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LÜHISELGITUS

Energiatõhusus on kasvuhoonegaaside ja fossiilkütustega seotud heidete vähendamiseks 
kõige kulutõhusam viis. Energiatõhusus vähendab sõltuvust energiaimpordist, mille eest 
EL maksab praegu rohkem kui 400 miljardit eurot aastas. Kui me investeerime 
energiatõhususse, maksame vähem Venemaale ja OPECi riikidele ning investeerime 
Euroopa tööstusesse. Sellest võidaksid eelkõige VKEd, näiteks paigaldajad ja ehitussektor.

Lähiaastatel tuleb energia infrastruktuuri teha ulatuslikke investeeringuid, näiteks seoses 
tootmisvõimsuse ja salvestamisega. Sellest saab Euroopa majanduse põhiülesanne.
Energiatõhusus võib olla abiks kulude vähendamisel, sest kasutamata energia jaoks ei ole 
vaja tootmisvõimsust, salvestamist ega võrku.

Energiatõhusust käsitleva Euroopa ühise lähenemisviisiga vähendatakse energiatõhusate 
toodete ja teenuste maksumust ja avardatakse asjaomaste tööstusharude ärivõimalusi. Enam 
kui kasulik on luua energiatõhususe ühisturg. Lisaks kohustab Euroopa Liidus energia tõhusat 
kasutamist edendama Lissaboni leping (artikli 194 lõige 2).

Riigipead seadsid ühehäälse otsusega eesmärgiks energiatõhususe suurendamise 20% juba 
2007. aastal. Komisjoni hinnangul on kehtiva õigusraamistiku ja liikmesriikide praeguste 
meetmete abil võimalik saavutada ainult pool sellest eesmärgist. Kõnealuse eesmärgi 
saavutamine on aga 2050. aastaks vähese CO2-heitega majanduse saavutamise edenemiskavas 
üliolulisel kohal. Just sel põhjusel on täiendavad meetmed ülivajalikud. Sellega seoses 
kujutab komisjon ettepanek endast sammu õiges suunas. Muidugi on lihtne kritiseerida selle 
ettepaneku teatavaid osi, kuid sellest hoolimata tuleb komisjoni probleemile lahenduse 
pakkumise eest tunnustada. „Me ei julge mitte sellepärast, et nad [teod] on rasked, vaid 
nad on rasked sellepärast, et me ei julge” (Seneca). Komisjoni kritiseerimisel tuleks 
viivitamata esitada alternatiivsed ettepanekud selle kohta, kuidas seda eesmärki 
saavutada.

Käesolev arvamuse projekt on selles suunas liikumise esimene katse. Olulisemad muudatused 
on järgmised.

1. Kaheastmelise lähenemisviisi tugevdamine

Arvamuse koostaja ei esita siduvaid eesmärke, kuigi Euroopa Parlament on selle poolt 
varem pidevalt hääletanud. Arvamuse koostaja soovitab komisjoni kaheastmelise 
lähenemisviisi heaks kiita seda samas tugevdades. Põhjendamatult madalate riiklike 
soovituslike eesmärkide seadmise vältimiseks tuleks kindlaks määrata Euroopa metoodika.
Kavandatav metoodika põhineb komisjoni PRIMESi mudelil 2007. aastast. See mudel 
arvestab liikmesriikide erinevat olukorda, näiteks Kesk- ja Ida-Euroopa riikide vajadust jõuda 
teistele riikidele arengus järele ning vajadust majanduskasvu järele. Näiteks on heite 
absoluutse vähendamise eesmärk Poolal 2007. aastaga võrreldes ainult -5,5 protsenti. Mudel 
asetab mõnele liikmesriigile võimeid ületava koorma (nt Malta) või seab põhjendamatult 
madala eesmärgi (nt Läti). Seetõttu tuleks rakendada riigi majandusliku olukorraga seotud 
parandustegurit. Tuleb arvesse võtta, et ELi eesmärk on võrreldes olukorraga, mida võiks 
eeldada tavapärase tegevuse jätkumise korral, kõigest 20%; heitkoguste absoluutne 
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vähenemine EL-27 jaoks on 2009. aastaga võrreldes ainult 7,7%. See tähendab, et seatud 
eesmärk ei ole mitte liiga kõrge, vaid hoopis väga realistlik. ELi usaldusväärsuse säilitamise 
ja 2050. aastaks vähese CO2-heitega majanduse saavutamise edenemiskava vahe-eesmärkide 
täitmise huvides on ülioluline saavutada ELi eesmärk, mis näeb ette heitkoguste vähendamise 
368,4 miljonit tonni naftaekvivalenti.

