liikmesriikide paindlikkust, kuid ei taga 20% üldeesmärgi saavutamist. Seetõttu muudetakse 
seda eesmärgi saavutamise huvides, andes liikmesriikidele vabaduse valida mitme 
mittesiduva meetme seast.

Muudatusettepanek 329
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga aasta 30. aprilliks esitavad 
liikmesriigid kooskõlas XIV lisa punktiga 
1 aruande edusammude kohta, mis on 
tehtud riiklike energiatõhususe eesmärkide 
saavutamisel.

1. Iga aasta 30. aprilliks esitavad 
liikmesriigid kooskõlas XIV lisa punktiga 
1 aruande edusammude kohta, mis on 
tehtud riiklike siduvate energiatõhususe 
eesmärkide saavutamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 330
Peter Liese, Anne Delvaux

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 2 – esimene lõik 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

30. aprilliks 2014 ja pärast seda iga kolme 
aasta tagant esitab liikmesriik täiendava 
aruande, milles käsitletakse riiklikku 
energiatõhususpoliitikat, tegevuskavasid, 
programme ja meetmeid, mis on 
rakendatud või kavandatud riigi, 
piirkonna ja kohalikul tasandil selleks, et 
parandada energiatõhusust ja saavutada 
artikli 3 lõikes 1 osutatud riiklikud
energiatõhususe eesmärgid. Aruannetele 
lisatakse ajakohastatud hinnangud 
eeldatava üldise primaarenergiatarbimise 
kohta aastal 2020 ning primaarenergia 
tarbimise hinnanguline tase sektorites, 
nagu on osutatud XIV lisa punktis 1.

2. Hiljemalt 31. detsembriks 2013 esitavad 
liikmesriigid komisjonile riiklikud 
energiatõhususealased tegevuskavad, 
milles on kirjeldatud, kuidas kavatsevad 
liikmesriigid saavutada artikli 3 lõikes 1 
osutatud riiklikud energiatõhususe 
eesmärgid. Komisjon annab nendele 
kavadele hinnangu ning ta võib need 
tagasi lükata või esitada 
muudatusettepanekuid. Iga kahe aasta 
järel esitavad liikmesriigid komisjonile 
aruande oma riiklike 
energiatõhususealaste tegevuskavade 
rakendamise kohta. Aruannetele lisatakse 
ajakohastatud hinnangud eeldatava üldise 
primaarenergiatarbimise kohta aastal 2020 
ning primaarenergia tarbimise 
hinnanguline tase sektorites, nagu on 
osutatud XIV lisa punktis 1. Komisjon 
koostab hiljemalt 1. jaanuariks 2013 
vormi, mis on juhiseks täiendavate 
aruannete esitamisel. Kõnealune vorm 
võetakse vastu vastavalt artikli 20 lõikes 2 
osutatud nõuandemenetlusele. 
Täiendavad aruanded sisaldavad igal 
juhul XIV lisas täpsustatud teavet.
Riiklike energiatõhususealaste 
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tegevuskavade koostamisel võtavad 
liikmesriigid arvesse kulutõhusaid 
energiatõhususmeetmeid ja 
süsinikdioksiidi lekke ohtu.
Riiklike energiatõhususealaste 
tegevuskavade koostamisel tagavad 
liikmesriigid riiklikul tasandil 
süsteemipõhise lähenemise edendamise 
näiteks valgustuse osas, et julgustada 
lisaks üksiktootel põhinevale lähenemisele 
olemasoleva täiendava 
energiasäästupotentsiaali kasutamist.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek põhineb arvamuse projektis esitatud muudatusettepanekul 15.
Siin esitatakse lisaks süsteemipõhine lähenemine, millel on üksiktootel põhineva 
lähenemisega võrreldes ülisuur säästupotentsiaal. Valgustuse puhul hõlmavad tõhusad 
valgustussüsteemid kohalolekuandureid, päevavalgusega kohandamist ja tõhusate valgustite 
kasutamist.

Muudatusettepanek 331
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 2 – esimene lõik 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

30. aprilliks 2014 ja pärast seda iga kolme 
aasta tagant esitab liikmesriik täiendava 
aruande, milles käsitletakse riiklikku 
energiatõhususpoliitikat, tegevuskavasid, 
programme ja meetmeid, mis on 
rakendatud või kavandatud riigi, piirkonna 
ja kohalikul tasandil selleks, et parandada 
energiatõhusust ja saavutada artikli 3 lõikes 
1 osutatud riiklikud energiatõhususe 
eesmärgid. Aruannetele lisatakse 
ajakohastatud hinnangud eeldatava üldise 
primaarenergiatarbimise kohta aastal 2020 
ning primaarenergia tarbimise 
hinnanguline tase sektorites, nagu on 

30. aprilliks 2014 ja pärast seda iga kolme 
aasta tagant esitab liikmesriik täiendava 
aruande, milles käsitletakse riiklikku 
energiatõhususpoliitikat, tegevuskavasid, 
programme ja meetmeid, mis on 
rakendatud või kavandatud riigi, piirkonna 
ja kohalikul tasandil selleks, et parandada 
energiatõhusust ja saavutada artikli 3 lõikes 
1 osutatud riiklikud energiatõhususe 
eesmärgid ja rakendada artiklis 3 a (uus) 
osutatud eesmärgid. Aruannetele lisatakse 
ajakohastatud hinnangud eeldatava üldise 
primaarenergiatarbimise kohta aastal 2020 
ning primaarenergia tarbimise 
hinnanguline tase sektorites, nagu on 
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osutatud XIV lisa punktis 1. osutatud XIV lisa punktis 1.

Or. en

Muudatusettepanek 332
Richard Seeber, Peter Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 2 – esimene lõik 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

30. aprilliks 2014 ja pärast seda iga kolme 
aasta tagant esitab liikmesriik täiendava 
aruande, milles käsitletakse riiklikku 
energiatõhususpoliitikat, tegevuskavasid, 
programme ja meetmeid, mis on 
rakendatud või kavandatud riigi, 
piirkonna ja kohalikul tasandil selleks, et 
parandada energiatõhusust ja saavutada 
artikli 3 lõikes 1 osutatud riiklikud 
energiatõhususe eesmärgid. Aruannetele
lisatakse ajakohastatud hinnangud 
eeldatava üldise primaarenergiatarbimise 
kohta aastal 2020 ning primaarenergia 
tarbimise hinnanguline tase sektorites, 
nagu on osutatud XIV lisa punktis 1.

30. aprilliks 2014 esitavad liikmesriigid 
komisjonile riiklikud 
energiatõhususealased tegevuskavad, 
milles on kirjeldatud, kuidas kavatsevad 
liikmesriigid saavutada artikli 3 lõikes 1 
osutatud riiklikud energiatõhususe 
eesmärgid. Kavadele lisatakse meetmed, 
mis on rakendatud või kavandatud riigi, 
piirkonna ja kohalikul tasandil selleks, et 
parandada energiatõhusust. Komisjon 
annab riiklikele energiatõhususealastele 
tegevuskavadele hinnangu ning ta võib 
need tagasi lükata, kui kavas kehtestatud 
meetmed ei ole piisavad riikliku 
energiatõhususe eesmärgi saavutamiseks.

Or. en

Selgitus

Direktiivi üldist lähenemist on vaja muuta. Kuna komisjon ei esitanud siduvaid eesmärke, 
vaid tegi selle asemel ettepaneku võtta mitmeid siduvaid meetmeid, vähendab see 
liikmesriikide paindlikkust, kuid ei taga 20% üldeesmärgi saavutamist. Seetõttu muudetakse 
seda eesmärgi saavutamise huvides, andes liikmesriikidele vabaduse valida mitme 
mittesiduva meetme seast.

Muudatusettepanek 333
Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 2 – teine a lõik (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid ei tohiks kehtestada 
eesmärke tööstusharudele, kus on 
märkimisväärne süsinikdioksiidi lekke 
oht, nagu on määratud komisjoni otsuses 
2010/2/EL. Kui nad siiski otsustavad seda 
teha, esitavad liikmesriigid tööstuskasvu 
pidurdamise vältimiseks kõnealuste 
tööstusharude tootmisprotsesside 
võimalikud sektoraalsed eesmärgid, mida 
väljendatakse energiatarbena 
toodanguühiku kohta. 

Or. en

Selgitus

Käesolevas direktiivis ei tohiks otseselt käsitleda kõrge süsinikdioksiidi lekke ohuga 
tööstusharusid. Kui liikmesriigid hiljem nende tööstusharudega tegelevad, tuleks kehtestada 
energiatõhususe eesmärgid ainult suhteliselt, toodanguühikutena.

Muudatusettepanek 334
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Cristian Silviu Buşoi, Salvatore 
Tatarella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid ei tohiks kehtestada 
eesmärke tööstusharudele, kus on 
märkimisväärne süsinikdioksiidi lekke 
oht, nagu on määratud komisjoni otsuses 
2010/2/EL. Kui nad siiski otsustavad seda 
teha, esitavad liikmesriigid tööstuskasvu 
pidurdamise vältimiseks kõnealuste 
tööstusharude tootmisprotsesside 
võimalikud sektoraalsed eesmärgid, mida 
väljendatakse energiatarbena 
toodanguühiku kohta.

Or. en
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Selgitus

Käesolevas direktiivis ei tohiks otseselt käsitleda kõrge süsinikdioksiidi lekke ohuga 
tööstusharusid. Kui liikmesriigid hiljem nende tööstusharudega tegelevad, tuleks kehtestada 
energiatõhususe eesmärgid ainult suhteliselt, toodanguühikutena.

Muudatusettepanek 335
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon hindab aruandeid ja 
täiendavaid aruandeid ning seda, millises 
ulatuses on liikmesriikidel edenenud artikli 
3 lõike 1 kohaste riiklike energiatõhususe 
eesmärkide saavutamine ja käesoleva 
direktiivi rakendamine. Komisjon saadab 
seejärel oma hinnangu Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule. Oma hinnangu 
põhjal võib komisjon liikmesriikidele välja 
anda soovitused.

4. Komisjon hindab aruandeid ja 
täiendavaid aruandeid ning seda, millises 
ulatuses on liikmesriikidel edenenud artikli 
3 lõike 1 kohaste riiklike energiatõhususe 
eesmärkide ja artiklis 3 a (uus) 
kehtestatud eesmärgi saavutamine ja 
käesoleva direktiivi rakendamine.
Komisjon saadab seejärel oma hinnangu 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule. Oma 
hinnangu põhjal võib komisjon 
liikmesriikidele välja anda soovitused.

