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Muudatusettepanek 120
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv
–

Tagasilükkamisettepanek

Euroopa Parlament lükkab komisjoni 
ettepaneku tagasi.

Or. en

Muudatusettepanek 121
Herbert Reul

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Volitus 4

Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

– võttes arvesse [parlamentide nimetused] 
poolt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse 
põhimõtete kohaldamist käsitleva 
protokolli nr 2 raames esitatud põhjendatud 
arvamust, mille kohaselt õigusakti 
ettepanek ei vasta subsidiaarsuse 
põhimõttele,

– võttes arvesse [parlamentide nimetused] 
poolt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse 
põhimõtete kohaldamist käsitleva 
protokolli nr 2 raames esitatud põhjendatud 
arvamust, milles väljendatakse tõsiseid 
kahtlusi õigusakti kooskõla suhtes
subsidiaarsuse põhimõttega,

Or. de

Selgitus

Liikmesriikide parlamentide põhjendatud arvamusi tuleb arvesse võtta, seda tuleks ka esile 
tõsta.

Muudatusettepanek 122
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Volitus 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– olles edastanud seadusandliku akti eelnõu 
liikmesriikide parlamentidele,

– olles edastanud seadusandliku akti eelnõu 
liikmesriikide parlamentidele ja võtnud 
arvesse põhjendatud arvamustes 
väljendatud kohati tõsiseid kahtlusi seoses 
proportsionaalsuse ja subsidiaarsuse 
põhimõtte järgimisega,

Or. de

Muudatusettepanek 123
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(1) Euroopa Liidul on lahendada suured
probleemid, mis tulenevad vähemalt 
osaliselt tugevatest kahtlustest kildagaasi 
suhtes, keeldumisest importida õliliivast 
toodetud naftatooteid, kodumaise söe 
kasutamisest loobumisest ning selle 
tagajärjel kasvanud sõltuvusest
energiaimpordist, mis pärineb
ebakindlatest kolmandatest riikidest, ja 
nappidest energiaressurssidest.
Energiatõhusus on üks mitmest kasulikust 
vahendist nende probleemide 
lahendamiseks, kuna see sobib 
majanduskasvu energianõudluse kasvust 
lahtisidumiseks. Üleminek 
energiatõhusamale majandusele peaks ka 
kiirendama innovatiivsete tehnoloogiliste 
lahenduste levikut erinevaid tootjaid või 
pakkujaid eelistamata ning parandama ELi 
tööstussektori konkurentsivõimet, 
edendama majanduskasvu ja looma 
kvaliteetseid töökohti mitmetes 
energiatõhususega seotud sektorites.

Or. de
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Muudatusettepanek 124
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 125
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Kasvanud sõltuvus energiaimpordist ja 
napid energiaressursid ning vajadus piirata 
kliimamuutust ja ületada majanduskriis on 

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 126
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Kõnealuste eesmärkide saavutamisel 
tuleb arvesse võtta liidu rahvusvahelist 
konkurentsivõimet. Tõhusus on 
rakendamisel absoluutselt vältimatu. 
Avaliku ja erasektori bürokraatiakoormus 
tuleb viia miinimumini. Pingeliste riiklike 
eelarvete ajal peavad eelkõige kulud 
püsivalt vastuvõetavaks jääma. Liidu 
deindustrialiseerimist tuleb vältida, võttes 
vajadusel kasutusele selliste kolmandate 
riikide impordi maksustamise, mille 
ettevõtete energiasäästu ja 
energiatõhususe alased kohustused on 
ebapiisavad. Käesolevas direktiivis 
sätestatud kohustused ei tohi viia liidu 
elanike kütteostuvõimetuse kasvuni.

Or. de
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Selgitus

Käesoleva direktiivi eesmärgid on võimalik saavutada ainult juhul, kui säilib ELi 
rahvusvaheline konkurentsivõime ning esialgsed kulud jäävad ka bürokraatiakoormuse 
seisukohast riikide, majanduse ja kodanike jaoks taskukohaseks.

Muudatusettepanek 127
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan Cizelj, Lena Kolarska-
Bobińska, Vladimir Urutchev, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Paul Rübig, Werner 
Langen, Ioannis A. Tsoukalas, Jan Březina, Krišjānis Kariņš, Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Euroopa Ülemkogu 8.–9. märtsi 2007. 
aasta kohtumise eesistujariigi järeldustes 
rõhutati vajadust suurendada ELis 
energiatõhusust, et saavutada eesmärk 
vähendada ELi primaarenergiatarbimist 
20% võrreldes 2020. aasta prognoosiga. 
See tähendab, et 2020. aastal on ELi 
primaarenergiatarbimist vähendatud 368 
miljoni naftaekvivalenttonni (Mtoe) võrra.

(2) Euroopa Ülemkogu 8.–9. märtsi 2007. 
aasta kohtumise eesistujariigi järeldustes 
rõhutati vajadust suurendada ELis 
energiatõhusust, et saavutada eesmärk 
vähendada ELi primaarenergiatarbimist 
20% võrreldes 2020. aasta prognoosiga. 
See tähendab, et 2020. aastal on ELi 
primaarenergiatarbimist vähendatud 368 
miljoni naftaekvivalenttonni (Mtoe) võrra 
või ELi energiatõhusust parandatud 104 
naftaekvivalenttonnini 2005. aasta 
hindades väljendatud sisemajanduse 
kogutoodangu miljoni euro kohta.
Käesolev direktiiv on kombineerituna 
mitme olemasoleva seadusandliku 
meetmega (näiteks heitkogustega 
kauplemise süsteem, taastuvenergia 
direktiiv, ökodisaini direktiiv jt) oluline 
vahend selle eesmärgi saavutamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 128
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Euroopa Ülemkogu 8.–9. märtsi 2007. 
aasta kohtumise eesistujariigi järeldustes 
rõhutati vajadust suurendada ELis 
energiatõhusust, et saavutada eesmärk 
vähendada ELi primaarenergiatarbimist 
20% võrreldes 2020. aasta prognoosiga.
See tähendab, et 2020. aastal on ELi 
primaarenergiatarbimist vähendatud 368 
miljoni naftaekvivalenttonni (Mtoe) võrra.

(2) Euroopa Ülemkogu 8.–9. märtsi 2007. 
aasta kohtumise eesistujariigi järeldustes 
rõhutati vajadust suurendada ELis 
energiatõhusust, et saavutada eesmärk 
vähendada ELi primaarenergiatarbimist 
20% võrreldes 2020. aasta prognoosiga.
ELi primaarenergiatarbimise 
vähendamine 20% võrra 2020. aastaks 
vastab primaarenergiatarbimise 
absoluutvähendamisele 368 miljoni 
naftaekvivalenttonni (Mtoe) võrra 2020. 
aastal või energiakasutusele 104 
naftaekvivalenttonni (Mtoe) SKP iga 
miljoni euro kohta, mis omakorda vastaks 
energiatõhususe 37% suurusele kasvule.

Or. de

Muudatusettepanek 129
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Euroopa Ülemkogu 8.–9. märtsi 2007. 
aasta kohtumise eesistujariigi järeldustes 
rõhutati vajadust suurendada ELis 
energiatõhusust, et saavutada eesmärk 
vähendada ELi primaarenergiatarbimist 
20 % võrreldes 2020. aasta prognoosiga.
See tähendab, et 2020. aastal on ELi 
primaarenergiatarbimist vähendatud 368 
miljoni naftaekvivalenttonni (Mtoe) võrra.

(2) Euroopa Ülemkogu 8.–9. märtsi 2007. 
aasta kohtumise eesistujariigi järeldustes 
rõhutati vajadust suurendada ELis 
energiatõhusust 20% võrra, et saavutada 
ELi maksimaalne primaarenergia 
säästmise eesmärk võrreldes 2020. aasta 
prognoosiga. See tähendaks kogu 
ühenduse primaarenergiatarbimise 
vähendamist 368 miljoni 
naftaekvivalenttonni (Mtoe) võrra, kuid 
seejuures tuleks arvesse võtta ka 
liikmesriikide energiatarbimise 
mitmekesisust; energiaallikate jaotuse 
mitmekesistamine liikmesriikides on 
samuti tähtis.

Or. pl
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Selgitus

Vajadus vähendada ELis energiatarbimist 20% võrra ei saa tähendada seda, et tarbimist 
vähendatakse nimetatud protsendi võrra võrdeliselt kõigis liikmesriikides; mõnes liikmesriigis 
võib protsent olla suurem, mõnes väiksem.

Muudatusettepanek 130
Daniel Caspary

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Euroopa Ülemkogu 8.–9. märtsi 2007.
aasta kohtumise eesistujariigi järeldustes 
rõhutati vajadust suurendada ELis 
energiatõhusust, et saavutada eesmärk 
vähendada ELi primaarenergiatarbimist 
20% võrreldes 2020. aasta prognoosiga.
See tähendab, et 2020. aastal on ELi 
primaarenergiatarbimist vähendatud 368 
miljoni naftaekvivalenttonni (Mtoe) võrra1.

(2) Euroopa Ülemkogu 8.–9. märtsi 2007. 
aasta kohtumise eesistujariigi järeldustes 
rõhutati vajadust suurendada ELis 
energiatõhusust, et saavutada koos teiste 
meetmetega (sealhulgas heitkogustega 
kauplemise süsteem, taastuvate 
energiaallikate laialdasem kasutamine, 
ökodisain) eesmärk vähendada ELi 
primaarenergiatarbimist 20% võrreldes 
2020. aasta prognoosiga. See tähendab, et 
2020. aastal on ELi 
primaarenergiatarbimist vähendatud 368 
miljoni naftaekvivalenttonni (Mtoe) võrra. 
Kõnealust eesmärki tuleks vastavalt 
majandusarengule kohandada 1.

______________ _____________
1 2007. aastal tehtud prognoosid näitasid 
2020. aasta primaarenergiatarbimiseks 
1842 miljonit naftaekvivalenttonni. Selle 
20% vähendamisel 2020. aastaks saame 
1474 miljonit naftaekvivalenttonni, st 
prognoosiga võrreldes on vähenemine 368 
miljonit naftaekvivalenttonni.

1 2007. aastal tehtud prognoosid näitasid 
2020. aasta primaarenergiatarbimiseks 
1842 miljonit naftaekvivalenttonni. Selle 
20% vähendamisel 2020. aastaks saame 
1474 miljonit naftaekvivalenttonni, st 
prognoosiga võrreldes on vähenemine 368 
miljonit naftaekvivalenttonni. See vastaks 
energiakasutuse eesmärgile 104 
primaarenergia naftaekvivalenttonni 
miljoni euro kohta.

Or. de
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Muudatusettepanek 131
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Euroopa Ülemkogu 8.–9. märtsi 2007. 
aasta kohtumise eesistujariigi järeldustes 
rõhutati vajadust suurendada ELis 
energiatõhusust, et saavutada eesmärk 
vähendada ELi primaarenergiatarbimist 
20% võrreldes 2020. aasta prognoosiga.
See tähendab, et 2020. aastal on ELi 
primaarenergiatarbimist vähendatud 368 
miljoni naftaekvivalenttonni (Mtoe) võrra.

(2) Euroopa Ülemkogu 8.–9. märtsi 2007. 
aasta kohtumise eesistujariigi järeldustes 
rõhutati vajadust suurendada ELis 
energiatõhusust, et saavutada eesmärk 
vähendada ELi primaarenergiatarbimist 
20% võrreldes 2020. aasta prognoosiga.
Isegi kui nõukogu loobuks otsuse 
vastuvõtmisest absoluutse ja siduva 
eesmärgi kohta, vastaks see ELi
primaarenergiatarbimise vähendamisele 
368 miljoni naftaekvivalenttonni (Mtoe) 
võrra 2020. aastal.