Liikmesriikidel tuleb esitada riiklikud tegevuskavad. On oluline, et need kavad ei jääks 
ainult tühjadeks sõnadeks. Seetõttu tuleb anda komisjonile õigus tegevuskavade 
hindamiseks ja muutmiseks. Nendesse riiklikesse tegevuskavadesse tuleks lisada ka 
süsinikdioksiidi lekke vältimise meetmed.

2. Suurem rõhuasetus stiimulitele

Kui komisjoni ettepanekut rakendatakse õigesti, pakub see näiteks energiasäästu 
toetussüsteemi abil paljusid stiimuleid. Siiski peaks olema palju märgatavam, et 
energiatõhusust soovitakse saavutada stiimulite abil, mitte reguleerides peamiselt iga 
üksikisikut ja VKEd. Siinkohal on vaja anda ka selgitusi, et vältida riiklike stiimulite 
käsitlemist ebaseadusliku riigiabina.

3. Energiasäästu toetussüsteem – kestlik raamistik ettevõtjatele ja kodanikele korduvate 
seisakute vältimiseks

Energiatõhususe meetmete rahalise toetuse üks kõige suuremaid probleeme on see, et sageli 
ei ole see kestlik ja ennustatav. Mõnikord ei saa turuosalised vastavas programmis osaleda 
jaanuaris, sest eelarvet ei ole veel vastu võetud, ning septembris on eelarverida juba aegunud.
See on mureküsimuseks kõikidele partneritele ning takistab pikaajalist investeerimist 
valdkonda. Seetõttu tegi komisjon õigustatult ettepaneku energiasäästukohustuste süsteemi 
kohta, mis tagab pideva rahastamise. Sarnaseid süsteeme on edukalt kasutusele võetud 
paljudes ELi riikides, nagu Itaalia, Prantsusmaa, Poola, Ühendkuningriik, Taani, 
Iirimaa, ning Flaami piirkonnas. Süsteem on kasutusel ka paljudes Ameerika 
Ühendriikide osariikides. Artikkel 6 on probleemne, sest selles räägitakse kohustusest. Tuleb 
selgitada, et see kohustus kehtib ainult elektritarnijatest ettevõtete suhtes. Stiimulitest saavad 
kasu VKEd ja tavakodanikud. Seetõttu soovitab arvamuse koostaja muuta vastava nimetuse 
energiasäästu toetussüsteemiks.

Artikli 6 lõikes 9 on kehtestatud klausel, mis annab liikmesriikidele võimaluse võtta muid 
meetmeid. Siinkohal tuleb möödahiilimisvõimaluse välistamiseks tagada, et liikmesriigid, kes 
valivad muud meetmed, tagavad sama kestliku ja ennustatava energiatõhususe toetamise kui 
komisjoni kavandatud energiasäästu toetussüsteem.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute 
ja energeetikakomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Käesoleva direktiivi eesmärk on 
saavutada aastaks 2020 energiatõhususe 
suurendamisega ELis primaarenergia sääst 
20 % ja sillutada teed edasisele 
energiatõhususe parandamisele pärast 
2020. aastat, kuid kuna selle eesmärgi 
saavutamine liikmesriikides ei kulge 
plaanipäraselt, kui selleks ei võeta 
täiendavaid energiatõhususe meetmeid, 
ning kuna seda eesmärki saaks paremini 
saavutada ELi tasandil, võib EL võtta 
kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 
sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega 
vastu meetmeid. Kõnealuses artiklis 
sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte 
kohaselt ei lähe käesolev direktiiv 
kaugemale, kui on vaja nimetatud eesmärgi 
saavutamiseks.

(37) Käesoleva direktiivi eesmärk on 
saavutada aastaks 2020 energiatõhususe 
suurendamisega ELis primaarenergia sääst 
20 % ja sillutada teed edasisele 
energiatõhususe parandamisele pärast 
2020. aastat, kuid kuna selle eesmärgi 
saavutamine liikmesriikides ei kulge 
plaanipäraselt, kui selleks ei võeta 
täiendavaid energiatõhususe meetmeid, 
ning kuna seda eesmärki saaks paremini 
saavutada ELi tasandil, võib EL võtta 
kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 
sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega 
vastu meetmeid. Energiavaldkonnas liidu 
tasandil võetavate ühiste meetmetega 
vähendatakse energiatõhusate toodete ja 
teenuste maksumust ning avardatakse 
asjaomaste tööstusharude ärivõimalusi.
On soovitatav luua energiatõhusate 
toodete ja teenuste ühisturg.
Aluslepingute autorid on lepingutesse 
selgesõnaliselt lisanud energiatõhususe 
valdkonna, millest tuleneb kohustus võtta 
selles valdkonnas meetmeid. Kõnealuses 
artiklis sätestatud proportsionaalsuse 
põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev 
direktiiv kaugemale, kui on vaja nimetatud 
eesmärgi saavutamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 2