Or. en

Muudatusettepanek 336
Richard Seeber, Peter Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon hindab aruandeid ja 
täiendavaid aruandeid ning seda, millises 
ulatuses on liikmesriikidel edenenud artikli 
3 lõike 1 kohaste riiklike energiatõhususe 
eesmärkide saavutamine ja käesoleva 
direktiivi rakendamine. Komisjon saadab 
seejärel oma hinnangu Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule. Oma hinnangu 

4. Komisjon hindab aruandeid ja 
täiendavat teavet ning seda, millises 
ulatuses on liikmesriikidel edenenud artikli 
3 lõike 1 kohaste riiklike energiatõhususe 
eesmärkide saavutamine ja käesoleva 
direktiivi rakendamine. Komisjon saadab 
seejärel oma hinnangu Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule. Oma hinnangu 
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põhjal võib komisjon liikmesriikidele välja 
anda soovitused.

põhjal võib komisjon liikmesriikidele välja 
anda soovitused või esitada liikmesriikide 
kohaldatavate vahendite muutmise 
ettepanekuid. Kui hinnang näitab, et
riikliku energiatõhususe eesmärgi 
saavutamine ei kulge liikmesriigis 
plaanipäraselt, vaatab liikmesriik 
komisjoni nõudmisel läbi oma käesoleva 
artikli lõikes 2 osutatud riikliku 
energiatõhususealase tegevuskava. 

Or. en

Selgitus

Direktiivi üldist lähenemist on vaja muuta. Kuna komisjon ei esitanud siduvaid eesmärke, 
vaid tegi selle asemel ettepaneku võtta mitmeid siduvaid meetmeid, vähendab see 
liikmesriikide paindlikkust, kuid ei taga 20% üldeesmärgi saavutamist. Seetõttu muudetakse 
seda eesmärgi saavutamise huvides, andes liikmesriikidele vabaduse valida mitme 
mittesiduva meetme seast.

Muudatusettepanek 337
Oreste Rossi

Direktiivi ettepanek
Artikkel 19 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjoni hinnang esimese täiendava 
aruande kohta sisaldab sellise 
energiatõhusustaseme hindamist, mis 
iseloomustab olemasolevaid ja uusi 
käitisi, mille summaarne 
nimisoojusvõimsus on 50 MW või enam ja 
mis tegelevad kütuste põletamisega, ning 
selliseid käitisi, mis tegelevad mineraalõli 
ja gaasi rafineerimisega, võttes arvesse 
asjakohast parimat võimalikku tehnikat, 
mis on välja töötatud kooskõlas 
direktiiviga 2010/75/EL ja direktiiviga 
2008/1/EÜ. Kui kõnealuse hindamisega 
leitakse olulised erinevused selliste 
käitiste tegeliku energiatõhusustaseme ja 
asjakohase parima võimaliku tehnika 
kohaldamisega seotud 

välja jäetud
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energiatõhusustaseme vahel, teeb 
komisjon, kui see on asjakohane, 
ettepaneku nõuete kohta, millega 
parandada selliste käitiste 
energiatõhusustaset või ettepaneku, et 
sellise tehnika kasutamine oleks tulevikus 
uutele käitistele loa andmise tingimuseks 
ja olemasolevate käitiste lubade 
perioodilise läbivaatamise tingimuseks.
Samuti jälgib komisjon käesoleva 
direktiivi rakendamise mõju direktiivile 
2003/87/EÜ, direktiivile 2009/28/EÜ ning 
direktiivile 2010/31/EÜ.

Or. it

Selgitus

Tuleks vältida seadusandlikke kattumisi teiste kehtivate direktiividega, et säiliks praeguse 
energia- ja keskkonnapoliitika kooskõla. Teiseks võrdleb direktiivi ettepanek ekslikult 
rafineerimise sektorit elektritootmise sektoriga, mis on täiesti sobimatu.

Muudatusettepanek 338
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Cristian Silviu Buşoi, Salvatore 
Tatarella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 5 – esimene lõik 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjoni hinnang esimese täiendava 
aruande kohta sisaldab sellise 
energiatõhusustaseme hindamist, mis 
iseloomustab olemasolevaid ja uusi 
käitisi, mille summaarne 
nimisoojusvõimsus on 50 MW või enam ja 
mis tegelevad kütuste põletamisega, ning 
selliseid käitisi, mis tegelevad mineraalõli 
ja gaasi rafineerimisega, võttes arvesse 
asjakohast parimat võimalikku tehnikat, 
mis on välja töötatud kooskõlas 
direktiiviga 2010/75/EL ja direktiiviga 
2008/1/EÜ. Kui kõnealuse hindamisega 
leitakse olulised erinevused selliste 
käitiste tegeliku energiatõhusustaseme ja 

välja jäetud
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asjakohase parima võimaliku tehnika 
kohaldamisega seotud 
energiatõhusustaseme vahel, teeb 
komisjon, kui see on asjakohane, 
ettepaneku nõuete kohta, millega 
parandada selliste käitiste 
energiatõhusustaset või ettepaneku, et 
sellise tehnika kasutamine oleks tulevikus 
uutele käitistele loa andmise tingimuseks 
ja olemasolevate käitiste lubade 
perioodilise läbivaatamise tingimuseks.

Or. en

Justification

The possibility of introducing after 2014 stringent energy efficiency “Best Available 
Technologies” (BAT) requirements for thermal power plants is an example of double 
regulation as it is in conflict with the existing EU legislation. The new Industrial Emissions 
Directive 2010/75/UE approved in 2010 established provisions for regulating these aspects. 
In particular, it highlighted the key principle that the target of guaranteeing improved 
efficiency in the management of the installation (adoption of Best Available Techniques) has 
to be adapted to specific environmental and local conditions where the installation operates 
and that it has to take into account the potential improvements realistically achievable in the 
upgrading of the installation. Therefore, any changes in the process of setting BAT 
requirements for industrial plants would create regulatory uncertainty and is bound to 
increase administrative costs and hinder new investments.

Muudatusettepanek 339
Pavel Poc, Sirpa Pietikäinen, Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 5 – esimene lõik 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjoni hinnang esimese täiendava 
aruande kohta sisaldab sellise 
energiatõhusustaseme hindamist, mis 
iseloomustab olemasolevaid ja uusi käitisi, 
mille summaarne nimisoojusvõimsus on 50 
MW või enam ja mis tegelevad kütuste 
põletamisega, ning selliseid käitisi, mis 
tegelevad mineraalõli ja gaasi 
rafineerimisega, võttes arvesse asjakohast 
parimat võimalikku tehnikat, mis on välja 

Komisjoni hinnang esimese täiendava 
aruande kohta sisaldab sellise 
energiatõhusustaseme hindamist, mis 
iseloomustab olemasolevaid ja uusi käitisi, 
mille summaarne nimisoojusvõimsus on 50 
MW või enam ja mis tegelevad kütuste 
põletamisega, ning selliseid käitisi, mis 
tegelevad mineraalõli ja gaasi 
rafineerimisega, võttes arvesse asjakohast 
parimat võimalikku tehnikat, mis on välja 
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töötatud kooskõlas direktiiviga 2010/75/EL 
ja direktiiviga 2008/1/EÜ. Kui kõnealuse 
hindamisega leitakse olulised erinevused 
selliste käitiste tegeliku 
energiatõhusustaseme ja asjakohase parima 
võimaliku tehnika kohaldamisega seotud 
energiatõhusustaseme vahel, teeb 
komisjon, kui see on asjakohane, 
ettepaneku nõuete kohta, millega 
parandada selliste käitiste 
energiatõhusustaset või ettepaneku, et 
sellise tehnika kasutamine oleks tulevikus 
uutele käitistele loa andmise tingimuseks ja 
olemasolevate käitiste lubade perioodilise 
läbivaatamise tingimuseks.

töötatud kooskõlas direktiiviga 2010/75/EL 
ja direktiiviga 2008/1/EÜ. Kui kõnealuse 
hindamisega leitakse olulised erinevused 
selliste käitiste tegeliku 
energiatõhusustaseme ja asjakohase parima 
võimaliku tehnika kohaldamisega seotud 
energiatõhusustaseme vahel, teeb komisjon 
31. detsembriks 2015, kui see on 
asjakohane, ettepaneku nõuete kohta, 
millega parandada selliste käitiste 
energiatõhusustaset või ettepaneku, et 
sellise tehnika kasutamine oleks tulevikus 
uutele käitistele loa andmise tingimuseks ja 
olemasolevate käitiste lubade perioodilise 
läbivaatamise või ajakohastamise 
tingimuseks.

Or. en

Selgitus

Ligikaudu 65% standardsetes söe- ja tuumaelektrijaamades kasutatavast primaarenergiast 
eraldub heitsoojusena. Energiatõhususe miinimumnõuete kehtestamine võib aidata saavutada 
ühte kuuendikku 2020. aastaks seatud 20% eesmärgist.

Muudatusettepanek 340
János Áder

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 5 – esimene lõik 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjoni hinnang esimese täiendava 
aruande kohta sisaldab sellise 
energiatõhusustaseme hindamist, mis 
iseloomustab olemasolevaid ja uusi käitisi, 
mille summaarne nimisoojusvõimsus on 50 
MW või enam ja mis tegelevad kütuste 
põletamisega, ning selliseid käitisi, mis 
tegelevad mineraalõli ja gaasi 
rafineerimisega, võttes arvesse asjakohast 
parimat võimalikku tehnikat, mis on välja 
töötatud kooskõlas direktiiviga 2010/75/EL 
ja direktiiviga 2008/1/EÜ. Kui kõnealuse 
hindamisega leitakse olulised erinevused 

Komisjoni hinnang esimese täiendava 
aruande kohta sisaldab sellise 
energiatõhusustaseme hindamist, mis 
iseloomustab olemasolevaid ja uusi käitisi, 
mille summaarne nimisoojusvõimsus on 50 
MW või enam ja mis tegelevad kütuste 
põletamisega, võttes arvesse asjakohast 
parimat võimalikku tehnikat, mis on välja 
töötatud kooskõlas direktiiviga 2010/75/EL 
ja direktiiviga 2008/1/EÜ. Kui kõnealuse 
hindamisega leitakse olulised erinevused 
selliste käitiste tegeliku 
energiatõhusustaseme ja asjakohase parima 
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selliste käitiste tegeliku 
energiatõhusustaseme ja asjakohase parima 
võimaliku tehnika kohaldamisega seotud 
energiatõhusustaseme vahel, teeb 
komisjon, kui see on asjakohane, 
ettepaneku nõuete kohta, millega 
parandada selliste käitiste 
energiatõhusustaset või ettepaneku, et 
sellise tehnika kasutamine oleks tulevikus 
uutele käitistele loa andmise tingimuseks ja 
olemasolevate käitiste lubade perioodilise 
läbivaatamise tingimuseks.

võimaliku tehnika kohaldamisega seotud 
energiatõhusustaseme vahel, teeb 
komisjon, kui see on asjakohane, 
ettepaneku nõuete kohta, millega 
parandada selliste käitiste 
energiatõhusustaset või ettepaneku, et 
sellise tehnika kasutamine oleks tulevikus 
uutele käitistele loa andmise tingimuseks ja 
olemasolevate käitiste lubade perioodilise 
läbivaatamise tingimuseks.