Or. de

Muudatusettepanek 132
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Euroopa Ülemkogu 8.–9. märtsi 2007. 
aasta kohtumise eesistujariigi järeldustes 
rõhutati vajadust suurendada ELis 
energiatõhusust, et saavutada eesmärk 
vähendada ELi primaarenergiatarbimist 
20% võrreldes 2020. aasta prognoosiga. 
See tähendab, et 2020. aastal on ELi 
primaarenergiatarbimist vähendatud 368 
miljoni naftaekvivalenttonni (Mtoe) võrra.

(2) Euroopa Ülemkogu 8.–9. märtsi 2007. 
aasta kohtumise eesistujariigi järeldustes 
rõhutati vajadust suurendada ELis 
energiatõhusust, et saavutada eesmärk 
vähendada ELi primaarenergiatarbimist 
20% võrreldes 2020. aasta prognoosiga. 
See tähendab, et 2020. aastal on ELi 
primaarenergiatarbimist vähendatud 368 
miljoni naftaekvivalenttonni (Mtoe) võrra 
ja ELi kogu primaarenergiatarbimine 
moodustab 2020. aasta 1474 Mtoe.

Or. en
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Muudatusettepanek 133
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Energiatõhususega saavutatava 
kokkuhoiu arvutamiseks märgitakse, et 
20% eesmärki, mis moodustab
prognooside kohaselt 368 miljonit 
naftaekvivalenttonni energiasäästu, võib 
väljendada ka 104 naftaekvivalenttonni
suuruse energiaintensiivsusena 
sisemajanduse koguprodukti miljoni euro 
kohta (2005. aasta hindades) aastal 2020. 
Selle võiks jaotada järgmiselt: 139 
naftaekvivalenttonni tarbimine tööstuses 
miljoni euro loodava lisandväärtuse kohta 
2020. aastal (võrreldes 160ga 2009. 
aastal) ning 269 naftaekvivalenttonni 
energiasäästu ülejäänud sektorites.

Or. en

Selgitus

Euroopa Komisjoni antud informatsioon.

Muudatusettepanek 134
Daniel Caspary

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) See vastab energiatootlikkuse 
tõhususe 37%lisele kasvule 2005. aastaga 
võrreldes.

Or. de
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Muudatusettepanek 135
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Euroopa Ülemkogu 17. juuni 2010. 
aasta kohtumise eesistujariigi järeldustes 
kinnitati, et energiatõhususe eesmärk on 
üks ELi uue aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegia (Euroopa 2020. 
aasta strateegia) põhieesmärkidest. 
Nimetatud protsessi raames ja selle 
eesmärgi rakendamiseks riikide tasandil 
tuleb liikmesriikidel tihedas dialoogis 
komisjoniga seada riiklikud eesmärgid 
ning näidata oma riiklikes reformikavades, 
kuidas nad kavatsevad neid eesmärke 
saavutada.

(3) Euroopa Ülemkogu 17. juuni 2010. 
aasta kohtumise eesistujariigi järeldustes 
kinnitati, et energiatõhususe eesmärk on 
üks ELi uue aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegia (Euroopa 2020. 
aasta strateegia) põhieesmärkidest. 
Nimetatud protsessi raames ja selle 
eesmärgi rakendamiseks riikide tasandil 
tuleb liikmesriikidel tihedas dialoogis 
komisjoniga seada riiklikud eesmärgid 
ning näidata oma riiklikes reformikavades, 
kuidas nad kavatsevad neid eesmärke 
saavutada. Komisjon peab tagama, et 
eesmärkide täitmisel vähendatakse 
erinevusi liikmesriikide energiatõhususes
ning et eri liikmesriigid ei tegutseks üksi, 
mis süvendaks veelgi ELi siseseid 
erinevusi.

Or. de

Muudatusettepanek 136
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Euroopa Ülemkogu 17. juuni 2010. 
aasta kohtumise eesistujariigi järeldustes 
kinnitati, et energiatõhususe eesmärk on 
üks ELi uue aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegia (Euroopa 2020. 
aasta strateegia) põhieesmärkidest.
Nimetatud protsessi raames ja selle 
eesmärgi rakendamiseks riikide tasandil 
tuleb liikmesriikidel tihedas dialoogis 

(3) Euroopa Ülemkogu 17. juuni 2010. 
aasta kohtumise eesistujariigi järeldustes 
kinnitati, et tegelik energiatõhususe 
eesmärk, mis põhineb ühikulistel 
näitajatel, näiteks inimese kohta, on üks 
ELi uue, innovatsioonile tugineva aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegia (Euroopa 2020. aasta strateegia) 
põhieesmärkidest. Nimetatud protsessi 
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komisjoniga seada riiklikud eesmärgid 
ning näidata oma riiklikes reformikavades, 
kuidas nad kavatsevad neid eesmärke 
saavutada.

raames ja selle eesmärgi rakendamiseks 
riikide tasandil tuleb liikmesriikidel tihedas 
dialoogis komisjoniga seada riiklikud 
sektoripõhised eesmärgid ning näidata oma 
riiklikes reformikavades, kuidas nad 
kavatsevad neid eesmärke saavutada.

Or. pl

Selgitus

Tõhusust on võimalik jätkusuutlikult suurendada ainult innovatiivsete tehnoloogiate 
rakendamise abil, mitte läbimõtlemata järsult energiatarbimist vähendades.

Muudatusettepanek 137
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Parim viis energiatõhususe 
eesmärkide saavutamiseks on kaasata 
võimalikult palju osapooli nii avalikust 
kui ka erasektorist. See tekitab suure 
võimendusefekti, loob töökohti ja aitab 
saavutada konkurentsivõimelise ja 
jätkusuutliku Euroopa poole liikudes 
loodussõbralikumat majanduskasvu.

Or. en

Muudatusettepanek 138
Daniel Caspary

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Komisjoni teatises „Energia 2020” 
käsitletakse energiatõhusust ELi 2020. 
aasta energiastrateegia tuumana ning 

(4) Komisjoni teatises „Energia 2020” 
nimetatakse energiatõhusust ELi 2020. 
aasta energiastrateegia üheks prioriteediks
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rõhutatakse vajadust uue energiatõhususe 
strateegia järele, millega liikmesriigid 
saaksid energiakasutuse majanduskasvust 
lahti siduda.

ning rõhutatakse vajadust uue 
energiatõhususe strateegia järele, millega 
liikmesriigid saaksid energiakasutuse 
majanduskasvust lahti siduda.

Or. de

Muudatusettepanek 139
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(5) Euroopa Parlament kutsus oma 15. 
detsembri 2010. aasta resolutsioonis 
energiatõhususe tegevuskava läbivaatamise 
kohta komisjoni üles lisama läbivaadatud 
energiatõhususe tegevuskavasse meetmeid, 
mille abil jõuda ELi üldise energiatõhususe 
eesmärgi saavutamiseni 2020. aastal.
Uuemad andmed ja järeldused tõestavad, 
et mahajäämus on oluliselt väiksem, kui 
veel 2011. aasta keskel eeldati.

Or. de

Muudatusettepanek 140
Daniel Caspary

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(5) Euroopa Parlament kutsus oma 15. 
detsembri 2010. aasta resolutsioonis 
energiatõhususe tegevuskava läbivaatamise 
kohta komisjoni üles lisama läbivaadatud 
energiatõhususe tegevuskavasse meetmeid, 
mille abil jõuda ELi üldise energiatõhususe 
eesmärgi saavutamiseni 2020. aastal; 
mahajäämus moodustab praegu umbes 
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204 naftaekvivalenttonni (Mtoe) 
säästueesmärgiks seatud 368 
naftaekvivalenttonnist (Mtoe).

Or. de

Muudatusettepanek 141
Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 142
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Üks Euroopa 2020. aasta strateegia 
kohastest juhtalgatustest on ressursitõhusa 
Euroopa juhtalgatus, mille komisjon võttis 
vastu 26. jaanuaril 2011. Selles peetakse 
energiatõhusust energiaressursside 
kasutamise jätkusuutlikkuse tagamisel 
kõige olulisemaks elemendiks.

(6) Üks Euroopa 2020. aasta strateegia 
kohastest juhtalgatustest on ressursitõhusa 
Euroopa juhtalgatus, mille komisjon võttis 
vastu 26. jaanuaril 2011. Selles peetakse 
energiatõhusust energiaressursside 
kasutamise jätkusuutlikkuse ja ELi 
konkurentsivõime tagamisel kõige 
olulisemaks elemendiks.

Or. ro



PE475.873v01-00 16/98 AM\882686ET.doc

ET

Muudatusettepanek 143
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Üks Euroopa 2020. aasta strateegia 
kohastest juhtalgatustest on ressursitõhusa 
Euroopa juhtalgatus, mille komisjon võttis 
vastu 26. jaanuaril 2011. Selles peetakse 
energiatõhusust energiaressursside
kasutamise jätkusuutlikkuse tagamisel 
kõige olulisemaks elemendiks.

(6) Üks Euroopa 2020. aasta strateegia 
kohastest juhtalgatustest on ressursitõhusa 
Euroopa juhtalgatus, mille komisjon võttis 
vastu 26. jaanuaril 2011. Selles peetakse 
energiatõhusust energia- ja muude
ressursside kasutamise jätkusuutlikkuse 
tagamisel kõige olulisemaks elemendiks.

Or. de

Muudatusettepanek 144
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Euroopa Ülemkogu 4. veebruari 2011. 
aasta kohtumise eesistujariigi järeldustes 
tunnistati, et EL ei suuda senisel viisil 
jätkates saavutada energiatõhususe 
suurendamise eesmärki ning et on vaja
otsustavat tegutsemist, et kasutada ära 
hoonete, transpordi, toodete ja 
protsessidega seotud suured energiasäästu 
võimalused.

(7) Euroopa Ülemkogu 4. veebruari 2011. 
aasta kohtumise eesistujariigi järeldustes 
tunnistati, et EL ei suuda senisel viisil 
jätkates saavutada energiatõhususe 
suurendamise eesmärki ning et on vaja 
otsustavat tegutsemist, et kasutada ära 
hoonete ja transpordiga seotud suured 
energiasäästu võimalused, rakendades neis 
sektorites ressursse säästvamaid väikese 
energiatarbega tooteid ja tehnoloogilisi 
protsesse, sealhulgas tõhusaid 
energiamuundamisprotsesse.

Or. pl

Selgitus

Tõhusust on võimalik jätkusuutlikult suurendada ainult innovatiivsete tehnoloogiate 
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rakendamise abil, mitte läbimõtlemata järsult energiatarbimist vähendades.

Muudatusettepanek 145
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Euroopa Ülemkogu 4. veebruari 
2011. aasta kohtumise eesistujariigi 
järeldustes tunnistati, et EL ei suuda senisel 
viisil jätkates saavutada energiatõhususe 
suurendamise eesmärki ning et on vaja 
otsustavat tegutsemist, et kasutada ära 
hoonete, transpordi, toodete ja 
protsessidega seotud suured energiasäästu 
võimalused.

(7) Euroopa Ülemkogu 4. veebruari 
2011. aasta kohtumise eesistujariigi 
järeldustes tunnistati, et EL ei suuda senisel 
viisil jätkates saavutada energiatõhususe 
suurendamise eesmärki ning et on vaja 
otsustavat tegutsemist, et kasutada ära 
hoonete, transpordi, toodete ja 
protsessidega seotud suured 
energiatõhususe parandamise võimalused.

(Käesolev muudatusettepanek kehtib 
„energiasäästu” suhtes kogu teksti 
ulatuses. Kui muudatusettepanek vastu 
võetakse, tuleb vastavad muudatused teha 
kogu tekstis.)