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Riiklike energiatõhususe eesmärkide 
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määramisel järgivad liikmesriigid I a lisas 
sätestatud metoodikat.

Or. en

Selgitus
Kaheastmeline lähenemisviis saab edukas olla ainult juhul, kui riiklike soovituslike 
eesmärkide kindlaksmääramist käsitlev Euroopa metoodika on sätestatud direktiivis. Vastasel 
juhul kipub olema nii, et liikmesriigid asetavad koorma oma naabri õlgadele ja ELi 20% 
eesmärki ei saavutata. On soovitatud leida muu lähenemisviis, mis põhineks rohkem energia 
tootlikkusel, st majandustoodanguga seotud energiatarbimisel. Tuleb kaaluda, kas seda 
lähenemist saab riiklike eesmärkide või võimalike valdkondlike eesmärkide määramisel üldist 
ELi eesmärki ohtu seadmata kasutada.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Komisjon hindab 30. juuniks 2013, kas 
EL suudab saavutada oma eesmärgi säästa 
20 % primaarenergiast 2020. aastaks, 
milleks on vaja ELi 
primaarenergiatarbimist vähendada 368 
miljoni naftaekvivalenttonni võrra aastal 
2020, võttes arvesse lõikes 1 osutatud 
riiklike eesmärkide summat ja artikli 19 
lõikes 4 osutatud hindamist.

Or. en

Selgitus
Riiklike soovituslike eesmärkide hindamist tuleb kiirendada. Vastasel juhul ei ole praegusel 
komisjonil võimalik teha vajalikke järeldusi, kui riiklike meetmetega ei saavutata kokku 20%.
Kogu direktiivi rakendamist täielikult hinnata ei ole vaja, sest see osa kehtib ainult riiklike 
eesmärkide kohta.
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Muudatusettepanek 4

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid loovad riikliku 
vastutuse jagamise mehhanismi, et 
saavutada avaliku sektori hoonetele 
kohaldatav eesmärk 3%. Selle vastutuse 
jagamise mehhanismi loomisel võtavad 
liikmesriigid arvesse piirkondlike ja 
kohalike omavalitsuste rahalisi vahendeid 
ning kõnealuste hoonete tegelikke 
renoveerimisvõimalusi. Liikmesriigid 
toetavad oma piirkondlikke ja kohalikke 
avaliku sektori asutusi, parandades 
selleks näiteks nende võimalusi lepingute 
(contracting) ja sisekokkulepete 
(intracting) sõlmimiseks.

Or. en

Selgitus

Avaliku sektori hoonete eesmärk 3% ei puuduta mitte ainult riigile kuuluvaid hooneid, vaid ka 
piirkondlikku ja kohalikku tasandit. Võib juhtuda, et selline ülesanne ei ole võimetekohane 
näiteks omavalitsusüksustele ning seetõttu tuleb liikmesriikidel, kes 2011. aasta kevadel 
Euroopa tippkohtumisel selles eesmärgis kokku leppisid, võtta vastutus ja omavalitsusüksusi 
eesmärkide saavutamisel aidata.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3 a
Soovituslikud pikaajalised eesmärgid

Euroopa Liidu pikaajaline soovituslik 
energiatõhususalane eesmärk 
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primaarenergia tarbimise vähendamise 
absoluuttasemena on 33,3% 
2030. aastaks, seejärel 46,6% 
2040. aastaks ning seejärel 60% 
2050. aastaks.

Or. en

Selgitus

2020. aastani ei ole jäänud palju aega. Ärisektoril on vaja pikaajalisel kavandamisel kindlust.
Oluline on saavutada eesmärk vähendada süsinikdioksiidi 80–95%, suurendada taastuvate 
energiaallikate osakaalu energiaallikate jaotuses ning parandada energiatõhusust veelgi 
enam.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 - pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Energiatõhususkohustuste süsteem Energiasäästu toetussüsteem
(Käesolevat muudatust kohaldatakse kogu 
tekstis; muudatuse vastuvõtmisel viiakse 
see sisse kogu tekstis.)