Or. en

Muudatusettepanek 341
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 5 – teine lõik 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Samuti jälgib komisjon käesoleva 
direktiivi rakendamise mõju direktiivile 
2003/87/EÜ, direktiivile 2009/28/EÜ ning 
direktiivile 2010/31/EÜ.

välja jäetud

Or. en

Justification

The possibility of introducing after 2014 stringent energy efficiency “Best Available 
Technologies” (BAT) requirements for thermal power plants is an example of double 
regulation as it is in conflict with the existing EU legislation. The new Industrial Emissions 
Directive 2010/75/UE approved in 2010 established provisions for regulating these aspects. 
In particular, it highlighted the key principle that the target of guaranteeing improved 
efficiency in the management of the installation (adoption of Best Available Techniques) has 
to be adapted to specific environmental and local conditions where the installation operates 
and that it has to take into account the potential improvements realistically achievable in the 
upgrading of the installation. Therefore, any changes in the process of setting BAT 
requirements for industrial plants would create regulatory uncertainty and is bound to 
increase administrative costs and hinder new investments.
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Muudatusettepanek 342
Peter Liese, Anne Delvaux, Vladko Todorov Panayotov, Sophie Auconie

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 5 – teine lõik 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Samuti jälgib komisjon käesoleva direktiivi 
rakendamise mõju direktiivile 2003/87/EÜ, 
direktiivile 2009/28/EÜ ning direktiivile 
2010/31/EÜ.

Samuti jälgib komisjon käesoleva direktiivi 
rakendamise mõju direktiivile 2003/87/EÜ, 
direktiivile 2009/28/EÜ ning direktiivile 
2010/31/EÜ. Euroopa Komisjon peaks 
hiljemalt 30. juuniks 2013 esitama 
ettepaneku, kuidas kohandada otsust, 
milles käsitletakse liikmesriikide 
jõupingutusi kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamiseks (Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu otsus nr 
406/2009/EÜ). 

Or. en

Justification

The biggest and the most cost-efficient potentials for energy efficiency are not located in the 
sectors that are subject to the ETS, but in other sectors, e.g. the buildings sector. This sector 
is subject to the effort sharing. The Member State greenhouse gas emission limits in 2020 in 
the effort sharing are not very ambitious compared to the ETS-sector (-21%), e.g. Bulgaria 
+20%, Germany -14%.In its Roadmap 2050 (A Roadmap for moving to a competitive low 
carbon economy in 2050), the Commission has underlined that the achievement of the energy 
efficiency target will automatically lead to a 25%-CO2-reduction in 2020. This, however, 
requires an adjustment of the effort sharing.

Muudatusettepanek 343
Chris Davies, Vladko Todorov Panayotov, Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Hiljemalt 6 kuud pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist võtab komisjon vastu 
määruse, millega muudetakse direktiivi 
2003/87/EÜ artikli 10 lõikes 4 osutatud 
määrust saastekvootide kõrvalejätmiseks, 
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et taastada õigusakti aluseks olnud 
mõjuhinnangus sätestatud tasemete 
nappus, mis võimaldab täita esialgse 
eesmärgi, milleks oli stiimulite loomine 
investeeringute tegemiseks vähese CO2-
heitega tehnoloogiatesse ja 
energiatõhususe meetmetesse ning teha 
seejärel õigusakti ettepanek kõnealuste 
saastekvootide kaotamiseks.

Or. en

Selgitus

Saastekvootidega kauplemise süsteem on peamine vahend tööstusheite vähendamiseks ja 
investeeringute edendamiseks vähese CO2-heitega tehnoloogiatesse, aga saastekvootide 
ülejääk tähendab, et need ei loo investeerimiseks vajalikke stiimuleid. Saastekvootide ülejääk 
tuleks kaotada, et tekitada nappus ja taastada hinnamehhanism.

Muudatusettepanek 344
Chris Davies, Vladko Todorov Panayotov, Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 b. Komisjon esitab 2013. aasta lõpuks 
õigusakti ettepaneku, et muuta alates 
2020. aastast 1,74% suurust iga-aastast 
lineaarse vähendamise nõuet, kuni 
saavutatakse näitaja, millest piisab 2050. 
aasta CO2-heite vähendamise eesmärgi 
täitmiseks;

Or. en

Selgitus

Saastekvootide ülejääk tähendab, et saastekvootidega kauplemise süsteem ei suuda luua 
vähese CO2-heitega tehnoloogiatesse investeerimiseks vajalikke stiimuleid. Saastekvootide 
ülempiiri tuleks vähendada sellisel viisil, et saavutada 2050. aasta CO2-heite vähendamise 
eesmärgid, kuna saastekvootidega kauplemise süsteem on peamine heite vähendamise 
vahend. Ettevõtetele tuleks niisugusest muudatusest kindlasti ette teatada, et võimaldada neil 
investeeringuid kavandada.
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Muudatusettepanek 345
Pavel Poc, Sirpa Pietikäinen, Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjon esitab 30. juuniks 2014 artikli 
3 lõikes 2 osutatud hinnangu Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule ning pärast 
seda, kui see on asjakohane, 
kohustuslikke riiklikke eesmärke 
kehtestava õigusakti ettepaneku.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 346
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjon esitab 30. juuniks 2014 artikli 
3 lõikes 2 osutatud hinnangu Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule ning pärast 
seda, kui see on asjakohane, 
kohustuslikke riiklikke eesmärke 
kehtestava õigusakti ettepaneku.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 347
Richard Seeber, Peter Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 7
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjon esitab 30. juuniks 2014 artikli 
3 lõikes 2 osutatud hinnangu Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule ning pärast 
seda, kui see on asjakohane, 
kohustuslikke riiklikke eesmärke 
kehtestava õigusakti ettepaneku.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Direktiivi üldist lähenemist on vaja muuta. Kuna komisjon ei esitanud siduvaid eesmärke, 
vaid tegi selle asemel ettepaneku võtta mitmeid siduvaid meetmeid, vähendab see 
liikmesriikide paindlikkust, kuid ei taga 20% üldeesmärgi saavutamist. Seetõttu muudetakse 
seda eesmärgi saavutamise huvides, andes liikmesriikidele vabaduse valida mitme 
mittesiduva meetme seast.

Muudatusettepanek 348
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjon esitab 30. juuniks 2014 artikli 
3 lõikes 2 osutatud hinnangu Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule ning pärast 
seda, kui see on asjakohane, 
kohustuslikke riiklikke eesmärke 
kehtestava õigusakti ettepaneku.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 349
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 7
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjon esitab 30. juuniks 2014 artikli 
3 lõikes 2 osutatud hinnangu Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule ning pärast 
seda, kui see on asjakohane, 
kohustuslikke riiklikke eesmärke 
kehtestava õigusakti ettepaneku.

7. Komisjon esitab 30. juuniks 2014 artikli 
3 lõikes 2 osutatud hinnangu Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule ning pärast 
seda, kui see on vajalik, ettepanekud 
täiendavate meetmete võtmiseks.
Hinnangu aluseks võetakse lõikes 1 
osutatud esimesele iga-aastasele 
aruandele antud hinnang.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek kajastab paremini 4. veebruari 2011. aasta erakorralise 
energeetikanõukogu õiguslikku alust ja järeldusi.

Muudatusettepanek 350
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 8 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) et muuta artikli 6 lõikes 1 osutatud 
säästu määra;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 351
Oreste Rossi

Direktiivi ettepanek
Artikkel 19 – lõige 8 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) et muuta artikli 6 lõikes 1 osutatud 
säästu määra;

välja jäetud

Or. it
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Selgitus

(Vrd artikli 6 lõike 1 muudatusettepanekuga)

Muudatusettepanek 352
Oreste Rossi

Direktiivi ettepanek
Artikkel 19 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. 30. juuniks 2018 hindab komisjon 
liikmesriikides tehtud edusamme 
õigusnormidega seotud ja muude tõkete 
kõrvaldamisel, millele on osutatud artikli 
15 lõikes 1; vajaduse korral esitab ta 
hinnangu põhjal õigusakti ettepaneku.

9. 30. juuniks 2018 hindab komisjon 
liikmesriikides tehtud edusamme 
õigusnormidega seotud ja muude tõkete 
kõrvaldamisel, millele on osutatud artikli 
15 lõikes 1; vajaduse korral esitab ta 
hinnangu põhjal soovitused.

Or. it

Muudatusettepanek 353
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 10 – punkt 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1) Komisjon esitab seoses aastatel 2013–
2020 oksjonil müüdavate ELi 
saastekvootidega ettepaneku vajaliku 
koguse saastekvootide kõrvalejätmiseks, et 
luua stiimulid täiendavate 
energiatõhususe meetmete võtmiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 354
Bas Eickhout, Linda McAvan, Pavel Poc, Dan Jørgensen, Sirpa Pietikäinen, Corinne 
Lepage, Sabine Wils
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 22 a – direktiivi 2003/87/EÜ 
muudatusettepanekud
Direktiivi 2003/87/EÜ artiklile 9 lisatakse 
pärast teist lõiget järgmine lõige:
„Alates 2014. aastast on lineaarne 
vähendamistegur 2,25%.”