Or. en

Muudatusettepanek 146
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Komisjon võttis 8. märtsil 2011 vastu 
energiatõhususkava 2011. Selles kinnitati, 
et ELi energiatõhususe eesmärgi 
saavutamine ei ole kulgenud plaanipäraselt. 
Olukorra parandamiseks kirjeldati 
mitmesuguseid poliitilisi ja muid meetmeid 
energiatõhususe suurendamiseks, mis 
hõlmavad kogu energiaahelat: energia 
tootmine, ülekanne ja jaotus; avaliku 

(8) Komisjon võttis 8. märtsil 2011 vastu 
energiatõhususkava 2011. Selles kinnitati, 
et ELi energiatõhususe eesmärgi 
saavutamine ei ole kulgenud plaanipäraselt. 
Olukorra parandamiseks kirjeldati 
mitmesuguseid poliitilisi ja muid meetmeid 
energiatõhususe suurendamiseks, mis 
hõlmavad kogu energiaahelat: energia 
tootmine, ülekanne ja jaotus; avaliku 
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sektori juhtiv osa energiatõhususe 
saavutamisel; hooned ja seadmed, tööstus, 
samuti vajadus anda lõpptarbijale võimalus 
oma energiatarbimist reguleerida. 
Transpordisektori energiatõhusust 
käsitleti ka 28. märtsil 2011 vastuvõetud 
transpordialases valges raamatus. 
Eelkõige valge raamatu 26. algatuses 
kutsutakse üles kehtestama asjakohased 
CO2-heite normid kõikide 
transpordiliikide sõidukitele ja täiendama 
neid vajaduse korral energiatõhususe 
nõuetega, mis hõlmaksid kõiki 
jõuseadmete liike.

sektori juhtiv osa energiatõhususe 
saavutamisel; hooned ja seadmed, tööstus, 
samuti vajadus anda lõpptarbijale võimalus 
oma energiatarbimist reguleerida. 
Dokumendis oli kirjas, et 2013. aastal 
esitab komisjon hinnangu saadud 
tulemustele ja küsimusele, kas 
programmid koos suudavad saavutada 
Euroopa 20% eesmärgi, ning et komisjon 
teeb ettepaneku õiguslikult siduvate 
siseriiklike 2020. aasta eesmärkide kohta, 
juhul kui läbivaatus näitab, et üldist ELi
eesmärki tõenäoliselt ei saavutata.

Or. en

Muudatusettepanek 147
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Komisjon võttis 8. märtsil 2011 vastu 
energiatõhususkava 2011. Selles kinnitati, 
et ELi energiatõhususe eesmärgi 
saavutamine ei ole kulgenud plaanipäraselt. 
Olukorra parandamiseks kirjeldati 
mitmesuguseid poliitilisi ja muid meetmeid 
energiatõhususe suurendamiseks, mis 
hõlmavad kogu energiaahelat: energia 
tootmine, ülekanne ja jaotus; avaliku 
sektori juhtiv osa energiatõhususe 
saavutamisel; hooned ja seadmed, tööstus, 
samuti vajadus anda lõpptarbijale võimalus 
oma energiatarbimist reguleerida. 
Transpordisektori energiatõhusust käsitleti 
ka 28. märtsil 2011 vastuvõetud 
transpordialases valges raamatus. Eelkõige 
valge raamatu 26. algatuses kutsutakse 
üles kehtestama asjakohased CO2-heite 
normid kõikide transpordiliikide 
sõidukitele ja täiendama neid vajaduse 
korral energiatõhususe nõuetega, mis 

(8) Komisjon võttis 8. märtsil 2011 vastu 
energiatõhususkava 2011. Selles kinnitati, 
et ELi energiatõhususe eesmärgi 
saavutamine ei ole tõenäoliselt kulgenud 
plaanipäraselt. Olukorra parandamiseks 
kirjeldati mitmesuguseid poliitilisi ja muid 
meetmeid energiatõhususe 
suurendamiseks, mis hõlmavad kogu 
energiaahelat: energia tootmine, ülekanne 
ja jaotus; avaliku sektori juhtiv osa 
energiatõhususe saavutamisel; hooned ja 
seadmed, tööstus, samuti vajadus anda 
lõpptarbijale võimalus oma 
energiatarbimist reguleerida. 
Transpordisektori energiatõhusust käsitleti 
ka 28. märtsil 2011 vastuvõetud 
transpordialases valges raamatus.
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hõlmaksid kõiki jõuseadmete liike.

Or. de

Muudatusettepanek 148
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Samuti võttis komisjon 8. märtsil 2011 
vastu teatise „Konkurentsivõimeline 
vähese CO2-heitega majandus aastaks 2050 
– edenemiskava”, milles näitas majanduse 
väljavaadetest lähtudes, et on vaja enam 
keskenduda energiatõhususele.

(9) Samuti võttis komisjon 8. märtsil 2011 
vastu teatise „Konkurentsivõimeline 
vähese CO2-heitega majandus aastaks 2050 
– edenemiskava”, milles näitas majanduse 
väljavaadetest lähtudes, et on vaja enam 
keskenduda tegelikule energiatõhususele 
kui abinõule, mis aitab vähendada 
primaarenergia tarbimist.

Or. pl

Selgitus

Vähese CO2-heitega majandus on saavutatav tegeliku energiatõhususe, mitte CO2-heitkoguste 
vähendamist käsitlevate õigusaktide kehtestamise abil.

Muudatusettepanek 149
Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) 22. juunil 2011. aastal 
demonstreeriti Euroopa Komisjoni 
mõjuhinnangu abil24, et riiklikud siduvad 
primaarenergia tarbimise 
energiatõhususe eesmärgid oleksid 
kohasemad kui soovituslikud riiklikud 
energiatõhususe eesmärgid, et tagada 
üldise 20% energiasäästu eesmärgi 
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täitmine. Lisaks näitas mõjuhinnang, et 
siduvad eesmärgid võimaldaksid 
liikmesriikidele enamat paindlikkust 
energiasäästumeetmete kujundamisel, 
kohandatuna liikmesriikide erinevate 
tingimustega.

Or. en

Muudatusettepanek 150
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Komisjon on lisaks sageli 
rõhutanud, et kui soovitakse 20% 
eesmärki saavutada, peab energia 
säästmisse andma olulise panuse ka 
tarbijakäitumise muutumine elukvaliteeti 
muutmata. 1

__________________
1 Komisjoni 19. oktoobri 2006. aasta teatis 
„Energiatõhususe tegevuskava: 
Potentsiaali realiseerimine”(KOM(2006) 
545)

Or. de

Muudatusettepanek 151
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Selles kontekstis on vaja ajakohastada 
ELi energiatõhususe õigusraamistikku 
direktiiviga, millega järgitaks üldist 
energiatõhususe eesmärki säästa 20% ELi 

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

säästa 20% ELi primaarenergia tarbimisest 
aastaks 2020, või suurendada 2020. 
aastaks vastavalt energiatootlikkust.
Seepärast tuleks direktiiviga kehtestada 
ühine raamistik energiasäästumeetmete 
edendamiseks, säästu arvutamise ühine 
metoodika ja kontrollimehhanismid 2011. 
aasta energiatõhususkavas esitatud 
teatavate ettepanekute rakendamiseks ning 
kavas osutatud realiseerimata 
energiasäästuvõimaluste ärakasutamiseks.
Lisaks tuleks direktiivis liikmesriikide 
jaoks ära näidata vahendid, mille abil on 
võimalik energiasäästu saavutada.

Or. de

Muudatusettepanek 152
Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 153
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. pl

Selgitus

Sektoripõhine tõhususe suurendamine, isegi kui see ületab 20%, ei anna ilmtingimata 
tulemuseks liikmesriikide 20%-list kogusäästu. Seega on asjakohasem öelda, et tõhususe 
suurendamise tulemusena peaks saavutatama maksimaalne energiasääst.

Muudatusettepanek 154
Markus Pieper

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Selles kontekstis on vaja ajakohastada 
ELi energiatõhususe õigusraamistikku 
direktiiviga, millega järgitaks üldist 
energiatõhususe eesmärki säästa 20% ELi 
primaarenergia tarbimisest aastaks 2020 ja 
tagada energiatõhususe edasine 

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

pärast 2020. aastat. Seepärast tuleks 
direktiivis esitada ühine raamistik 
energiatõhususe edendamiseks ELis ja 
sätestada konkreetsed meetmed 2011. aasta 
energiatõhususkavas esitatud teatavate 
ettepanekute rakendamiseks ning kavas 
osutatud oluliste realiseerimata 
energiasäästuvõimaluste ärakasutamiseks.

Or. de

Muudatusettepanek 155
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Vastavalt otsusele, milles käsitletakse 
liikmesriikide jõupingutusi 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamiseks (nr 406/2009/EÜ), tuleb 
komisjonil aastaks 2012 hinnata ühenduse 
ja liikmesriikide edasijõudmist 
energiatarbimise 20% vähendamisel 
võrreldes 2020. aasta prognoosiga, ning 
esitada selle kohta aruanne. Samuti on seal 
sätestatud, et komisjonil tuleks 
liikmesriikide abistamiseks ühenduse 
kasvuhoonegaaside heite vähendamise 
kohustuse täitmisel esitada 31. detsembriks 
2012 ettepanek tugevdatud või uute 
meetmete kohta, millega kiirendada 
energiatõhususe parandamist. Käesoleva 
direktiiviga need nõuded täidetakse.
Samuti aidatakse sellega saavutada 
teatises „Konkurentsivõimeline vähese 
CO2-heitega majandus aastaks 2050 –
edenemiskava” sätestatud eesmärke, 
nimelt vähendada energiasektori 
kasvuhoonegaaside heidet ja saavutada 
aastaks 2050 nullheitega elektritootmine.

(11) Vastavalt otsusele, milles käsitletakse 
liikmesriikide jõupingutusi 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamiseks (nr 406/2009/EÜ), tuleb 
komisjonil aastaks 2012 hinnata ühenduse 
ja liikmesriikide edasijõudmist 
energiatarbimise 20% vähendamisel 
võrreldes 2020. aasta prognoosiga, ning 
esitada selle kohta aruanne. Samuti on seal 
sätestatud, et komisjonil tuleks 
liikmesriikide abistamiseks ühenduse 
kasvuhoonegaaside heite vähendamise 
kohustuse täitmisel esitada 31. detsembriks 
2012 ettepanek tugevdatud või uute 
meetmete kohta, millega kiirendada 
energiatõhususe parandamist. Käesoleva 
direktiiviga need nõuded pärast hindamise 
läbiviimist täidetakse.

Or. de
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Selgitus

Elektrisektori suhtes kehtib juba heitkogustega kauplemise süsteem, mida alates 1.1.2013 
tunduvalt karmistatakse. Vahendite kahekordistamine ühes ja samas sektoris tuleb tagasi 
lükata, kuna see võib kaasa tuua soovimatu ühismõju. 

Muudatusettepanek 156
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Vastavalt otsusele, milles käsitletakse 
liikmesriikide jõupingutusi 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamiseks (nr 406/2009/EÜ), tuleb 
komisjonil aastaks 2012 hinnata ühenduse 
ja liikmesriikide edasijõudmist 
energiatarbimise 20% vähendamisel 
võrreldes 2020. aasta prognoosiga, ning 
esitada selle kohta aruanne. Samuti on seal 
sätestatud, et komisjonil tuleks 
liikmesriikide abistamiseks ühenduse 
kasvuhoonegaaside heite vähendamise 
kohustuse täitmisel esitada 31. detsembriks 
2012 ettepanek tugevdatud või uute 
meetmete kohta, millega kiirendada 
energiatõhususe parandamist. Käesoleva 
direktiiviga need nõuded täidetakse.
Samuti aidatakse sellega saavutada 
teatises „Konkurentsivõimeline vähese 
CO2-heitega majandus aastaks 2050 –
edenemiskava” sätestatud eesmärke, 
nimelt vähendada energiasektori 
kasvuhoonegaaside heidet ja saavutada 
aastaks 2050 nullheitega elektritootmine.