Or. en

Selgitus
The energy saving obligation scheme is a key part of the Commission proposal. Similar 
systems like proposed by the European Commission have been introduced in a lot of 
European States and in many states in the USA. The effect of the system is an obligation for 
the energy distributors, or, if member states opt for the solution in Article 6(9), for the state or 
another third party. For the average citizen, and for most economic actors, it will result in 
incentives for energy efficiency. That is why the system should not be named energy saving 
obligation but energy saving support system. This amendment, if adopted, applies for the 
whole text.
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Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

8. Liikmesriigid võivad käesoleva artikli 
kohaldamisest vabastada väiketarnijad ja 
väikesed energia jaemüügiettevõtjad, kes 
tarnivad või müüvad energiat vähem kui
200 GWh aastas, kellel on vähem kui 50
töötajat või kelle aastakäive või 
aastabilansi kogumaht ei ületa 8 miljonit 
eurot. Oma tarbeks toodetud energiat 
nimetatud künniste arvutamisel ei 
arvestata.

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanek võib tekitada VKEdele liigse halduskoormuse. Seetõttu tuleb piirnorme 
suurendada. Kõnealused piirnormid sarnanevad liikmesriikides kehtiva korraldusega rohkem.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 - lõige 9 - lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 - lõige 9 - lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selle lõike alusel võetud meetmetega 
tagatakse kõikidele turuosalistele 
energiasäästu toetussüsteemi osas võrdne 
planeerimiskindlus. Energiatõhususe 
stiimuleid tuleb garanteerida iga-
aastastest eelarvemuutustest sõltumatult, 
kestvalt ja pikaajaliselt ning vajaduse 
korral vähenevas astmestikus.

Or. en

Selgitus

Tuleb tagada, et energiasäästu toetussüsteemi alternatiiv ei oleks möödahiilimisvõimalus. See 
peaks võimaldama täiendavat energiasäästu ja pakkuma rahaliste stiimulite osas samasugust 
stabiilsust kui energiasäästu toetussüsteem. Energiasäästu toetussüsteemi suur eelis on see, et 
igal aastal on energiatõhususse investeerimise toetamiseks saadaval püsiv rahastamine. Iga 
muu alternatiiv peab andma sama tulemuse.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid tagavad väikestele ja 
keskmise suurusega ettevõtjatele ning 
vajaduse korral kodumajapidamistele 
stiimulid ja rahalise toetuse nt maksude 
vähendamise või toetuste näol, et katta 
täielikult või osaliselt energiaauditi kulud, 
rakendada energiajuhtimissüsteeme, viia 
läbi energiat tarbivate seadmete elutsükli 
kulude hindamisi või rakendada 
energiaauditi soovitusi või vähendada 
oma energiasõltuvust.

Or. en
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Selgitus

Stiimulite põhimõttele tuleks panna suuremat rõhku. Kui stiimul vaidlustatakse kui 
põhjendamatu riigiabi, peaks tõendamiskohustus lasuma komisjonil, mitte liikmesriigil, kes 
stiimuleid anda soovib.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 - lõige 5 - lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad eelkõige lihtsustada 
väikekoostootmisseadmetes ja 
mikrokoostootmisseadmetes tõhusa 
koostootmisega toodetud elektri 
ühendamist võrgusüsteemi.

Liikmesriigid võivad eelkõige lihtsustada 
väikekoostootmisseadmetes ja 
mikrokoostootmisseadmetes tõhusa 
koostootmisega toodetud elektri 
ühendamist võrgusüsteemi. Üksikute 
kodanike paigaldatud 
mikrokoostootmisseadmete osas kaaluvad 
asjaomased ametiasutused võimalust 
asendada lubadesüsteem sellega, et 
teavitatakse lihtsalt pädevat asutust (nn 
paigalda ja teavita menetlus).