Or. en

Selgitus

Saastekvootidega kauplemise süsteemi ülemmäära lineaarset tegurit tuleks kohandada nii 
energiatõhususe meetmete kui ka ELi kliimaeesmärgiga saavutada 2050. aastaks siseturul 
vähemalt 80% suurune kasvuhoonegaaside heite vähenemine. 2,25% kajastab lineaarset 
vähenemist, mis põhineb 2050. aastal saastekvootidega kauplemise süsteemiga hõlmatud 
sektorite heite osakaalul, nagu selgitatud komisjoni 2050. aasta kliima edenemiskavas.

Muudatusettepanek 355
Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, 
Bas Eickhout, Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-I lisa (uus)
Riiklikud energiasäästueesmärgid

Liikmesriik
Primaarenergia tarbimine miljonit 

naftaekvivalenttonni
2007
-20% 2020. aastal
Belgia
50,2
40,2
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Bulgaaria
19,3
15,4
Tšehhi Vabariik
43,6
34,9
Taani
20,2
16,2
Saksamaa
314,9
251,9
Eesti
5,9
4,7
Iirimaa
15,8
12,6
Kreeka
32,6
26,1
Hispaania
138,9
111,1
Prantsusmaa
254,8
203,8
Itaalia
173,3
138,6
Küpros
2,7
2,2
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Läti
4,7
3,8
Leedu
7,8
6,2
Luksemburg
4,6
3,7
Ungari
24,7
19,8
Malta
0,9
0,7
Holland
70,3
56,2
Austria
32,0
25,6
Poola
93,1
74,5
Portugal
23,8
19,0
Rumeenia
37,5
30,0
Sloveenia
7,0
5,6
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Slovaki Vabariik
16,8
13,4
Soome
36,2
29,0
Rootsi
48,1
38,5
Ühendkuningriik
212,2
169,8

EL 27

1691,9
1353,5

Or. en

Muudatusettepanek 356
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa -1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

– I LISA (uus)

– I LISA
Riiklikud energiasäästueesmärgid 
A. 2020. aasta riiklik 
energiasäästueesmärk 
(primaarenergia)

Minimaalne 
energiasäästueesm
ärk –
primaarenergia 
tarbimise 
vähendamine 
2020. aastal 
(miljonites 
tonnides 
naftaekvivalenti) 

Minimaalne 
energiasäästueesm
ärk –
primaarenergia 
tarbimise 
vähendamine 
2025. aastal 
(miljonites 
tonnides 
naftaekvivalenti) 

Minimaalne 
energiasäästueesm
ärk –
primaarenergia 
tarbimise 
vähendamine 
2030. aastal 
(miljonites 
tonnides 
naftaekvivalenti) 

Belgia määratlemata määratlemata määratlemata
Bulgaaria määratlemata määratlemata määratlemata
Tšehhi Vabariik määratlemata määratlemata määratlemata
Taani määratlemata määratlemata määratlemata
Saksamaa määratlemata määratlemata määratlemata
Eesti määratlemata määratlemata määratlemata
Iirimaa määratlemata määratlemata määratlemata
Kreeka määratlemata määratlemata määratlemata
Hispaania määratlemata määratlemata määratlemata
Prantsusmaa määratlemata määratlemata määratlemata
Itaalia määratlemata määratlemata määratlemata
Küpros määratlemata määratlemata määratlemata
Läti määratlemata määratlemata määratlemata
Leedu määratlemata määratlemata määratlemata
Luksemburg määratlemata määratlemata määratlemata
Ungari määratlemata määratlemata määratlemata
Malta määratlemata määratlemata määratlemata
Holland määratlemata määratlemata määratlemata
Austria määratlemata määratlemata määratlemata
Poola määratlemata määratlemata määratlemata
Portugal määratlemata määratlemata määratlemata
Rumeenia määratlemata määratlemata määratlemata
Sloveenia määratlemata määratlemata määratlemata
Slovaki Vabariik määratlemata määratlemata määratlemata
Soome määratlemata määratlemata määratlemata
Rootsi määratlemata määratlemata määratlemata
Ühendkuningriik määratlemata määratlemata määratlemata
EL 368 määratlemata määratlemata
„tbd” tähendab „määratlemata”
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Or. en

Muudatusettepanek 357
Linda McAvan, Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Riiklike energiatõhususe eesmärkide 
arvutamise metoodika
Riiklike energiatõhususe eesmärkide 
määramisel võtavad liikmesriigid arvesse 
allpool kirjeldatud metoodikat.
2020. aasta primaarenergia tarbimise 
prognoosis lähtutakse PRIMES 2007 
mudelist.
Metoodika: PRIMES 2007 lähteprognoos 
2020 miljonites tonnides naftaekvivalenti 
– sääst 25%
Kohaldada võidakse järgmisi 
parandustegureid. Vähendamiseesmärgid 
absoluutarvudes võrreldes nende 2007. 
aasta primaarenergia tarbimise tasemega:
– rühma puhul, millesse kuuluvad 9 ELi 
riiki madalaima reaalse 
kodumajapidamise sissetulekuga inimese 
kohta (L9), ei ole suurem kui 8%,
– Ühtekuuluvusfondist toetust saava 15 
riigi puhul (C15) ei ole suurem kui 12%,
– ühegi riigi puhul ei ole suurem kui 25%,
– riikide puhul, mis Ühtekuuluvusfondist 
toetust ei saa (EL 27 miinus C15), ei ole 
madalam kui 8%,
– on vähemalt 5% riikide puhul, mis 
saavad Ühtekuuluvusfondist toetust (C15) 
– ei kujuta endast energiatarbimise 
absoluutväärtuse suurenemist üle 5%.

Or. en
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Selgitus

Riiklike soovituslike eesmärkide määramisel tuleb arvesse võtta olukorda, mis tekiks 
tavapärase tegevuse jätkumisel. Madala elatustaseme ja kiire majandusliku kasvuga 
liikmesriigi eesmärk peaks olema madalalennulisem, sest arvestada tuleb näiteks inimeste 
soovi elada oma korteris. Seda võtab arvesse Euroopa Komisjoni PRIMESi mudel. Samas 
tekitab PRIMESi mudel mõne riigi puhul teatavaid liialdusi. Seetõttu tuleks kasutusele võtta 
parandustegur vastavalt majanduslikule olukorrale.

Muudatusettepanek 358
Richard Seeber, Peter Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

I a LISA
Riiklike energiatõhususe eesmärkide 
arvutamise metoodika
Riiklike energiatõhususe eesmärkide 
määramisel võtab komisjon aluseks 
2020. aasta primaarenergia tarbimise 
prognoosi PRIMES 2007 mudeli raames.
Kohaldatakse järgmist metoodikat:
PRIMES 2007 lähteprognoos 2020 
miljonites tonnides naftaekvivalenti –
sääst 20%
2020. aasta vähendamiseesmärgid 
absoluutarvudes võrreldes nende 2007. 
aasta primaarenergia tarbimise tasemega 
hõlmavad järgmiste kategooriate 
parandustegureid:
– vähendamise maksimumkünnis rühma 
puhul, millesse kuuluvad 9 ELi riiki 
madalaima reaalse kodumajapidamise 
sissetulekuga inimese kohta (L9[1]),
– vähendamise maksimumkünnis 
Ühtekuuluvusfondist toetust saava 15 riigi 
puhul (C15),
– vähendamise maksimumkünnis iga riigi 
puhul,
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– vähendamise miinimumkünnis iga riigi 
puhul, mis Ühtekuuluvusfondist toetust ei 
saa (EL 27 miinus C15[2]),
– vähendamise miinimumkünnis iga riigi 
puhul, mis Ühtekuuluvusfondist toetust 
saab (C15),
– energiatarbimise absoluutse 
suurenemise maksimumkünnis. 
_________________
[1] L9 riigid on Bulgaaria, Rumeenia,
Läti, Poola, Eesti, Ungari, Leedu, 
Slovakkia ja Tšehhi Vabariik (vt Eurostat, 
Statistics in Focus, 16/2011).
[2] C15 riigid: L9 riigid ning Sloveenia, 
Portugal, Malta, Kreeka, Küpros ja 
Hispaania.

Or. en

Selgitus

Direktiivi üldist lähenemist on vaja muuta. Kuna komisjon ei esitanud siduvaid eesmärke, 
vaid tegi selle asemel ettepaneku võtta mitmeid siduvaid meetmeid, vähendab see 
liikmesriikide paindlikkust, kuid ei taga 20% üldeesmärgi saavutamist. Seetõttu muudetakse 
seda eesmärgi saavutamise huvides, andes liikmesriikidele vabaduse valida mitme 
mittesiduva meetme seast.

Muudatusettepanek 359
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 1 a (uus)
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– I LISA (uus)

– I LISA
Riiklikud energiasäästueesmärgid 
A. 2020. aasta riiklik 
energiasäästueesmärk (primaarenergia)

Minimaalne 
energiasäästueesm
ärk –
primaarenergia 
tarbimise 
vähendamine 
2020. aastal 
(miljonites 
tonnides 
naftaekvivalenti) 

Minimaalne 
energiasäästueesm
ärk –
primaarenergia 
tarbimise 
vähendamine 
2025. aastal 
(miljonites 
tonnides 
naftaekvivalenti) 

Minimaalne 
energiasäästueesm
ärk –
primaarenergia 
tarbimise 
vähendamine 
2030. aastal 
(miljonites 
tonnides 
naftaekvivalenti) 

Belgia määratlemata määratlemata määratlemata
Bulgaaria määratlemata määratlemata määratlemata
Tšehhi Vabariik määratlemata määratlemata määratlemata
Taani määratlemata määratlemata määratlemata
Saksamaa määratlemata määratlemata määratlemata
Eesti määratlemata määratlemata määratlemata
Iirimaa määratlemata määratlemata määratlemata
Kreeka määratlemata määratlemata määratlemata
Hispaania määratlemata määratlemata määratlemata
Prantsusmaa määratlemata määratlemata määratlemata
Itaalia määratlemata määratlemata määratlemata
Küpros määratlemata määratlemata määratlemata
Läti määratlemata määratlemata määratlemata
Leedu määratlemata määratlemata määratlemata
Luksemburg määratlemata määratlemata määratlemata
Ungari määratlemata määratlemata määratlemata
Malta määratlemata määratlemata määratlemata
Holland määratlemata määratlemata määratlemata
Austria määratlemata määratlemata määratlemata
Poola määratlemata määratlemata määratlemata
Portugal määratlemata määratlemata määratlemata
Rumeenia määratlemata määratlemata määratlemata
Sloveenia määratlemata määratlemata määratlemata
Slovaki Vabariik määratlemata määratlemata määratlemata
Soome määratlemata määratlemata määratlemata
Rootsi määratlemata määratlemata määratlemata
Ühendkuningriik määratlemata määratlemata määratlemata
EL 368 määratlemata määratlemata
„tbd” tähendab „määratlemata”
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Or. en

Muudatusettepanek 360
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

välja jäetud
__________________
40. ELT L 342, 22.12.2009, lk 46.