(11) Vastavalt otsusele, milles käsitletakse 
liikmesriikide jõupingutusi 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamiseks (nr 406/2009/EÜ), tuleb 
komisjonil aastaks 2012 hinnata ühenduse 
ja liikmesriikide edasijõudmist 
energiatarbimise 20% vähendamisel 
võrreldes 2020. aasta prognoosiga, ning 
esitada selle kohta aruanne. Samuti on seal 
sätestatud, et komisjonil tuleks 
liikmesriikide abistamiseks ühenduse 
kasvuhoonegaaside heite vähendamise 
kohustuse täitmisel esitada 31. detsembriks 
2012 ettepanek tugevdatud või uute 
meetmete kohta, millega kiirendada 
energiatõhususe parandamist. Käesoleva 
direktiiviga need nõuded täidetakse.

Or. de

Selgitus

Liit peaks keskenduma 2020. aasta eesmärkide saavutamisele ja kavandama eesmärke kõige 
enam järgmiseks kümnendiks. Heietamine eesmärkidest kuni aastani 2050 on puhas 
demagoogia. Keegi ei ole suuteline ette nägema 2050. aastaks toimuvaid tehnoloogilisi ja 
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poliitilisi arenguid.

Muudatusettepanek 157
Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Vastavalt otsusele, milles käsitletakse 
liikmesriikide jõupingutusi 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamiseks (nr 406/2009/EÜ), tuleb 
komisjonil aastaks 2012 hinnata ühenduse 
ja liikmesriikide edasijõudmist 
energiatarbimise 20% vähendamisel 
võrreldes 2020. aasta prognoosiga, ning 
esitada selle kohta aruanne. Samuti on seal 
sätestatud, et komisjonil tuleks 
liikmesriikide abistamiseks ühenduse 
kasvuhoonegaaside heite vähendamise 
kohustuse täitmisel esitada 31. detsembriks 
2012 ettepanek tugevdatud või uute 
meetmete kohta, millega kiirendada 
energiatõhususe parandamist. Käesoleva 
direktiiviga need nõuded täidetakse. 
Samuti aidatakse sellega saavutada teatises 
„Konkurentsivõimeline vähese CO2-
heitega majandus aastaks 2050 –
edenemiskava” sätestatud eesmärke, nimelt
vähendada energiasektori 
kasvuhoonegaaside heidet ja saavutada 
aastaks 2050 nullheitega elektritootmine.

(11) Vastavalt otsusele, milles käsitletakse 
liikmesriikide jõupingutusi 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamiseks (nr 406/2009/EÜ), tuleb 
komisjonil aastaks 2012 hinnata ühenduse 
ja liikmesriikide edasijõudmist 
energiatarbimise 20% vähendamisel 
võrreldes 2020. aasta prognoosiga, ning 
esitada selle kohta aruanne. Samuti on seal 
sätestatud, et komisjonil tuleks 
liikmesriikide abistamiseks ühenduse 
kasvuhoonegaaside heite vähendamise 
kohustuse täitmisel esitada 31. detsembriks 
2012 ettepanek tugevdatud või uute 
meetmete kohta, millega kiirendada 
energiatõhususe parandamist. Käesoleva 
direktiiviga need nõuded täidetakse. 
Samuti aidatakse sellega saavutada teatises 
„Konkurentsivõimeline vähese CO2-
heitega majandus aastaks 2050 –
edenemiskava” sätestatud eesmärke, mitte 
ainult vähendada energiasektori 
kasvuhoonegaaside heidet ja saavutada 
aastaks 2050 nullheitega elektritootmine, 
vaid ka toetada koostootmist kui vähese 
CO2-heitega alternatiivi väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtete ning suurte 
tootjate jaoks.

Or. en

Muudatusettepanek 158
Adam Gierek
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Vastavalt otsusele, milles käsitletakse 
liikmesriikide jõupingutusi 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamiseks (nr 406/2009/EÜ), tuleb 
komisjonil aastaks 2012 hinnata ühenduse 
ja liikmesriikide edasijõudmist 
energiatarbimise 20 % vähendamisel
võrreldes 2020. aasta prognoosiga, ning 
esitada selle kohta aruanne. Samuti on seal
sätestatud, et komisjonil tuleks 
liikmesriikide abistamiseks ühenduse 
kasvuhoonegaaside heite vähendamise 
kohustuse täitmisel esitada 31. detsembriks 
2012 ettepanek tugevdatud või uute 
meetmete kohta, millega kiirendada 
energiatõhususe parandamist. Käesoleva 
direktiiviga need nõuded täidetakse.
Samuti aidatakse sellega saavutada teatises 
„Konkurentsivõimeline vähese CO2-
heitega majandus aastaks 2050 –
edenemiskava” sätestatud eesmärke, nimelt 
vähendada energiasektori 
kasvuhoonegaaside heidet ja saavutada 
aastaks 2050 nullheitega elektritootmine.

(11) Vastavalt otsusele, milles käsitletakse 
liikmesriikide jõupingutusi 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamiseks (nr 406/2009/EÜ), tuleb 
komisjonil aastaks 2012 hinnata 
energiaallikate jaotusest lähtuvalt
ühenduse ja liikmesriikide edasijõudmist 
ametlikult teada antud energiatarbimise 
maksimaalse vähendamise eesmärgi 
saavutamisel võrreldes 2020. aasta 
prognoosiga, ning esitada selle kohta 
aruanne. Samuti on seal sätestatud, et 
komisjonil tuleks liikmesriikide 
abistamiseks ühenduse kasvuhoonegaaside 
heite vähendamise kohustuse täitmisel 
esitada 31. detsembriks 2012 ettepanek 
tugevdatud või uute meetmete kohta, 
millega kiirendada energiatõhususe 
parandamist. Käesoleva direktiiviga need 
nõuded täidetakse. Samuti aidatakse 
sellega saavutada teatises 
„Konkurentsivõimeline vähese CO2-
heitega majandus aastaks 2050 –
edenemiskava” sätestatud eesmärke, nimelt 
vähendada energiasektori 
kasvuhoonegaaside heidet.

Or. pl

Selgitus

Liikmesriikidel on erinevad arenguvajadused ja erinevad võimalused vähendada 2050. 
aastaks CO2-heidet.

Muudatusettepanek 159
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Vastavalt otsusele, milles käsitletakse 
liikmesriikide jõupingutusi 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamiseks (nr 406/2009/EÜ), tuleb 
komisjonil aastaks 2012 hinnata ühenduse 
ja liikmesriikide edasijõudmist 
energiatarbimise 20% vähendamisel 
võrreldes 2020. aasta prognoosiga, ning 
esitada selle kohta aruanne. Samuti on seal 
sätestatud, et komisjonil tuleks 
liikmesriikide abistamiseks ühenduse 
kasvuhoonegaaside heite vähendamise 
kohustuse täitmisel esitada 31. detsembriks 
2012 ettepanek tugevdatud või uute 
meetmete kohta, millega kiirendada 
energiatõhususe parandamist. Käesoleva 
direktiiviga need nõuded täidetakse. 
Samuti aidatakse sellega saavutada teatises 
„Konkurentsivõimeline vähese CO2-
heitega majandus aastaks 2050 –
edenemiskava” sätestatud eesmärke, nimelt 
vähendada energiasektori 
kasvuhoonegaaside heidet ja saavutada 
aastaks 2050 nullheitega elektritootmine.

(11) Vastavalt otsusele, milles käsitletakse 
liikmesriikide jõupingutusi 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamiseks (nr 406/2009/EÜ), tuleb 
komisjonil aastaks 2012 hinnata ühenduse 
ja liikmesriikide edasijõudmist 
energiatarbimise 20% vähendamisel 
võrreldes 2020. aasta prognoosiga, ning 
esitada selle kohta aruanne. Samuti on seal 
sätestatud, et komisjonil tuleks 
liikmesriikide abistamiseks ühenduse 
kasvuhoonegaaside heite vähendamise 
kohustuse täitmisel esitada 31. detsembriks 
2012 ettepanek tugevdatud või uute 
meetmete kohta, millega kiirendada 
energiatõhususe parandamist. Käesoleva 
direktiiviga need nõuded täidetakse. 
Samuti aidatakse sellega saavutada teatises 
„Konkurentsivõimeline vähese CO2-
heitega majandus aastaks 2050 –
edenemiskava” sätestatud eesmärke, nimelt 
vähendada energiasektori 
kasvuhoonegaaside heidet ja saavutada 
aastaks 2050 nullheitega elektri-, kütte- ja 
jahutusetootmine.

Or. en

Muudatusettepanek 160
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Kõiki energiasäästmise võimalusi 
tuleb vaadelda tervikuna ja mõelda ka 
energiatarnimises ja lõppkasutussektoris 
võimalikule säästmisele. Samal ajal tuleb 
tugevdada direktiiviga 2004/8/EÜ (soojus-
ja elektrienergia koostootmise 
stimuleerimiseks siseturu kasuliku 

(12) Kõiki energiasäästmise võimalusi 
tuleb vaadelda kohalikke tingimusi 
arvestades tervikuna ja mõelda ka 
energiatarnimises ja lõppkasutussektoris 
võimalikule säästmisele.
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soojuse nõudluse alusel)25 ja direktiiviga 
2006/32/EÜ (mis käsitleb energia 
lõpptarbimise tõhusust ja 
energiateenuseid) 26 kehtestatud sätteid.

Or. de

Selgitus

ELi mitmekesisuse säilitamiseks on vaja kinni pidada subsidiaarsuse põhimõttest.

Muudatusettepanek 161
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Kõiki energiasäästmise võimalusi 
tuleb vaadelda tervikuna ja mõelda ka 
energiatarnimises ja lõppkasutussektoris 
võimalikule säästmisele. Samal ajal tuleb 
tugevdada direktiiviga 2004/8/EÜ (soojus-
ja elektrienergia koostootmise 
stimuleerimiseks siseturu kasuliku soojuse 
nõudluse alusel) ja direktiiviga 
2006/32/EÜ (mis käsitleb energia 
lõpptarbimise tõhusust ja energiateenuseid)
kehtestatud sätteid.

(12) Kõiki energiatõhususe 
parandamise võimalusi tuleb vaadelda 
tervikuna ja mõelda ka energiatarnimises ja 
lõppkasutussektoris võimalikule 
säästmisele. Samal ajal tuleb tugevdada 
direktiiviga 2004/8/EÜ (soojus- ja 
elektrienergia koostootmise 
stimuleerimiseks siseturu kasuliku soojuse 
nõudluse alusel) ja direktiiviga 
2006/32/EÜ (mis käsitleb energia 
lõpptarbimise tõhusust ja energiateenuseid)
kehtestatud sätteid.

Or. en

Muudatusettepanek 162
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Komisjoni teatises 
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„Energiainfrastruktuuri prioriteedid 
aastaks 2020 ja pärast seda − Euroopa 
integreeritud energiavõrgu 
väljaarendamise kava” toonitatakse 
vajadust kohandada ELi 
elektritootmisvõimsust suurele hulgale 
rakendustele ja tehnoloogiatele, mis 
tuginevad energiaallikana ja süsteemi 
turvalisuse säilitamiseks elektrienergiale. 
Nõudluse poolsed ressursid, rakendused 
ja tehnoloogiad võivad tuua kaasa suure 
CO2-heitkoguste vähenemise ja lahendada 
taastuvenergia integreerimise 
energiavõrkudesse. Seetõttu peavad 
liikmesriigid ergutama 
nõudlusressursside, rakenduste ja 
tehnoloogiate, näiteks 
nõudlusreageeringu, kaasamist 
energiaturgudele.”