Or. en

Selgitus
Kavandatud muudatuse eesmärk on kõrvaldada mittevajalik haldusmenetlus, mida 
kohaldatakse eravaldustesse paigaldatud mikrokoostootmisseadmetele, ning edendada selle 
tehnoloogia arendamist.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 13 a
Teave ja koolitus

1. Liikmesriigid tagavad, et teave 
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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.
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.
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Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 - punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) kõrvaldavad õigusnormidega seotud 
ja muud tõkked, mis takistavad 
energiatõhususe lepingute ja muude 
energia säästmisele suunatud ja 
kolmanda isiku poolt finantseeritud 
kokkulepete kasutamist;

Or. en

Selgitus

Lepingute sõlmimine ja muu kolmandat osapoolt kaasav rahastamine on oluline 
rahastamisallikate loomise vahend. Kolmas isik võtab vastutuse vajaliku investeeringu, sh 
kaasneva riski eest ning saab säästust osaliselt kasu. Takistused, mis seda innovaatilist 
rahastamisvahendit tõkestavad, tuleb kõrvaldada.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 16 a
Fondid ja rahastamismehhanismid

1. Ilma et see piiraks Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 
kohaldamist, võivad liikmesriigid asutada 
fondi või fonde, millest toetatakse 
energiatõhususe parandamise 
programmide elluviimist ja muid 
energiatõhususe parandamise meetmeid 
ning edendatakse energiatõhususe 
parandamise meetmete turu arengut.
Sellised meetmed võivad sisaldada ka 
energiaauditi ja energiasäästuks 
kasutatavate finantsinstrumentide 
edendamist. Fond võib lisaks muudele 
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allikatele hõlmata sissetulekuid, mis on 
saadud heitkogustega kauplemise 
süsteemi oksjonitelt.
2. Kui fondidega toetatakse 
energiatõhususe parandamise meetmete 
elluviimist, on vahenditele juurdepääsu 
tingimuseks tegelikult saavutatud 
energiasääst või paranenud 
energiatõhusus. Selliseid saavutusi 
tõendatakse vastavate vahenditega, nt 
hoonete energiatõhususe sertifikaatide või 
toodete energiamärgistusega.

Or. en

Selgitus

Rahalised stiimulid on energiatõhususe edendamisel kesksel kohal. Liikmesriike tuleks 
ergutada seda vahendit kasutama. Võimaliku riigiabi korral peaks tõendamiskohustus lasuma 
konkurentsi peadirektoraadil mitte liikmesriikidel. HKSist saadavad sissetulekud on 
võimalikuks fondide rahastamisallikaks liikmesriikides.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 - lõige 2 - lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. 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 
energiatõhususalased 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 
energiatõhususalaste tegevuskavade 
rakendamise kohta. 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.
Komisjon koostab hiljemalt 1. jaanuariks 
2014 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.

Komisjon koostab hiljemalt 30.
septembriks 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 energiatõhususalaste 
tegevuskavade koostamisel võtavad 
liikmesriigid arvesse kulutõhusaid 
energiatõhususmeetmeid ja 
süsinikdioksiidi lekke ohtu.

Or. en

Selgitus

Kaheastmeline lähenemisviis saab edukas olla ainult juhul, kui liikmesriigid annavad 
komisjonile teavet selle kohta, kuidas nad kavatsevad riiklikke soovituslikke eesmärke 
saavutada. Kui ettepanekutes pole eesmärgid piisavalt kõrged, võib komisjon ettepanekuid 
muuta. Süsinikdioksiidi lekke vältimiseks tuleb tagada, et võetavad meetmed on kulutõhusad.
Vastasel juhul kipuvad liikmesriigid asetama koorma energiamahukale tööstusele ning 
hoiduma kasutamast meetmeid, mis kuuluvad nende enda vastutusalasse, nt stiimulid 
eraehitussektorile.

Muudatusettepanek 16

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.

7. Komisjon esitab 30. juuniks 2013 artikli 
3 lõikes 2 osutatud hinnangu Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule ning pärast 
seda, 30. septembriks 2013, kohustuslikke 
riiklikke eesmärke kehtestava õigusakti 
ettepaneku, kui hindamisel selgub, et liidu 
eesmärgi saavutamisest on puudu rohkem 
kui 1%.

Or. en
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Selgitus

Tuleb selgitada, millistel tingimustel rakendatakse kaheastmelise lähenemisviisi teist astet.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I a lisa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

I a lisa
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 20%
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 (L91), ei ole suurem kui 8%,
– Ühtekuuluvusfondist toetust saava 15 
riigi puhul (C15) ei ole suurem kui 12%,
– ühegi riigi puhul ei ole suurem kui 20%,
– riikide puhul, mis Ühtekuuluvusfondist 
toetust ei saa (EL-27 miinus C152), ei ole 
madalam kui 8%,
– on vähemalt 5% riikide puhul, mis 
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saavad Ühtekuuluvusfondist toetust 
(C15),
– ei kujuta endast energiatarbimise 
absoluutväärtuse suurenemist üle 5%.
__________________
1L9 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

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.