Or. en

Selgitus

Direktiivi üldist lähenemist on vaja muuta. Kuna komisjon ei esitanud siduvaid eesmärke, 
vaid tegi selle asemel ettepaneku võtta mitmeid siduvaid meetmeid, vähendab see 
liikmesriikide paindlikkust, kuid ei taga 20% üldeesmärgi saavutamist. Seetõttu muudetakse 
seda eesmärgi saavutamise huvides, andes liikmesriikidele vabaduse valida mitme 
mittesiduva meetme seast.

Muudatusettepanek 361
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 3 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku sektori asutused järgivad toodete, 
teenuste ja hoonete ostmisel järgmist:

Avaliku sektori asutused võtavad toodete, 
teenuste ja hoonete ostmisel asjakohaselt 
arvesse järgmisi suuniseid:

Or. de

Selgitus

Muudatusettepanek on seotud artikli 5 muudatusettepanekuga. Riigihangete puhul peab 
olema võimalus lähtuda lisaks energiatõhususele ka teistest aspektidest, et üksikjuhtumil 
valikukriteeriume mõistlikult kaaluda.
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Muudatusettepanek 362
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 3 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kui toode on hõlmatud direktiivi 
2010/30/EL või direktiivi 92/75/EMÜ 
rakendava komisjoni direktiivi kohaselt 
vastuvõetud delegeeritud õigusaktiga, 
ostavad nad üksnes selliseid tooteid, mis 
vastavad kõrgeima energiatõhususklassi 
kriteeriumidele, võttes arvesse 
kulutõhusust, majanduslikku teostatavust, 
tehnilist sobivust ja piisavat konkurentsi;

a) kui toode on hõlmatud direktiivi 
2010/30/EL või direktiivi 92/75/EMÜ 
rakendava komisjoni direktiivi kohaselt 
vastuvõetud delegeeritud õigusaktiga, 
peaksid nad ostma üksnes selliseid tooteid, 
mis vastavad kõrgeima 
energiatõhususklassi kriteeriumidele, 
võttes arvesse kulutõhusust, majanduslikku 
teostatavust, tehnilist sobivust ja piisavat 
konkurentsi;

Or. de

Selgitus

Muudatusettepanek on seotud artikli 5 muudatusettepanekuga. Riigihangete puhul peab 
olema võimalus lähtuda lisaks energiatõhususele ka teistest aspektidest, et üksikjuhtumil 
valikukriteeriume mõistlikult kaaluda.

Muudatusettepanek 363
Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 3 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kui toode on hõlmatud direktiivi 
2010/30/EL või direktiivi 92/75/EMÜ 
rakendava komisjoni direktiivi kohaselt 
vastuvõetud delegeeritud õigusaktiga, 
ostavad nad üksnes selliseid tooteid, mis 
vastavad kõrgeima energiatõhususklassi 
kriteeriumidele, võttes arvesse 
kulutõhusust, majanduslikku teostatavust, 
tehnilist sobivust ja piisavat konkurentsi;

a) kui toode on hõlmatud direktiivi 
2010/30/EL või direktiivi 92/75/EMÜ 
rakendava komisjoni direktiivi kohaselt 
vastuvõetud delegeeritud õigusaktiga, 
ostavad nad üksnes selliseid tooteid, mis 
vastavad kõrgeima energiatõhususklassi 
kriteeriumidele, võttes arvesse 
kulutõhusust, tervisemõju, majanduslikku 
teostatavust, tehnilist sobivust ja piisavat 
konkurentsi;
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Or. en

Selgitus

Ostuotsuse tegemisel tuleks arvesse võtta ka tervisega seotud probleeme, et soodustada 
näiteks selliste toodete ostmist, mis ei sisalda inimeste tervisele kahjulikke aineid.

Muudatusettepanek 364
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 3 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kui toode, mis ei ole punktis a osutatud 
toode, on hõlmatud direktiivi 2009/125/EÜ 
kohase rakendusmeetmega, mis on vastu 
võetud pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist, ostavad nad üksnes selliseid 
tooteid, mis vastavad kõnealuse 
rakendusmeetmega ettenähtud 
energiatõhususe kriteeriumidele;

b) kui toode, mis ei ole punktis a osutatud 
toode, on hõlmatud direktiivi 2009/125/EÜ 
kohase rakendusmeetmega, mis on vastu 
võetud pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist, peaksid nad ostma üksnes 
selliseid tooteid, mis vastavad kõnealuse 
rakendusmeetmega ettenähtud 
energiatõhususe kriteeriumidele;

Or. de

Selgitus

Muudatusettepanek on seotud artikli 5 muudatusettepanekuga. Riigihangete puhul peab 
olema võimalus lähtuda lisaks energiatõhususele ka teistest aspektidest, et üksikjuhtumil 
valikukriteeriume mõistlikult kaaluda.

Muudatusettepanek 365
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 3 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) ostavad nõukogu otsusega 
2006/1005/EÜ39 reguleeritud 
kontoriseadmeid, mis vastavad 
energiatõhususe nõuetele, mis on vähemalt 
sama ranged, kui kõnealusele otsusele 

c) avaliku sektori asutused peaksid ostma
nõukogu otsusega 2006/1005/EÜ39

reguleeritud kontoriseadmeid, mis vastavad 
energiatõhususe nõuetele, mis on vähemalt 
sama ranged, kui kõnealusele otsusele 
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lisatud lepingu C lisas loetletud nõuded. lisatud lepingu C lisas loetletud nõuded.

Or. de

Selgitus

Muudatusettepanek on seotud artikli 5 muudatusettepanekuga. Riigihangete puhul peab 
olema võimalus lähtuda lisaks energiatõhususele ka teistest aspektidest, et üksikjuhtumil 
valikukriteeriume mõistlikult kaaluda.

Muudatusettepanek 366
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 3 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) ostavad üksnes selliseid rehve, mis 
vastavad määruses (EÜ) nr 1222/200940

määratletud kõrgeima kütusesäästlikkuse 
klassi kriteeriumidele. See nõue ei takista 
riigiasutustel ostmast rehve, mis vastavad 
kõrgeimale märghaardumise klassile ja 
välise veeremismüra klassile, kui see on 
vajalik ohutuse või rahvatervisega seotud 
põhjustel.

d) avaliku sektori asutused peaksid ostma
üksnes selliseid rehve, mis vastavad 
määruses (EÜ) nr 1222/200940 määratletud 
kõrgeima kütusesäästlikkuse klassi 
kriteeriumidele. See nõue ei takista 
riigiasutustel ostmast rehve, mis vastavad 
kõrgeimale märghaardumise klassile ja 
välise veeremismüra klassile, kui see on 
vajalik ohutuse või rahvatervisega seotud 
põhjustel.

Or. de

Selgitus

Muudatusettepanek on seotud artikli 5 muudatusettepanekuga. Riigihangete puhul peab 
olema võimalus lähtuda lisaks energiatõhususele ka teistest aspektidest, et üksikjuhtumil 
valikukriteeriume mõistlikult kaaluda.

Muudatusettepanek 367
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 3 – lõige 1 – punkt e
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) nõuavad teeninduslepingute 
sõlmimiseks esitatavates pakkumiskutsetes, 
et teenusepakkuja kasutaks kõnealuse 
teenuse pakkumisel üksnes selliseid 
tooteid, mis vastavad punktides a–d 
osutatud nõuetele;

e) avaliku sektori asutused peaksid
teeninduslepingute sõlmimiseks 
esitatavates pakkumiskutsetes nõudma, et 
teenusepakkuja kasutaks kõnealuse teenuse 
pakkumisel üksnes selliseid tooteid, mis 
vastavad punktides a–d osutatud nõuetele;

Or. de

Selgitus

Muudatusettepanek on seotud artikli 5 muudatusettepanekuga. Riigihangete puhul peab 
olema võimalus lähtuda lisaks energiatõhususele ka teistest aspektidest, et üksikjuhtumil 
valikukriteeriume mõistlikult kaaluda.

Muudatusettepanek 368
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 3 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) nõuavad teeninduslepingute sõlmimiseks 
esitatavates pakkumiskutsetes, et 
teenusepakkuja kasutaks kõnealuse teenuse 
pakkumisel üksnes selliseid tooteid, mis 
vastavad punktides a–d osutatud nõuetele;

e) nõuavad teeninduslepingute sõlmimiseks 
esitatavates pakkumiskutsetes, et 
teenusepakkuja kasutaks kõnealuse teenuse 
pakkumisel üksnes selliseid tooteid, mis 
vastavad punktides a–d osutatud nõuetele.
Teeninduslepingute sõlmimiseks 
pakkumiskutsete esitamisel hindavad 
avaliku sektori asutused võimalust 
sõlmida artikli 14 lõikes b osutatud 
pikaajalised energiatõhususe lepingud.

Or. en

Muudatusettepanek 369
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 3 – lõige 1 – punkt f
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) ostavad või rendivad üksnes selliseid 
hooneid, mis vastavad vähemalt artikli 4 
lõikes 1 osutatud energiatõhususe 
miinimumnõuetele. Kõnealuste nõuete 
täitmist kontrollitakse direktiivi 
2010/31/EL artiklis 11 osutatud 
energiamärgiste alusel.

f) avaliku sektori asutused peaksid ostma
või rentima üksnes selliseid hooneid, mis 
vastavad vähemalt artikli 4 lõikes 1 
osutatud energiatõhususe 
miinimumnõuetele. Kõnealuste nõuete 
täitmist kontrollitakse direktiivi 
2010/31/EL artiklis 11 osutatud 
energiamärgiste alusel.

Or. de

Selgitus

Muudatusettepanek on seotud artikli 5 muudatusettepanekuga. Riigihangete puhul peab 
olema võimalus lähtuda lisaks energiatõhususele ka teistest aspektidest, et üksikjuhtumil 
valikukriteeriume mõistlikult kaaluda.