Or. en

Muudatusettepanek 163
Francisco Sosa Wagner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Komisjoni teatises 
„Energiainfrastruktuuri prioriteedid 
aastaks 2020 ja pärast seda − Euroopa 
integreeritud energiavõrgu 
väljaarendamise kava” toonitatakse 
vajadust kohandada ELi 
elektritootmisvõimsust suurele hulgale 
rakendustele ja tehnoloogiatele, mis 
tuginevad energiaallikana ja süsteemi 
turvalisuse säilitamiseks elektrienergiale. 
Nõudluse poolsed ressursid, rakendused 
ja tehnoloogiad võivad tuua kaasa suure 
CO2-heitkoguste vähenemise ja lahendada 
taastuvenergia integreerimise 
energiavõrkudesse. Seetõttu peavad 
liikmesriigid ergutama 
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nõudlusressursside, rakenduste ja 
tehnoloogiate, näiteks 
nõudlusreageeringu, kaasamist 
energiaturgudele.”

Or. en

Selgitus

Direktiiv rõhutab nõudlusressursside, rakenduste ja tehnoloogiate olulist kaasamist 
energiaturgudele, et saavutada 20% energiatõhususe eesmärk ning integreerida võrku 
suurem osa taastuvenergiat.

Muudatusettepanek 164
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud
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rakendamist. Kui nimetatud hindamisest 
nähtub, et ELi eesmärki tõenäoliselt ei 
saavutata, peaks komisjon tegema 
ettepaneku kohustuslike 2020. aasta 
eesmärkide kehtestamiseks, võttes arvesse 
iga liikmesriigi lähtepunkti, 
majandustulemusi ja seni võetud 
meetmeid.

Or. en

Selgitus

Kuna liikmesriigid on EL 2020. aasta riiklike reformikavade (aprill 2011) raames juba 
esitanud komisjonile oma vastavad 2020. aasta energiatarbimise eesmärgid, on olemas selge 
alus vastavate eesmärkide võimalikult kiireks fikseerimiseks liikmesriikide tasandil.

Muudatusettepanek 165
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(13) Primaarenergia säästueesmärk või 
teise võimalusena energiakasutuse 
eesmärk tuleb saavutada kohalikul 
tasandil. Kohalikud, piirkondlikud ja
riiklikud energiasäästu edendamise 
meetmed on seetõttu olulise tähtsusega.
Komisjon peaks jälgima vahenditega 
seotud konkurentsi tekkimist ja erinevate 
vahendite analüüsimise kaudu ning 
kohalikke tingimusi arvesse võttes 
koostama ülevaate kõige tõhusamate 
vahendite ja nendega seotud kulude 
kohta. Ülevaate alusel peaks tal olema 
võimalik anda liikmesriikidele ja 
kohalikele omavalitsustele soovitusi. 
Liikmesriigid peaksid sealjuures 
püstitama ise endale riiklikke eesmärke, 
mida on võimalik üle kanda ka 
madalamatele haldustasanditele. Nad 
peaksid ise otsustama, kas nimetatud 
eesmärgid peaksid nende territooriumil 
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seetõttu läbivaadatud õigusliku 
raamistiku ja Euroopa 2020 protsessi 
kaudu tähelepanelikult jälgima riikide 
energiatõhususprogrammide 
rakendamist. Kui nimetatud hindamisest 
nähtub, et ELi eesmärki tõenäoliselt ei 
saavutata, peaks komisjon tegema 
ettepaneku kohustuslike 2020. aasta 
eesmärkide kehtestamiseks, võttes arvesse 
iga liikmesriigi lähtepunkti, 
majandustulemusi ja seni võetud 
meetmeid.

olema siduvad või soovituslikud. Kui
komisjoni hinnangust riikide aruannetele 
nähtub, et ELi eesmärki tõenäoliselt ei 
saavutata, peaks komisjon koos 
liikmesriikidega välja töötama 
konkreetsetesse olukordadesse sobivad 
lahendused, mille abil on nii riiklik kui ka 
liidu eesmärk siiski võimalik veel 
saavutada.

Or. de

Muudatusettepanek 166
Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 167
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(13) Oleks parem, kui energiatõhususega 
saavutataks 20% säästu eri valdkondades 
energiatõhusust edendavate konkreetsete 
riiklike ja Euroopa meetmete kumulatiivse 
rakendamisega. Energiahinna edasine
areng ergutab üksikisikuid oma 
energiatarbimist vähendama; seetõttu 
saab tegelikku energiatõhususe 
parandamist saavutada peamiselt 
tõhusamate ühisinfrastruktuuride 
intensiivsema kasutamisega hoonetes, 
küttesüsteemides ja 
transpordisüsteemides, kus muidu on 
energiakasutust parandavate otsuste 
tegemine väljaspool üksikisikute ja 
ettevõtete kontrolli või mõju.
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rakendamist. Kui nimetatud hindamisest 
nähtub, et ELi eesmärki tõenäoliselt ei 
saavutata, peaks komisjon tegema 
ettepaneku kohustuslike 2020. aasta 
eesmärkide kehtestamiseks, võttes arvesse 
iga liikmesriigi lähtepunkti, 
majandustulemusi ja seni võetud 
meetmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 168
Markus Pieper, Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij, Romana Jordan 
Cizelj, Antonio Cancian, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Amalia 
Sartori, Werner Langen, Krišjānis Kariņš, Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(13) Oleks parem, kui energiatõhususega 
saavutataks 20% säästu eri valdkondades 
energiatõhusust edendavate konkreetsete 
riiklike ja Euroopa meetmete kumulatiivse 
rakendamisega selgete ja jõustatavate 
riiklike eesmärkide põhjal. Kui selline 
lähenemine ebaõnnestub, tuleb poliitilist 
raamistikku ikkagi tugevdada siduvate 
eesmärkide süsteemi lisamisega. Esimeses 
etapis tuleks liikmesriikidelt seepärast 
nõuda selgel jõupingutuste jagamise 
kokkuleppel põhinevate riiklike 
energiatõhususe eesmärkide 
kokkuleppimist ning süsteemide ja 
programmide kehtestamist. Komisjon 
peaks läbivaadatud õigusliku raamistiku ja 
Euroopa 2020 protsessi kaudu 
tähelepanelikult jälgima ja vajaduse korral 
jõustama riikide 
energiatõhususprogrammide nõuetekohast
rakendamist. Kui nimetatud hindamisest 
nähtub, et ELi eesmärki tõenäoliselt ei 
saavutata, peaks komisjon tegema 
ettepaneku õiguslikult siduvate 2020. aasta 
eesmärkide kehtestamiseks, võttes arvesse 



AM\882686ET.doc 35/98 PE475.873v01-00

ET

Kui nimetatud hindamisest nähtub, et ELi 
eesmärki tõenäoliselt ei saavutata, peaks 
komisjon tegema ettepaneku kohustuslike
2020. aasta eesmärkide kehtestamiseks, 
võttes arvesse iga liikmesriigi lähtepunkti, 
majandustulemusi ja seni võetud 
meetmeid.

iga liikmesriigi lähtepunkti, 
majandustulemusi ja seni võetud 
meetmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 169
Fiona Hall, Kent Johansson, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(13) Oleks olnud parem, kui 
energiatõhususega oleks saavutatud 20% 
säästu eri valdkondades energiatõhusust 
edendavate konkreetsete riiklike ja 
Euroopa meetmete kumulatiivse 
rakendamisega. Kuna selline lähenemine ei 
kulge plaanipäraselt, tuleb poliitilist 
raamistikku ikkagi tugevdada siduvate 
eesmärkide süsteemi lisamisega. Esimeses 
etapis peaks komisjon liikmesriikidega aru 
pidades seadma riiklikud energiatõhususe 
eesmärgid ning kehtestama süsteemid ja 
programmid, mis on tõhusalt kavandatud 
tagama, et ELi üldine 20% 
energiatõhususe eesmärk 2020. aastaks 
saavutatakse või ületatakse, samuti 
ajakava nende riiklike eesmärkide 
saavutamiseks 2020. aastaks, võttes 
arvesse iga liikmesriigi lähtepunkti, 
majandustulemusi ja seni võetud 
meetmeid.
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ettepaneku kohustuslike 2020. aasta
eesmärkide kehtestamiseks, võttes arvesse 
iga liikmesriigi lähtepunkti, 
majandustulemusi ja seni võetud 
meetmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 170
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(13) Oleks parem, kui energiatõhususega 
saavutataks 20% säästu eri valdkondades 
energiatõhusust edendavate konkreetsete 
riiklike ja Euroopa meetmete kumulatiivse 
rakendamisega. Kui selline lähenemine 
ebaõnnestub, tuleb poliitilist raamistikku 
ikkagi tugevdada siduvate eesmärkide 
süsteemi lisamisega. Liikmesriikidel on 
olnud 2020. aasta peaeesmärgi poole 
püüdlemiseks küllalt aega ning komisjon 
vaatab 2013. aastal läbi, kas riiklikud
eesmärgid peaksid nende territooriumil 
olema siduvad või soovituslikud. Teises 
etapis tuleks komisjonil hinnata neid 
eesmärke ja iga liikmesriigi pingutust, koos 
saavutatud edu käsitlevate andmetega. Sel 
taustal hindab komisjon ELi üldise 
eesmärgi saavutamise võimalikkust ja seda, 
millise pingutuse peab selleks tegema iga 
liikmesriik. Komisjon peaks seetõttu 
läbivaadatud õigusliku raamistiku ja 
Euroopa 2020 protsessi kaudu 
tähelepanelikult jälgima riikide 
energiatõhususprogrammide rakendamist. 
Kui nimetatud hindamisest nähtub, et ELi 
eesmärki tõenäoliselt ei saavutata, peaks 
komisjon tegema ettepaneku kohustuslike 
2020. aasta eesmärkide kehtestamiseks, 
võttes arvesse iga liikmesriigi lähtepunkti, 
majandustulemusi ja seni võetud 
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majandustulemusi ja seni võetud 
meetmeid.

meetmeid.

Or. en

Selgitus

4. veebruaril 2011. ütles Euroopa Ülemkogu, et „Nõukogu vaatab 2013. aastaks läbi ELi 
energiatõhususe eesmärgi rakendamise ja kaalub vajadusel täiendavaid meetmeid”. Tähtaeg 
30. juuni 2014 langeb kokku komisjoni volituste lõpuga ja toob tõenäoliselt kaasa mis tahes 
uute meetmete edasilükkumise 6–12 kuuks.

Muudatusettepanek 171
Markus Pieper

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

saavutata, peaks komisjon tegema 
ettepaneku 2020. aasta eesmärkide 
kehtestamiseks, võttes arvesse iga 
liikmesriigi lähtepunkti, majandustulemusi, 
energiamahuka tööstuse osa ja seni 
võetud meetmeid.

Or. de

Muudatusettepanek 172
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

liikmesriigi lähtepunkti, majandustulemusi 
ja seni võetud meetmeid.

Or. fi

Muudatusettepanek 173
Fiona Hall, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Seejärel peaks komisjon hindama 
nimetatud riiklikke eesmärke ja iga 
liikmesriigi edenemiskava saavutamist 
tagamaks, et ELi üldise eesmärgi 
saavutamine kulgeb plaanipäraselt ja et 
liikmesriikide pingutused on ühise 
eesmärgi saavutamiseks piisavad. 
Komisjon peaks seetõttu läbivaadatud 
õigusliku raamistiku ja Euroopa 2020 
protsessi kaudu tähelepanelikult jälgima 
riikide energiatõhususprogrammide 
rakendamist. Kui nimetatud hindamisest 
nähtub, et mõni liikmesriik ei püsi 
kokkulepitud ajakavas ja et ELi üldist 
eesmärki tõenäoliselt ei saavutata, peaks 
komisjon nõudma liikmesriigilt piisavate 
ja proportsionaalsete meetmete 
kehtestamist, et mõistliku aja jooksul 
graafikusse tagasi jõuda.