Muudatusettepanek 370
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 5 – punkt 2 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kohustatud isikud võivad energiasäästu 
arvutamiseks artikli 6 lõike 2 
kohaldamisel kasutada üht või mitut 
järgmist meetodit:

Kohustatud isikud võivad energiasäästu 
arvutamiseks kasutada üht või mitut 
järgmist meetodit:

Or. en

Selgitus

Direktiivi üldist lähenemist on vaja muuta. Kuna komisjon ei esitanud siduvaid eesmärke, 
vaid tegi selle asemel ettepaneku võtta mitmeid siduvaid meetmeid, vähendab see 
liikmesriikide paindlikkust, kuid ei taga 20% üldeesmärgi saavutamist. Seetõttu muudetakse 
seda eesmärgi saavutamise huvides, andes liikmesriikidele vabaduse valida mitme 
mittesiduva meetme seast.

Muudatusettepanek 371
Vladko Todorov Panayotov
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 5 – punkt 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Energiatõhususe parandamise 
meetmete eluiga
� Hoone sisevõrgu soojustamine: 20 
aastat
� Hoone sisevõrgu puhastamine ja 
tasakaalustamine: 10 aastat
� Sisevõrgu reguleerimise optimeerimine: 
20 aastat

Or. en

Muudatusettepanek 372
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 6 – punkt 1 – punkt 1.2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.2 a. Aruandlusele esitatavad nõuded
Arukate arvestite riikliku kasutuselevõtu 
eest vastutavad energia 
jaemüügiettevõtjad ja 
energiateenuseosutajad esitavad riiklikele 
reguleerivatele asutustele igal aastal 
järgmise koondteabe:
a) kasutuselevõtu kogukulu lõppenud 
aastal ja keskmine kulu majapidamise 
kohta;
b) kasutuselevõtu prognoositav kulu 
järgmisel aastal programmi ja 
majapidamise tasandil;
c) kliendikategooriate jaotus, kellele 
arvestid paigaldati (nt ettemaks);
d) millistesse geograafilistesse 
piirkondadesse arvestid paigaldati;
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e) kas paigaldamine toimus konkreetse 
katse, algatuse või kohaliku projekti 
osana;
f) kas klient kasutas gaasi, elektrit või 
segakütust;
g) majasisese näidiku kasutamise 
protsent;
h) kas tunti huvi energiasäästualaste 
nõuannete vastu;
i) kas paigalduskohas või paigalduse 
järgselt toimus müügitegevus;
j) kliendi tagasiside – ideaaljuhul koos 
sõltumatu hinnanguga.

Or. en

Selgitus

Teave on vajalik, et jälgida kasutuselevõtuprogrammi kulusid ja seda, kas töötatakse välja 
tarbijatele kasu toovat platvormi. Punktid h, i ja j on vajalikud, et jälgida tarbijate huvi ja 
energiatõhususe parandamise viise ning seda, kas energiaettevõtted kasutavad 
kasutuselevõttu teiste toodete ristmüügi võimalusena.

Muudatusettepanek 373
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 6 – osa 2 – punkt 2.1 – esimene lõik – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) Kui gaasi kasutatakse kaugkütteks ja 
-jahutuseks, esitatakse arve iga kuu kütte-
või jahutusperioodi jooksul.

c) Kui gaasi kasutatakse kaugkütteks ja 
-jahutuseks, esitatakse arve iga kuu kütte-
või jahutusperioodi jooksul, kui 
soojaarvestid on paigaldatud.

Or. pl

Muudatusettepanek 374
Linda McAvan
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 6 – punkt 2 – punkt 2.2-lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid tagavad samuti, et iga 
gaasi- ja elektriarve esilehele lisatakse 
järgmist teavet sisaldav kokkuvõte:
a) tariifi täpne nimetus;
b) tarbitud energia hulk;
c) gaasi ja/või elektri hind kWh kohta ja 
kuidas see päevade lõikes jaguneb;
d) kuidas kulud arvutati;
e) tarbijale kasulikud hinnasoodustused 
ja millal need lõpevad;
f) tasu, mida tarbija peab tarnija 
vahetamisel maksma.

Or. en

Selgitus

Tarbijad peavad suutma neile esitatud energiaarvetest aru saada, et muuta oma 
energiatarbimist. Tarbijarühmadega seoses on komisjon välja töötanud elektriarve näidise, 
mis sisaldab eespool nimetatud kokkuvõtet. See võimaldaks tarbijatel esimesel pilgul oma 
arvetest aru saada.

Muudatusettepanek 375
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. en

Selgitus

Direktiivi üldist lähenemist on vaja muuta. Kuna komisjon ei esitanud siduvaid eesmärke, 
vaid tegi selle asemel ettepaneku võtta mitmeid siduvaid meetmeid, vähendab see 
liikmesriikide paindlikkust, kuid ei taga 20% üldeesmärgi saavutamist. Seetõttu muudetakse 
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seda eesmärgi saavutamise huvides, andes liikmesriikidele vabaduse valida mitme 
mittesiduva meetme seast.

Muudatusettepanek 376
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 7 – punkt 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 10 lõikes 1 osutatud riiklikud 
kütte- ja jahutuskavad hõlmavad järgmist:

1. (Ei puuduta eestikeelset versiooni)

Or. fi

Muudatusettepanek 377
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 7 – punkt 1 – alapunkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) tõhusa koostootmise laiendamise 
võimalused, ka olemasolevate tootmis- ja 
tööstuskäitiste või muude heitsoojust 
tootvate seadmete renoveerimise ning uute
ehitamisega;

e) tõhusa koostootmise laiendamise 
võimalused, ka uute tootmis- ja 
tööstuskäitiste või muude heitsoojust 
tootvate seadmete ehitamisega;

Or. fi

Muudatusettepanek 378
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 7 – punkt 1 – alapunkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) primaarenergia hinnanguline sääst; h) primaarenergia või lõppenergia 
hinnanguline sääst;
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Or. fi

Muudatusettepanek 379
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 7 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Vajalikul määral võib kava koosneda 
piirkondlikest või kohalikest kavadest.

2. Vajalikul määral võib kütte- ja 
jahutuskava koosneda piirkondlikest või 
kohalikest kavadest.

Or. fi

Muudatusettepanek 380
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 7 – punkt 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Linnapiirkondade ruumilised 
planeeringud koostatakse nii, et:

välja jäetud

a) uued soojuselektrijaamad ja heitsoojust 
tootvad tööstuskäitised asuksid kohas, kus 
soojus- ja jahutusenergia olemasoleva või 
prognoositava nõudluse rahuldamiseks 
taaskasutatakse võimalikult palju 
kättesaadavat heitsoojust;
b) uued elamupiirkonnad või uued 
tööstuskäitised, mis kasutavad 
tootmisprotsessis soojust, asuksid kohas, 
kus soojuse olemasolev või prognoositav 
nõudlus rahuldatakse võimalikult suurel 
määral kättesaadava heitsoojusega, nagu 
on kindlaks määratud riiklikes kütte- ja 
jahutuskavades. Selleks et soojus- ja 
jahutusenergia nõudluse ja pakkumise 
vahekord oleks optimaalne, toetatakse 
ruumiliste planeeringutega mitme tehase 
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rajamist samasse asukohta;
c) soojuselektrijaamad, heitsoojust 
tootvad tehased, jäätmepõletustehased ja 
muud jäätmetest energiat tootvad tehased 
on ühendatud kohalikku kaugkütte- või 
kaugjahutusvõrku;
d) uued elamupiirkonnad või uued 
tehased, mis kasutavad tootmisprotsessis 
soojust, on ühendatud kohalikku 
kaugkütte- või kaugjahutusvõrku.

Or. de

Selgitus

Nõuetega sekkutakse olulisel määral liikmesriikide ruumilisse ja maakasutuse planeerimisse 
ning seetõttu ei ole nende õiguslikuks aluseks siin nimetatud Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 194 lõige 2, vaid nende õiguslikuks aluseks peaks olema Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 192 lõike 2 punkt b ja seega saab neid nõukogus ainult ühehäälselt vastu võtta.

Muudatusettepanek 381
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 7 – punkt 3 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) uued soojuselektrijaamad ja heitsoojust 
tootvad tööstuskäitised asuksid kohas, kus 
soojus- ja jahutusenergia olemasoleva või 
prognoositava nõudluse rahuldamiseks 
taaskasutatakse võimalikult palju 
kättesaadavat heitsoojust;

a) uued soojuselektrijaamad ja heitsoojust 
tootvad tööstuskäitised püütakse rajada 
kohta, kus soojus- ja jahutusenergia 
olemasoleva või prognoositava nõudluse 
rahuldamiseks taaskasutatakse võimalikult 
palju kättesaadavat heitsoojust;

Or. fi

Muudatusettepanek 382
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 7– punkt 3 – alapunkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

uued elamupiirkonnad või uued 
tööstuskäitised, mis kasutavad 
tootmisprotsessis soojust, asuksid kohas, 
kus soojuse olemasolev või prognoositav 
nõudlus rahuldatakse võimalikult suurel 
määral kättesaadava heitsoojusega, nagu on 
kindlaks määratud riiklikes kütte- ja 
jahutuskavades. Selleks et soojus- ja 
jahutusenergia nõudluse ja pakkumise 
vahekord oleks optimaalne, toetatakse 
ruumiliste planeeringutega mitme tehase 
rajamist samasse asukohta;

uued elamupiirkonnad või uued 
tööstuskäitised, mis kasutavad 
tootmisprotsessis soojust, püütakse rajada 
kohta, kus soojuse olemasolev või 
prognoositav nõudlus rahuldatakse 
võimalikult suurel määral kättesaadava 
heitsoojusega, nagu on kindlaks määratud 
riiklikes kütte- ja jahutuskavades. Selleks 
et soojus- ja jahutusenergia nõudluse ja 
pakkumise vahekord oleks optimaalne, 
toetatakse ruumiliste planeeringutega 
mitme tehase rajamist samasse asukohta;

Or. fi

Muudatusettepanek 383
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 7 – punkt 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) uued elamupiirkonnad või uued 
tööstuskäitised, mis kasutavad 
tootmisprotsessis soojust, asuksid kohas, 
kus soojuse olemasolev või prognoositav 
nõudlus rahuldatakse võimalikult suurel 
määral kättesaadava heitsoojusega, nagu on 
kindlaks määratud riiklikes kütte- ja 
jahutuskavades. Selleks et soojus- ja 
jahutusenergia nõudluse ja pakkumise 
vahekord oleks optimaalne, toetatakse 
ruumiliste planeeringutega mitme tehase 
rajamist samasse asukohta;

b) uued elamu- või teeninduspiirkonnad, 
uued ühiskondlikud või teenindushooned
või uued tööstuskäitised, mis kasutavad 
tootmisprotsessis soojust, asuksid kohas, 
kus soojuse olemasolev või prognoositav 
nõudlus rahuldatakse võimalikult suurel 
määral kättesaadava heitsoojusega, nagu on 
kindlaks määratud riiklikes kütte- ja 
jahutuskavades. Selleks et soojus- ja 
jahutusenergia nõudluse ja pakkumise 
vahekord oleks optimaalne, toetatakse 
ruumiliste planeeringutega mitme tehase 
rajamist samasse asukohta;

Or. en

Muudatusettepanek 384
Vladko Todorov Panayotov
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 7 – punkt 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) uued elamupiirkonnad või uued 
tehased, mis kasutavad tootmisprotsessis 
soojust, on ühendatud kohalikku 
kaugkütte- või kaugjahutusvõrku.

d) uued elamu- või teeninduspiirkonnad, 
ühiskondlikud või teenindushooned või 
uued tehased, mis kasutavad 
tootmisprotsessis soojust, on ühendatud 
kohalikku kaugkütte- või 
kaugjahutusvõrku.