Or. en

Muudatusettepanek 174
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Hinnasignaalidel on 
energiatõhususe parandamisel keskne roll 
ning majanduslike hoobade kasutamine 
on kõige kulutõhusam viis energiasäästu 
edendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 175
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Avaliku sektori kulutuste kogumaht 
moodustab 19% ELi sisemajanduse 
koguproduktist. Seega on avaliku sektori 
käsutuses oluline hoob, millega 
stimuleerida turu liikumist 
energiatõhusamate toodete, hoonete ja 
teenuste suunas ning käivitada elanike ja 
ettevõtete energiatarbimisharjumuste 
muutumine. Lisaks sellele võib paranenud 
energiatõhususega seotud vähenev 
energiatarbimine vabastada avaliku sektori 
vahendeid, mida saab kasutada muul 
otstarbel. Riiklikud, piirkondlikud ja 
kohalikud avaliku sektori asutused peaksid 
energiatõhususe alal olema eeskujuks.

(14) Avaliku sektori kulutuste kogumaht 
moodustab 19% ELi sisemajanduse 
koguproduktist. Seega on avaliku sektori 
käsutuses oluline hoob, millega 
stimuleerida turu liikumist 
energiatõhusamate toodete, hoonete ja 
teenuste suunas ning käivitada elanike ja 
ettevõtete energiatarbimisharjumuste 
muutumine. Lisaks sellele võib paranenud 
energiatõhususega seotud vähenev 
energiatarbimine vabastada avaliku sektori 
vahendeid, mida saab kasutada muul 
otstarbel. Riiklikud, piirkondlikud ja 
kohalikud avaliku sektori asutused peaksid 
energiatõhususe alal olema eeskujuks.
Selleks, et neil oleks võimalik seda rolli 
täita, tuleb neile jätta konkreetsete 
meetmete osas suur otsustamisvabadus.

Or. de

Muudatusettepanek 176
Herbert Reul
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Hoonete renoveerimise määra tuleb 
suurendada, sest olemasolevad hooned on 
üks suurimaid võimaliku energiasäästu 
allikaid. Pealegi on hooned olulised ELi 
kasvuhoonegaaside heite vähendamise 
eesmärgi saavutamiseks, et 2050. aastaks 
vähendada heidet 80–95 % võrreldes 
1990. aastaga. Avaliku sektori asutustele 
kuuluvad hooned moodustavad 
märkimisväärse osa kõikidest hoonetest ja 
on üldsuse tähelepanu all. Seepärast on 
hoonete energiatõhususe suurendamiseks 
asjakohane kehtestada avaliku sektori 
asutustele kuuluvate hoonete jaoks 
aastane renoveerimismäär.
Renoveerimismäär ei tohiks piirata 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. mai 
2010. aasta direktiiviga 2010/31/EL 
(hoonete energiatõhususe kohta) 27

kehtestatud liginullenergiahoonetega 
seotud kohustuste täitmist. Avaliku sektori 
hoonete renoveerimise kohustus täiendab 
kõnealuse direktiivi sätteid, millega 
nõutakse liikmesriikidelt, et nad tagaksid 
olemasoleva hoone põhjaliku 
rekonstrueerimise korral selle 
energiatõhususe suurendamise 
asjaomaste miinimumnõuetega 
kehtestatud väärtuseni.

(15) Hoonete energeetilise renoveerimise
määra tuleb suurendada, sest olemasolevad 
hooned on üks suurimaid võimaliku 
energiasäästu allikaid. Avaliku sektori 
asutustele kuuluvad hooned moodustavad 
paljudes liikmesriikides märkimisväärse 
osa kõikidest hoonetest ja on üldsuse 
tähelepanu all. Seepärast peaksid 
liikmesriigid käivitama programmid ja 
määrama kindlaks vahendid, mille abil 
renoveerimismäära oluliselt tõstetakse.
Eesõiguse peaksid saama suurima 
energiasäästupotentsiaaliga hooned. 
Toetusi ja muid stiimuleid võib rakendada 
astmeliselt nii, et kõrgeimal astmel on 
energeetiline renoveerimine, mis viib 
energiatarbimise vähenemiseni üle 50%. 
Energeetilist renoveerimist, mis ei vii 
esialgse energiavajadusega võrreldes 
vähemalt 15% suuruse säästuni, ei tohiks 
seevastu toetada.

Or. de

Selgitus

Stiimulprogrammid on osutunud mitmetes liikmesriikides äärmiselt edukaks näiteks 
renoveerimiste algatamisel. Lisaks võiksid need olla kättesaadavad kõigile, seega ka 
füüsilistele isikutele. Esmajärjekorras tuleks edendada suurt energiasäästu võimaldavaid 
meetmeid.

Muudatusettepanek 177
Gunnar Hökmark
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 178
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Hoonete renoveerimise määra tuleb
suurendada, sest olemasolevad hooned on 
üks suurimaid võimaliku energiasäästu 
allikaid. Pealegi on hooned olulised ELi 
kasvuhoonegaaside heite vähendamise 
eesmärgi saavutamiseks, et 2050. aastaks 
vähendada heidet 80–95% võrreldes 1990. 
aastaga. Avaliku sektori asutustele 
kuuluvad hooned moodustavad 
märkimisväärse osa kõikidest hoonetest ja 
on üldsuse tähelepanu all. Seepärast on
hoonete energiatõhususe suurendamiseks 
asjakohane kehtestada avaliku sektori 
asutustele kuuluvate hoonete jaoks 
aastane renoveerimismäär.
Renoveerimismäär ei tohiks piirata 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. mai 
2010. aasta direktiiviga 2010/31/EL 
(hoonete energiatõhususe kohta) 27

kehtestatud liginullenergiahoonetega 
seotud kohustuste täitmist. Avaliku sektori 
hoonete renoveerimise kohustus täiendab 
kõnealuse direktiivi sätteid, millega 
nõutakse liikmesriikidelt, et nad tagaksid 
olemasoleva hoone põhjaliku 
rekonstrueerimise korral selle 
energiatõhususe suurendamise 
asjaomaste miinimumnõuetega 
kehtestatud väärtuseni.

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

Or. de

Muudatusettepanek 179
Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Hoonete renoveerimise määra tuleb 
suurendada, sest olemasolevad hooned on 
üks suurimaid võimaliku energiasäästu 

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

allikaid. Pealegi on hooned olulised ELi 
kasvuhoonegaaside heite vähendamise 
eesmärgi saavutamiseks, et 2050. aastaks 
vähendada heidet 80–95% võrreldes 1990. 
aastaga. Oluline osa liikmesriikide 
riiklikest energiasäästu eesmärkidest tuleb 
seega realiseerida hoonetesektori 
meetmete, eelkõige renoveerimise abil. 
Seetõttu peaksid liikmesriigid olema 
kohustatud koostama hoonete ja avaliku 
sektori hoonete energiasäästu täpsustavad 
tegevuskavad koos konkreetsete 
finantsmehhanismide ja -meetmetega. 
Nimetatud meetmed peaksid täiendama
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. mai 
2010. aasta direktiiviga 2010/31/EL 
(hoonete energiatõhususe kohta)
kehtestatud liginullenergiahoonetega 
seotud kohustuste täitmist. Kõnealused 
kohustused täiendavad kõnealuse 
direktiivi sätteid, millega nõutakse 
liikmesriikidelt, et nad tagaksid 
olemasoleva hoone põhjaliku 
rekonstrueerimise korral selle 
energiatõhususe suurendamise asjaomaste 
miinimumnõuetega kehtestatud väärtuseni.

Or. en

Muudatusettepanek 180
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

märkimisväärse osa kõikidest hoonetest ja 
on üldsuse tähelepanu all. Seepärast on 
asjakohane, et iga liikmesriik võtab
avaliku sektori asutustele kuuluvate 
hoonete energiatõhususe suurendamiseks 
ise vajalikud kulutasuvad ja muul viisil 
asjakohased meetmed, mis aitavad 
suurendada energiasäästu ja tõhustada 
energiakasutust. Renoveerimismäär ei 
tohiks piirata Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 19. mai 2010. aasta direktiiviga 
2010/31/EL (hoonete energiatõhususe 
kohta) kehtestatud 
liginullenergiahoonetega seotud kohustuste 
täitmist. Avaliku sektori hoonetele ette 
nähtud energiasäästmise ja 
energiatõhususe meetmed täiendavad
kõnealuse direktiivi sätteid, millega 
nõutakse liikmesriikidelt, et nad tagaksid 
olemasoleva hoone põhjaliku 
rekonstrueerimise korral selle 
energiatõhususe suurendamise asjaomaste 
miinimumnõuetega kehtestatud väärtuseni. 
Väga tähtis osa on ka ehitusmaterjalidel, 
sest aina suurem osa hoonete energia 
kogutarbimisest tuleneb ehitusetapist. 
Vähesaastavate ehitusmaterjalide, näiteks 
puidu kasutamise soodustamine kogu 
Euroopas vähendaks ehitamisega 
kaasnevat keskkonnakulu.

Or. fi

Selgitus

Energiatõhususe direktiiv peaks soodustama ka kulutasuvust. Liikmesriikide eelarved ei ole 
sellises seisus, et nad saaksid omale lubada mittemõistlikku ja mitte kulutasuvat 
renoveerimist. Suhteliselt ulatuslik energiatõhususe suurendamine on soovitatav 
kombineerida hoone eluea jooksul läbiviidava tavapärase põhirenoveerimisega. Direktiivis 
tuleks arvesse võtta ka ehitusmaterjale.

Muudatusettepanek 181
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(15) Hoonete renoveerimise määra tuleb 
suurendada, sest olemasolevad hooned on 
üks suurimaid võimaliku energiasäästu 
allikaid. Pealegi on hooned olulised ELi 
kasvuhoonegaaside heite vähendamise 
eesmärgi saavutamiseks, et 2050. aastaks 
vähendada heidet 80–95% võrreldes 1990. 
aastaga. Liikmesriigid peaksid 
fokuseerima oma pingutused 
prioriteetsena kõige kulutõhusamalt 
energiasäästu mõjutavatele meetmetele, 
eelkõige edendama olemasolevate hoonete 
ümberehitamist ning kütte- ja 
jahutussüsteemide moderniseerimist. 
Arvesse tuleks võtta selliste meetmete 
taskukohasust kodanike jaoks. Avaliku 
sektori asutustele kuuluvad hooned 
moodustavad märkimisväärse osa kõikidest 
hoonetest ja on üldsuse tähelepanu all. 
Seepärast on hoonete energiatõhususe 
suurendamiseks asjakohane kehtestada 
avaliku sektori asutustele kuuluvate 
hoonete jaoks aastane renoveerimismäär. 
Renoveerimismäär ei tohiks piirata 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. mai 
2010. aasta direktiiviga 2010/31/EL 
(hoonete energiatõhususe kohta) 
kehtestatud liginullenergiahoonetega 
seotud kohustuste täitmist. Avaliku sektori 
hoonete renoveerimise kohustus täiendab 
kõnealuse direktiivi sätteid, millega 
nõutakse liikmesriikidelt, et nad tagaksid 
olemasoleva hoone põhjaliku 
rekonstrueerimise korral selle 
energiatõhususe suurendamise asjaomaste 
miinimumnõuetega kehtestatud väärtuseni.