Or. en

Muudatusettepanek 385
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. fi

Muudatusettepanek 386
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. en

Selgitus

Direktiivi üldist lähenemist on vaja muuta. Kuna komisjon ei esitanud siduvaid eesmärke, 
vaid tegi selle asemel ettepaneku võtta mitmeid siduvaid meetmeid, vähendab see 
liikmesriikide paindlikkust, kuid ei taga 20% üldeesmärgi saavutamist. Seetõttu muudetakse 
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seda eesmärgi saavutamise huvides, andes liikmesriikidele vabaduse valida mitme 
mittesiduva meetme seast.

Muudatusettepanek 387
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 8 – pealkiri 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Soojuselektrijaamade ja tööstuskäitiste 
asukoha paigutamise suunised

Tulude-kulude analüüs

[vajab täiendamist]

Or. en

Muudatusettepanek 388
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 8 – punkt 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 10 lõigetes 3 ja 6 osutatud 
soojuselektrijaamade paigutamine

välja jäetud

Kui on olemas küttevajadusega piirkond, 
kus nõudlus vastab C-veerus osutatud 
mahule, või kui selline piirkond võib 
tekkida, peab elektrijaam asuma lähemal 
kui A-veerus osutatud vahemaa.
Võimaliku küttevajadusega piirkond on 
piirkond, mille kohta on võimalik näidata, 
et selline piirkond võib tekkida näiteks 
kaugküttevõrgustiku rajamise tõttu.
Küttevajadusega piirkonnaks peetakse 
näiteks piirkonda, kus hindamise 
standardtehnika abil on võimalik näidata, 
et summaarne küttekoormus ületab 15 
MW/km2. Omavahel ühendatavate 
küttekoormuste (MW/km2) summat 
käsitatakse küttevajadusega piirkonna 
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nõudluse mahuna.
A-veerus esitatud vahemaa on torustiku 
marsruut, mitte sirgjoon, kuhu insenerid 
peavad standardse hindamistehnika (nt 
kalkulatsioonid) põhjal võimalikuks 
rajada vastava suurusega veetorustik, nii 
et kulud jäävad mõõdukaks. Sellega on 
välistatud sellised takistused nagu mäed, 
kesklinn, torustiku keeruline viimine üle 
jõe või mere jne.
ABCKavandatava elektrijaama ja 
küttevajadusega piirkonna vaheline 
maksimaalne kaugus Elektrijaama 
tootmisvõimsus Küttevajadusega 
piirkonna hinnanguline tarbimine 
aastas< 100 km> 1999* MWe> 7500 
TJ/aasta< 65 km>500>1875 TJ/aasta< 15 
km> 20 MW> 50 TJ/aasta
* Tavaliselt on uue töötava elektrijaama 
koormustegur 90 %.

Or. en

Muudatusettepanek 389
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 8 – punkt 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 10 lõikes 8 osutatud heitsoojust 
tootvate käitiste asukoha paigutamine.

välja jäetud

ABCKavandatava elektrijaama ja 
küttevajadusega piirkonna vaheline 
maksimaalne kaugus. Võimsus 
Küttevajadusega piirkonna hinnanguline 
tarbimine aastas< 75 km> 75 
MW(koormustegur 60-70%)> 1600 
TJ/aasta< 60 km> 50 MW (koormustegur 
60%) >1000 TJ/aasta< 25 km> 50 
MW(koormustegur >85% )> 400 
TJ/aasta< 15 km> 20 MW> 100 TJ/aasta
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Or. en

Muudatusettepanek 390
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Direktiivi üldist lähenemist on vaja muuta. Kuna komisjon ei esitanud siduvaid eesmärke, 
vaid tegi selle asemel ettepaneku võtta mitmeid siduvaid meetmeid, vähendab see 
liikmesriikide paindlikkust, kuid ei taga 20% üldeesmärgi saavutamist. Seetõttu muudetakse 
seda eesmärgi saavutamise huvides, andes liikmesriikidele vabaduse valida mitme 
mittesiduva meetme seast.

Muudatusettepanek 391
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 9 – punkt b – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Päritolutagatise standardühik on 1 MWh.
See on seotud elektrienergia 
netotoodanguga, mis on mõõdetud käitise 
piiril ja eksporditud elektrivõrku.

Päritolutagatise standardühik on 1 MWh.
See on seotud elektrienergia 
kogutoodanguga.

Or. pl

Muudatusettepanek 392
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 10
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Direktiivi üldist lähenemist on vaja muuta. Kuna komisjon ei esitanud siduvaid eesmärke, 
vaid tegi selle asemel ettepaneku võtta mitmeid siduvaid meetmeid, vähendab see 
liikmesriikide paindlikkust, kuid ei taga 20% üldeesmärgi saavutamist. Seetõttu muudetakse 
seda eesmärgi saavutamise huvides, andes liikmesriikidele vabaduse valida mitme 
mittesiduva meetme seast.

Muudatusettepanek 393
Oreste Rossi

Direktiivi ettepanek
Lisa 10 – lõige 1 – punkt d – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) mineraalõli ja gaasi rafineerimisega 
tegelevate käitiste loetelu (käitiste nimesid 
nimetamata), ja iga käitise kohta 
järgmised andmed:

välja jäetud

– aasta keskmine energiavajadus (MWth);
– aasta keskmine energiatoodang 
(segakütuse energiasisaldus, MWth);
– aasta keskmine toorainekogus;
– käitise tüüp ja käitises kasutatav 
tehnoloogia;
– projekteeritud tõhusus (teoreetiline);
– käitamise alguskuupäev;
– viimase olulise renoveerimise kuupäev;
– keskmine töötundide arv aastas;
– aasta keskmine netotõhusus;

Or. it

(Artikli 11 muudatusettepaneku järg)
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Selgitus

Direktiivi ettepanek võrdleb ekslikult rafineerimise sektorit elektritootmise sektoriga, mis on 
täiesti sobimatu.

Muudatusettepanek 394
János Áder

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 10 – lõige 1 – punkt d – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) mineraalõli ja gaasi rafineerimisega 
tegelevate käitiste loetelu (käitiste nimesid 
nimetamata), ja iga käitise kohta 
järgmised andmed:

välja jäetud

– aasta keskmine energiavajadus (MWth);
– aasta keskmine energiatoodang 
(segakütuse energiasisaldus, MWth);
– aasta keskmine toorainekogus;
– käitise tüüp ja käitises kasutatav 
tehnoloogia;
– projekteeritud tõhusus (teoreetiline);
– käitamise alguskuupäev;
– viimase olulise renoveerimise kuupäev;
– keskmine töötundide arv aastas;
– aasta keskmine netotõhusus.

Or. en

Muudatusettepanek 395
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 11 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Võrgutariifid kajastavad täpselt 
võrkudes nõudluse poolel nõudluse 

1. Võrgutariifid peaksid täpselt kajastama 
võrkudes nõudluse poolel nõudluse 
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rahuldamiseks võetud meetmete ja 
hajatootmisega saavutatud elektrienergia ja 
kulude kokkuhoidu, sealhulgas sellist 
kokkuhoidu, mis on saavutatud tänu 
elektrienergia edastamise või võrkudesse 
investeerimise kulude alandamisele ja 
võrgu optimaalsemale toimimisele.

rahuldamiseks võetud meetmete ja 
hajatootmisega saavutatud elektrienergia ja 
kulude kokkuhoidu, sealhulgas sellist 
kokkuhoidu, mis on saavutatud tänu 
elektrienergia edastamise või võrkudesse 
investeerimise kulude alandamisele ja 
võrgu optimaalsemale toimimisele.

Or. en

Selgitus

Direktiivi üldist lähenemist on vaja muuta. Kuna komisjon ei esitanud siduvaid eesmärke, 
vaid tegi selle asemel ettepaneku võtta mitmeid siduvaid meetmeid, vähendab see 
liikmesriikide paindlikkust, kuid ei taga 20% üldeesmärgi saavutamist. Seetõttu muudetakse 
seda eesmärgi saavutamise huvides, andes liikmesriikidele vabaduse valida mitme 
mittesiduva meetme seast.

Muudatusettepanek 396
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 11 – punkt 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Võrke käsitlevad õigusnormid ja 
võrgutariifid võimaldavad
võrguettevõtjatel pakkuda
süsteemiteenuseid ja süsteemitariife, mis 
on vajalikud nõudlusele reageerimiseks, 
energianõudluse juhtimiseks ja 
hajatootmiseks organiseeritud 
elektriturgudel ning hõlmavad eelkõige 
järgmist:

2. Võrke käsitlevad õigusnormid ja 
võrgutariifid julgustavad võrguettevõtjaid 
edendama süsteemiteenuseid ja 
süsteemitariife, mis on vajalikud 
nõudlusele reageerimiseks, 
energianõudluse juhtimiseks ja 
hajatootmiseks organiseeritud 
elektriturgudel, millele avaldab 
sihttarbijate (elamumajandus-, äri- ja 
tööstussektor) tüüpide lõikes mõju 
kulutõhusus. Süsteemiteenused hõlmavad:

Or. en

Muudatusettepanek 397
Richard Seeber
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 11 – punkt 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Võrke käsitlevad õigusnormid ja 
võrgutariifid võimaldavad
võrguettevõtjatel pakkuda 
süsteemiteenuseid ja süsteemitariife, mis 
on vajalikud nõudlusele reageerimiseks, 
energianõudluse juhtimiseks ja 
hajatootmiseks organiseeritud 
elektriturgudel ning hõlmavad eelkõige 
järgmist:

2. Võrke käsitlevad õigusnormid ja 
võrgutariifid peaksid võimaldama
võrguettevõtjatel pakkuda 
süsteemiteenuseid ja süsteemitariife, mis 
on vajalikud nõudlusele reageerimiseks, 
energianõudluse juhtimiseks ja 
hajatootmiseks organiseeritud 
elektriturgudel ning hõlmavad eelkõige 
järgmist:

Or. en

Selgitus

Direktiivi üldist lähenemist on vaja muuta. Kuna komisjon ei esitanud siduvaid eesmärke, 
vaid tegi selle asemel ettepaneku võtta mitmeid siduvaid meetmeid, vähendab see 
liikmesriikide paindlikkust, kuid ei taga 20% üldeesmärgi saavutamist. Seetõttu muudetakse 
seda eesmärgi saavutamise huvides, andes liikmesriikidele vabaduse valida mitme 
mittesiduva meetme seast.

Muudatusettepanek 398
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 11 – punkt 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) energia salvestamine. välja jäetud

Or. en

Selgitus

Energia salvestamise taoliste teenuste lisamine võrguettevõtjate kohustuslike tegevuste hulka 
võib kaasa tuua huvide konflikti. Kasutusele tuleks võtta erimeetmed, et vältida võrguettevõtja 
energiatõhususealase tegevuse (nt energia salvestamine) edendamist, mis võib kahjustada 
direktiivis 2009/72/EÜ sätestatud eraldamise protsessi.
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Muudatusettepanek 399
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 11 – punkt 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva sätte kohaldamisel hõlmab 
termin „organiseeritud elektriturg” 
börsiväliseid turge ja elektribörse energia, 
võimsuse, tasakaalustus- ja abiteenustega 
kauplemiseks mis tahes ajavahemikul, 
sealhulgas tärminlepingute, päev-ette ja 
päevasisesed turud.

Piirkondliku võrgu võimsuse 
adekvaatsuse või teiste 
energiajulgeolekuga seotud meetmete 
rakendamisel tuleks nõudlusele 
reageerimise potentsiaali igakülgselt 
arvesse võtta. Käesoleva sätte 
kohaldamisel hõlmab termin 
„organiseeritud elektriturg” börsiväliseid 
turge ja elektribörse energia, võimsuse, 
tasakaalustus- ja abiteenustega 
kauplemiseks mis tahes ajavahemikul, 
sealhulgas tärminlepingute, päev-ette ja 
päevasisesed turud.

Or. en

Selgitus

Seda lõiget tuleks nõudlusele reageerimise tähtsust silmas pidades tugevdada. Paralleelselt 
tuleb läbi viia kulutõhususe hinnang, selleks et nõudlusele reageerimise edendamine ei 
mõjutaks negatiivselt mis tahes sihtauditooriumi. Tööstuslikku salvestamist tuleb samuti esile 
tõsta.

Muudatusettepanek 400
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 11 – punkt 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Tagatakse selliste võrgutariifide 
olemasolu, mis toetavad dünaamilist 
hinnakujundust, et lõpptarbijad võtaksid 
nõudlusele reageerimise meetmeid, 
sealhulgas:

3. Tuleks tagada selliste võrgutariifide 
olemasolu, mis toetavad dünaamilist 
hinnakujundust, et lõpptarbijad võtaksid 
nõudlusele reageerimise meetmeid, 
sealhulgas:

Or. en
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Selgitus

Direktiivi üldist lähenemist on vaja muuta. Kuna komisjon ei esitanud siduvaid eesmärke, 
vaid tegi selle asemel ettepaneku võtta mitmeid siduvaid meetmeid, vähendab see 
liikmesriikide paindlikkust, kuid ei taga 20% üldeesmärgi saavutamist. Seetõttu muudetakse 
seda eesmärgi saavutamise huvides, andes liikmesriikidele vabaduse valida mitme 
mittesiduva meetme seast.

Muudatusettepanek 401
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 12 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ülekande- ja jaotusvõrguettevõtjad teevad
järgmist:

Ülekande- ja jaotusvõrguettevõtjad peaksid 
tegema järgmist:

Or. en

Selgitus

Direktiivi üldist lähenemist on vaja muuta. Kuna komisjon ei esitanud siduvaid eesmärke, 
vaid tegi selle asemel ettepaneku võtta mitmeid siduvaid meetmeid, vähendab see 
liikmesriikide paindlikkust, kuid ei taga 20% üldeesmärgi saavutamist. Seetõttu muudetakse 
seda eesmärgi saavutamise huvides, andes liikmesriikidele vabaduse valida mitme 
mittesiduva meetme seast.

Muudatusettepanek 402
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 13 – pealkiri 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku sektoriga sõlmitavate 
energiatõhusust käsitlevate lepingute 
miinimumelemendid

Ulatus

Minimaalselt: audit, lahenduste 
määratlus, tegevused (käitamine ja 
hooldus), kasutajate teadlikkus, 
tulemustest teavitamine
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Valikuline: tööd, investeeringud, 
primaarenergia tarnimine
Avaliku sektoriga sõlmitavate 
energiatõhusust käsitlevate lepingute 
miinimumelemendid

Or. en

Muudatusettepanek 403
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 13 – pealkiri 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku sektoriga sõlmitavate 
energiatõhusust käsitlevate lepingute 
miinimumelemendid

Miinimumelemendid, mis tuleks lisada 
avaliku sektoriga sõlmitavatesse 
energiatõhusust käsitlevatesse lepingutesse

Or. en

Selgitus

Direktiivi üldist lähenemist on vaja muuta. Kuna komisjon ei esitanud siduvaid eesmärke, 
vaid tegi selle asemel ettepaneku võtta mitmeid siduvaid meetmeid, vähendab see 
liikmesriikide paindlikkust, kuid ei taga 20% üldeesmärgi saavutamist. Seetõttu muudetakse 
seda eesmärgi saavutamise huvides, andes liikmesriikidele vabaduse valida mitme 
mittesiduva meetme seast.

Muudatusettepanek 404
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 13 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

· Rakendatavate meetmete selge ja 
läbipaistev loetelu.

· Energiaauditi sisu ja metoodika.

Rakendatavate meetmete selge ja 
läbipaistev loetelu.
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Or. en

Muudatusettepanek 405
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 13 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

· Energiasääst, mille saavutamine tuleb 
tagada lepingus ettenähtud meetmete 
rakendamisega.

· Energiasääst kogu lepinguperioodi 
jooksul, mille saavutamine tuleb tagada 
lepingus ettenähtud meetmete 
rakendamisega.

Or. en

Muudatusettepanek 406
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 13 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

· Lepingu kestus ja täitmise etapid, 
etteteatamise tingimused ja periood.

· Lepinguga tagatud mugavus- ja 
kvaliteeditase.

Lepingu kestus ja täitmise etapid, 
etteteatamise tingimused ja periood, mille 
pikkus on vähemalt kolm aastat.

Or. en

Muudatusettepanek 407
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 13 – punkt 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

· Projekti finantsmõjude selge ja · Projekti finantsmõjude selge ja 
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läbipaistev kokkuvõte ning rahalise säästu 
jagunemine lepinguosaliste vahel (st 
teenuseosutajale makstav tasu).

läbipaistev kokkuvõte ning rahalise säästu 
jagunemine lepinguosaliste vahel (st 
teenuseosutajale makstav tasu, 
teenuseosutaja kohustus kompenseerida 
rahaliselt kokkulepitud tarbimistaseme ja 
tegeliku tarbimise erinevus).

Or. en

Muudatusettepanek 408
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 13 – punkt 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

· Üksikasjalik teave iga lepinguosalise 
kohustuste kohta.

· Üksikasjalik teave aruandluse ja 
suhtlemisvahendite kohta;
· Üksikasjalik teave iga lepinguosalise 
kohustuste kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 409
Richard Seeber, Peter Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 14 – osa 2 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Täiendavate aruannete üldraamistik Täiendava teabe üldraamistik

Or. en

Selgitus

Direktiivi üldist lähenemist on vaja muuta. Kuna komisjon ei esitanud siduvaid eesmärke, 
vaid tegi selle asemel ettepaneku võtta mitmeid siduvaid meetmeid, vähendab see 
liikmesriikide paindlikkust, kuid ei taga 20% üldeesmärgi saavutamist. Seetõttu muudetakse 
seda eesmärgi saavutamise huvides, andes liikmesriikidele vabaduse valida mitme 
mittesiduva meetme seast.
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Muudatusettepanek 410
Richard Seeber, Peter Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 14 –osa 2- lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 19 lõikes 2 osutatud aruannetega
nähakse ette riiklike energiatõhususe 
arendamise raamistik.

Artikli 19 lõikes 1 osutatud täiendava 
teabega nähakse ette riiklike 
energiatõhususe arendamise raamistik.

[Käesolevat muudatusettepanekut 
kohaldatakse kogu XIV lisa 2. osas. Selle 
vastuvõtmine tähendaks vajadust teha 
vastavad muudatused kogu XIV lisa 2. 
osas]

Or. en

Selgitus

Direktiivi üldist lähenemist on vaja muuta. Kuna komisjon ei esitanud siduvaid eesmärke, 
vaid tegi selle asemel ettepaneku võtta mitmeid siduvaid meetmeid, vähendab see 
liikmesriikide paindlikkust, kuid ei taga 20% üldeesmärgi saavutamist. Seetõttu muudetakse 
seda eesmärgi saavutamise huvides, andes liikmesriikidele vabaduse valida mitme 
mittesiduva meetme seast.

Muudatusettepanek 411
Richard Seeber, Peter Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 14 – osa 2-punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. [...] välja jäetud

Or. en

Selgitus

Direktiivi üldist lähenemist on vaja muuta. Kuna komisjon ei esitanud siduvaid eesmärke, 
vaid tegi selle asemel ettepaneku võtta mitmeid siduvaid meetmeid, vähendab see 
liikmesriikide paindlikkust, kuid ei taga 20% üldeesmärgi saavutamist. Seetõttu muudetakse 
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seda eesmärgi saavutamise huvides, andes liikmesriikidele vabaduse valida mitme 
mittesiduva meetme seast.