Or. en

Muudatusettepanek 182
Francisco Sosa Wagner
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Hoonete renoveerimise määra tuleb 
suurendada, sest olemasolevad hooned on 
üks suurimaid võimaliku energiasäästu 
allikaid. Pealegi on hooned olulised ELi 
kasvuhoonegaaside heite vähendamise 
eesmärgi saavutamiseks, et 2050. aastaks 
vähendada heidet 80–95% võrreldes 1990. 
aastaga. Avaliku sektori asutustele 
kuuluvad hooned moodustavad 
märkimisväärse osa kõikidest hoonetest ja 
on üldsuse tähelepanu all. Seepärast on 
hoonete energiatõhususe suurendamiseks 
asjakohane kehtestada avaliku sektori 
asutustele kuuluvate hoonete jaoks aastane 
renoveerimismäär. Renoveerimismäär ei 
tohiks piirata Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 19. mai 2010. aasta direktiiviga 
2010/31/EL (hoonete energiatõhususe 
kohta)1 kehtestatud 
liginullenergiahoonetega seotud kohustuste 
täitmist. Avaliku sektori hoonete 
renoveerimise kohustus täiendab kõnealuse 
direktiivi sätteid, millega nõutakse 
liikmesriikidelt, et nad tagaksid 
olemasoleva hoone põhjaliku 
rekonstrueerimise korral selle 
energiatõhususe suurendamise asjaomaste 
miinimumnõuetega kehtestatud väärtuseni.

(15) Hoonete renoveerimise määra tuleb 
suurendada, sest olemasolevad hooned on 
üks suurimaid võimaliku energiasäästu 
allikaid. Pealegi on hooned olulised ELi 
kasvuhoonegaaside heite vähendamise 
eesmärgi saavutamiseks, et 2050. aastaks 
vähendada heidet 80–95% võrreldes 1990. 
aastaga. Selle tagamiseks on põhitähtis, et 
direktiivis säiliks pikaajaline perspektiiv 
ja kehtestataks riiklikud kavad aastaks 
2050 nii avaliku kui ka erasektori hoonete 
energiatarbimise ulatuslikuks
vähendamiseks. Avaliku sektori asutustele 
kuuluvad või ametiasutuse kasutuses 
olevad hooned moodustavad 
märkimisväärse osa kõikidest hoonetest ja 
on üldsuse tähelepanu all. Seepärast on 
hoonete energiatõhususe suurendamiseks 
asjakohane kehtestada kõikide avaliku 
sektori asutustele kuuluvate või 
ametiasutuse kasutuses olevate hoonete 
jaoks aastane ja pikaajaline
energiatõhususe suhte parandamise 
näitaja. Renoveerimismäär ei tohiks piirata 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. mai 
2010. aasta direktiiviga 2010/31/EL 
(hoonete energiatõhususe kohta) 
kehtestatud liginullenergiahoonetega 
seotud kohustuste täitmist. Avaliku sektori 
hoonete renoveerimise kohustus täiendab 
kõnealuse direktiivi sätteid, millega 
nõutakse liikmesriikidelt, et nad tagaksid 
olemasoleva hoone põhjaliku 
rekonstrueerimise korral selle 
energiatõhususe suurendamise asjaomaste 
miinimumnõuetega kehtestatud väärtuseni.

Or. es

                                               
1 ELT L 153, 18.6.2010, lk 13.
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Selgitus

Energiasäästu potentsiaali ärakasutamist olemasolevates hoonetes tuleb näha pikas 
perspektiivis, mitte ainult 2020. aasta perspektiivis. Pikaajaline nägemus (2050) on põhitähtis 
kliimaeesmärkide ja energiatõhususe ühitamiseks.

Muudatusettepanek 183
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Renovation programs need to be carefully managed to ensure that the risk of fire is properly 
addressed and prioritized both during renovation and afterwards, during occupancy, and that 
fire safety is not compromised in any way. Modern construction materials and methods do 
bring advantages, but in the event of a fire, unfortunately, can strongly boost temperatures 
and thus accelerate a much faster spread of flames, as well as generating more toxic smoke 
than in the past. The time needed for a small fire to escalate into a big blaze is now around 
just 3-5 minutes, compared to 15+ minutes in the 1950’s.(2) This poses a direct threat to the 
ability of the occupants to exit the building safely and means a much tougher challenge for 
the Fire Services to deal with when they arrive. In addition to fire safety, it is important to 
ensure that renovation programs respect other requirements such as indoor climate, handicap 
accessibility, other health and safety requirements, as well as the intended use of the 
buildings. This list includes and expands the list of requirements in Recital 8 of the EPBD 
recast. It adds fire safety, which was inadvertently omitted in the EPBD and the EPBD recast. 
The reference to cost-effectiveness is not included because this is now covered by other cost 
indicators, including the cost-optimality calculation methodology.

Muudatusettepanek 184
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(15) Hoonete renoveerimise määra tuleb 
suurendada, sest olemasolevad hooned on 
üks suurimaid võimaliku energiasäästu 
allikaid. Pealegi on hooned olulised ELi 
kasvuhoonegaaside heite vähendamise 
eesmärgi saavutamiseks, et 2050. aastaks 
vähendada heidet 80–95% võrreldes 1990. 
aastaga. Selle tagamiseks on väga oluline, 
et käesolev direktiiv säilitaks pikaajalise 
vaatepunkti ja kehtestaks edenemiskavad, 
et vähendada aastaks 2050 oluliselt nii 
era- kui ka avaliku sektori hoonete 
energiakasutust. Avaliku sektori asutustele 
kuuluvad või nende poolt kasutatavad
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renoveerimismäär. Renoveerimismäär ei 
tohiks piirata Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 19. mai 2010. aasta direktiiviga 
2010/31/EL (hoonete energiatõhususe 
kohta) kehtestatud 
liginullenergiahoonetega seotud kohustuste 
täitmist. Avaliku sektori hoonete 
renoveerimise kohustus täiendab kõnealuse 
direktiivi sätteid, millega nõutakse 
liikmesriikidelt, et nad tagaksid 
olemasoleva hoone põhjaliku 
rekonstrueerimise korral selle 
energiatõhususe suurendamise asjaomaste 
miinimumnõuetega kehtestatud väärtuseni.

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

Or. en

Muudatusettepanek 185
Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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

Or. en

Selgitus

Eurooplased veedavad enamiku päevast toas. Siseõhu kvaliteet on nende tervise seisukohast 
määrava tähtsusega ning üks krooniliste haiguste, näiteks astma ja allergiate teguritest. 
Hooneid energiatõhususe parandamise nimel renoveerides tuleks käsitleda võimalikke ohte 
tervisele, s.o riske, mis tulenevad suurema õhukindlusega seotud ebapiisavast ventilatsioonist 
ning ehitusmaterjalidest ja -toodetest lähtuvatest ohtlikest heidetest.

Muudatusettepanek 186
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek187
Henri Weber
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 188
Bendt Bendtsen
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Hoone osade optimeerimine vastavalt vajaduse tekkele võib olla energiatõhususele teiste 
osade hilisema muutmise või optimeerimise kontekstis kahjulik. Hilisema renoveerimise 
käigus võib osutuda vajalikuks ka selliste osade asendamine tulenevalt sünergiast, mis jääks 
muidu saavutamata. Probleemiks on ka see, et hilisemal põhjalikumal renoveerimisel võib 
olla keeruline saavutada suurt säästu, kuna optimaalne leping hõlmab rohkem projekte nii 



AM\882686ET.doc 55/98 PE475.873v01-00

ET

pealiskaudsema kui põhjalikuma renoveerimisega.

Muudatusettepanek 189
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(15) Hoonete renoveerimise määra tuleb 
suurendada, sest olemasolevad hooned on 
üks suurimaid võimaliku energiatõhususe 
parandamise ja energiasäästu allikaid. 
Avaliku sektori asutustele kuuluvad 
hooned moodustavad märkimisväärse osa 
kõikidest hoonetest ja on üldsuse 
tähelepanu all. Seepärast on hoonete 
energiatõhususe suurendamiseks 
asjakohane kehtestada, võttes piisavalt 
arvesse avaliku sektori rahalise ressursi 
vähesust, avaliku sektori asutustele 
kuuluvate hoonete jaoks renoveerimismäär. 
Renoveerimismäär ei tohiks piirata 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. mai 
2010. aasta direktiiviga 2010/31/EL 
(hoonete energiatõhususe kohta) 
kehtestatud liginullenergiahoonetega 
seotud kohustuste täitmist. Avaliku sektori 
hoonete renoveerimise kohustus täiendab 
kõnealuse direktiivi sätteid, millega 
nõutakse liikmesriikidelt, et nad tagaksid 
olemasoleva hoone põhjaliku 
rekonstrueerimise korral selle 
energiatõhususe suurendamise asjaomaste 
miinimumnõuetega kehtestatud väärtuseni.

Or. en

Muudatusettepanek 190
Lambert van Nistelrooij
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Avaliku sektori hoone määratlus peab olema täpne, et vältida tarbetuid või soovimatuid 
õiguslikke vaidlusi.
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Muudatusettepanek 191
Michael Theurer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Hoonete renoveerimise määra tuleb 
suurendada, sest olemasolevad hooned on 
üks suurimaid võimaliku energiasäästu 
allikaid. Pealegi on hooned olulised ELi 
kasvuhoonegaaside heite vähendamise 
eesmärgi saavutamiseks, et 2050. aastaks 
vähendada heidet 80–95% võrreldes 1990. 
aastaga. Avaliku sektori asutustele 
kuuluvad hooned moodustavad 
märkimisväärse osa kõikidest hoonetest ja 
on üldsuse tähelepanu all. Seepärast on 
hoonete energiatõhususe suurendamiseks 
asjakohane kehtestada avaliku sektori 
asutustele kuuluvate hoonete jaoks 
aastane renoveerimismäär. 
Renoveerimismäär ei tohiks piirata 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. mai 
2010. aasta direktiiviga 2010/31/EL 
(hoonete energiatõhususe kohta) 27

kehtestatud liginullenergiahoonetega 
seotud kohustuste täitmist. Avaliku sektori 
hoonete renoveerimise kohustus täiendab 
kõnealuse direktiivi sätteid, millega 
nõutakse liikmesriikidelt, et nad tagaksid 
olemasoleva hoone põhjaliku 
rekonstrueerimise korral selle 
energiatõhususe suurendamise asjaomaste 
miinimumnõuetega kehtestatud väärtuseni.

(15) Hoonete renoveerimise määra tuleb 
suurendada, sest olemasolevad hooned on 
üks suurimaid võimaliku energiasäästu
allikaid. Pealegi on hooned olulised ELi 
kasvuhoonegaaside heite vähendamise 
eesmärgi saavutamiseks, et 2050. aastaks 
vähendada heidet 80–95% võrreldes 1990. 
aastaga. Avaliku sektori asutustele 
kuuluvad hooned moodustavad 
märkimisväärse osa kõikidest hoonetest ja 
on üldsuse tähelepanu all. Seepärast tuleb 
nende energiatõhusust suurendada. 
Renoveerimismäär ei tohiks piirata 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. mai 
2010. aasta direktiiviga 2010/31/EL 
(hoonete energiatõhususe kohta) 27

kehtestatud liginullenergiahoonetega 
seotud kohustuste täitmist. Avaliku sektori 
hoonete renoveerimise kohustus täiendab 
kõnealuse direktiivi sätteid, millega 
nõutakse liikmesriikidelt, et nad tagaksid 
olemasoleva hoone põhjaliku 
rekonstrueerimise korral selle 
energiatõhususe suurendamise asjaomaste 
miinimumnõuetega kehtestatud väärtuseni.

Or. de

Muudatusettepanek 192
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Selgitus

2050. aasta eesmärgid on illusioon. Liit peaks keskenduma 2020. aasta eesmärkide 
saavutamisele ja kavandama eesmärke tinglikult kõige enam järgmiseks kümnendiks. 2050. 
aasta eesmärkidest heietamine on puhas demagoogia. Keegi ei ole suuteline ette nägema 
2050. aastaks toimuvaid tehnoloogilisi ja poliitilisi arenguid.

Muudatusettepanek 193
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Marian-Jean Marinescu, Lambert van 
Nistelrooij, Romana Jordan Cizelj, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Jan Březina, 
Krišjānis Kariņš, Holger Krahmer, Jolanta Emilia Hibner
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 194
Henri Weber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Arvestades, et hoonete energiatarve 
moodustab umbes 40% energia 
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lõpptarbimisest Euroopas, peaks Euroopa 
Liit võtma tõhusaid meetmeid kõigi 
hoonete suhtes, lähtudes eelkõige 
kasvuhoonegaaside vähendamise 
eesmärkidest aastateks 2020 ja 2050. 
Lisaks avaliku sektori eeskujule hoonete 
renoveerimise vallas peaks liikmesriigid 
pikaajalises perspektiivis ja 
subsidiaarsuspõhimõttega arvestades 
sõnastama avalike hoonete, eluhoonete ja 
eraomandis mitteeluhoonete 
renoveerimise teekaardid.

Or. fr

Muudatusettepanek 195
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Paljud liikmesriikide kohalikud 
omavalitsused ja muud avaliku sektori 
asutused kasutavad juba terviklikku 
lähenemist energia säästmisele ja 
tarnimisele, näiteks „Linnapeade pakti” 
raames välja töötatud säästva energia 
tegevuskavade kaudu, ning linnadele 
suunatud integreeritud lähenemist, mis 
hõlmab enamat kui üksikute hoonete või 
transpordiliikide energiasäästu. 
Liikmesriigid peaksid innustama kohalikke 
omavalitsusi ja muid avaliku sektori 
asutusi vastu võtma selgete eesmärkidega 
terviklikke ja jätkusuutlikke 
energiatõhususe kavasid, kaasama elanikke 
nende väljatöötamisse ja rakendamisse 
ning teavitama liikmesriike adekvaatselt 
kavade sisust ja eesmärkide saavutamise 
edenemisest. Selliste kavadega võib 
energiat olulisel määral säästa, eriti kui 
neid rakendatakse 
energiajuhtimissüsteemides, mille abil 
asjaomased avaliku sektori asutused saavad 

Madala energiatarbimisega linnade ja 
piirkondade loomise eesmärgil kasutavad 
paljud liikmesriikide kohalikud 
omavalitsused ja muud avaliku sektori 
asutused juba terviklikku lähenemist 
energia säästmisele ja tarnimisele, näiteks 
„Linnapeade pakti” raames välja töötatud 
säästva energia tegevuskavade kaudu, ning 
linnadele suunatud integreeritud 
lähenemist, mis hõlmab enamat kui 
üksikute hoonete või transpordiliikide 
energiasäästu. Madala energiatarbimisega 
linnade ja piirkondade kontseptsioonis 
käsitletakse energiaküsimust linna ja 
piirkonna arengu kohalike demokraatliku 
juhtimise protsessidega seotud 
võtmetähtsusega komponendina. 
Kontseptsioon ei hõlma üksnes suurlinnu, 
vaid ka valdavalt maapiirkondade 
omavalitsusi. Integreeritud ja säästvate 
energiatõhususe kavade loomise 
eeltingimusena peaks liikmesriigid 
julgustama kohalikke omavalitsusi 
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oma energiatarbimist paremini reguleerida. 
Tuleks soodustada kogemuste vahetamist 
suur- ja väikelinnade vahel ning avaliku 
sektori asutuste vahel, et innovatiivsed 
kogemused laiemalt leviksid.

sõnastama just seda tüüpi kohaliku 
arengu strateegiaid, mis põhineksid
dialoogil kohaliku elanikkonna, 
ettevõtjate ja sotsiaalsektoriga.
Liikmesriigid peaksid seega innustama 
kohalikke omavalitsusi ja muid avaliku 
sektori asutusi vastu võtma selgete 
eesmärkidega terviklikke ja jätkusuutlikke 
energiatõhususe kavasid, kaasama 
kohalikke tegutsejaid ja elanikke nende 
väljatöötamisse ja rakendamisse ning 
teavitama liikmesriike adekvaatselt kavade 
sisust ja eesmärkide saavutamise 
edenemisest. Selliste kavadega võib 
energiat olulisel määral säästa, eriti kui 
neid rakendatakse 
energiajuhtimissüsteemides, mille abil 
asjaomased avaliku sektori asutused saavad 
oma energiatarbimist paremini reguleerida. 
Tuleks soodustada kogemuste vahetamist 
suur- ja väikelinnade vahel ning avaliku 
sektori asutuste vahel, et innovatiivsed 
kogemused laiemalt leviksid.

Or. fr

Selgitus

Le concept de "villes et régions à faible consommation d'énergie" ne doit pas uniquement 
servir de plateforme pour les économies d’énergie dans les grandes villes mais aussi dans les 
zones rurales. La performance énergétique des bâtiments est bien inférieure en milieu rural, 
notamment en raison de l’âge des bâtiments et des difficultés d’isolation. L’isolation des 
bâtiments ne bénéficie pas des économies d’échelle réalisables dans le cas d’immeubles 
urbains à multiple occupation. La définition de "villes et régions à faible consommation 
d'énergie" doit donc être clarifiée, afin de permettre à des communes situées dans des régions 
à prédominance rurale (telles que définies par l’OCDE et fréquemment utilisées par la 
Commission européenne) d’être couvertes par le dispositif.

Muudatusettepanek 196
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Paljud liikmesriikide kohalikud 
omavalitsused ja muud avaliku sektori 
asutused kasutavad juba terviklikku 
lähenemist energia säästmisele ja 
tarnimisele, näiteks „Linnapeade pakti” 
raames välja töötatud säästva energia 
tegevuskavade kaudu, ning linnadele 
suunatud integreeritud lähenemist, mis 
hõlmab enamat kui üksikute hoonete või 
transpordiliikide energiasäästu. 
Liikmesriigid peaksid innustama kohalikke 
omavalitsusi ja muid avaliku sektori 
asutusi vastu võtma selgete eesmärkidega 
terviklikke ja jätkusuutlikke 
energiatõhususe kavasid, kaasama elanikke 
nende väljatöötamisse ja rakendamisse 
ning teavitama liikmesriike adekvaatselt 
kavade sisust ja eesmärkide saavutamise 
edenemisest. Selliste kavadega võib 
energiat olulisel määral säästa, eriti kui 
neid rakendatakse 
energiajuhtimissüsteemides, mille abil 
asjaomased avaliku sektori asutused saavad 
oma energiatarbimist paremini reguleerida. 
Tuleks soodustada kogemuste vahetamist 
suur- ja väikelinnade vahel ning avaliku 
sektori asutuste vahel, et innovatiivsed 
kogemused laiemalt leviksid.

(16) Paljud liikmesriikide kohalikud 
omavalitsused ja muud avaliku sektori 
asutused kasutavad juba terviklikku 
lähenemist energia säästmisele ja 
tarnimisele, näiteks „Linnapeade pakti” 
raames välja töötatud säästva energia
tegevuskavade kaudu, ning linnadele 
suunatud integreeritud lähenemist, mis 
hõlmab enamat kui üksikute hoonete või 
transpordiliikide energiasäästu, mille 
eesmärk on energiasäästlike linnade ja 
piirkondade kujundamine. 
Energiasäästlike linnade ja piirkondade 
kontseptsioonis peetakse energiaküsimusi 
linna- ja regionaalarengu oluliseks osaks 
kohalikus demokraatlikus 
valitsemisprotsessis. Need peaksid 
hõlmama mitte ainult suurlinnu, vaid ka 
väikelinnu ja valdavalt maapiirkondades 
asuvaid kogukondi. Terviklike ja 
jätkusuutlike kohalike energiatõhususe 
kavade koostamise eeltingimusena 
peaksid liikmesriigid ergutama kohalikke 
omavalitsusi määrama kindlaks kohaliku 
arengu strateegiad, mis põhinevad 
dialoogil kohalike elanike, ettevõtjate ja 
sotsiaalsete sidusrühmadega. 
Liikmesriigid peaksid seega innustama 
kohalikke omavalitsusi ja muid avaliku 
sektori asutusi vastu võtma selgete 
eesmärkidega terviklikke ja jätkusuutlikke 
energiatõhususe kavasid, kaasama 
kohalikke sidusrühmi ja elanikke nende 
väljatöötamisse ja rakendamisse ning 
teavitama liikmesriike adekvaatselt kavade 
sisust ja eesmärkide saavutamise 
edenemisest. Selliste kavadega võib 
energiat olulisel määral säästa, eriti kui 
neid rakendatakse 
energiajuhtimissüsteemides, mille abil 
asjaomased avaliku sektori asutused saavad 
oma energiatarbimist paremini reguleerida. 
Tuleks soodustada kogemuste vahetamist 
suur- ja väikelinnade vahel ning avaliku 
sektori asutuste vahel, et innovatiivsed 
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kogemused laiemalt leviksid.

"Or. en

Selgitus

The concept of ‘low energy cities and regions’ should serve not only as a platform for energy 
savings in cities but also in rural areas. Energy efficiency of buildings in rural areas is 
significantly worse than in cities. Insulation of rural homes lacks the benefits of scale that 
insulation of urban buildings with multiple tenants may have. The building stock is also 
generally older in rural areas. We therefore see a need to clarify the definition of ‘low energy 
cities and regions’, to ensure that towns situated in predominantly rural areas (as defined by 
the OECD and as commonly used by the European Commission) are covered.

Muudatusettepanek 197
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Paljud liikmesriikide kohalikud 
omavalitsused ja muud avaliku sektori 
asutused kasutavad juba terviklikku 
lähenemist energia säästmisele ja 
tarnimisele, näiteks „Linnapeade pakti” 
raames välja töötatud säästva energia 
tegevuskavade kaudu, ning linnadele 
suunatud integreeritud lähenemist, mis 
hõlmab enamat kui üksikute hoonete või 
transpordiliikide energiasäästu. 
Liikmesriigid peaksid innustama kohalikke 
omavalitsusi ja muid avaliku sektori 
asutusi vastu võtma selgete eesmärkidega 
terviklikke ja jätkusuutlikke 
energiatõhususe kavasid, kaasama elanikke 
nende väljatöötamisse ja rakendamisse 
ning teavitama liikmesriike adekvaatselt 
kavade sisust ja eesmärkide saavutamise 
edenemisest. Selliste kavadega võib 
energiat olulisel määral säästa, eriti kui 
neid rakendatakse 
energiajuhtimissüsteemides, mille abil 
asjaomased avaliku sektori asutused saavad 
oma energiatarbimist paremini reguleerida. 

(16) Paljud liikmesriikide kohalikud 
omavalitsused ja muud avaliku sektori
asutused kasutavad juba terviklikku 
lähenemist energia säästmisele ja 
tarnimisele, näiteks „Linnapeade pakti” 
raames välja töötatud säästva energia 
tegevuskavade kaudu, ning linnadele 
suunatud integreeritud lähenemist, mis 
hõlmab enamat kui üksikute hoonete või 
transpordiliikide energiasäästu. 
Liikmesriigid peaksid ergutama kohalikke 
omavalitsusi määrama kindlaks kohaliku 
arengu strateegiad, mis põhinevad 
dialoogil kohalike elanike, ettevõtjate ja 
sotsiaalsete sidusrühmadega, k.a 
sotsiaalpartneritega. Liikmesriigid peaksid 
seega innustama kohalikke omavalitsusi ja 
muid avaliku sektori asutusi vastu võtma 
selgete eesmärkidega terviklikke ja 
jätkusuutlikke energiatõhususe kavasid, 
kaasama kohalikke sidusrühmi, k.a 
sotsiaalpartnereid ja elanikke nende 
väljatöötamisse ja rakendamisse, pakkuma 
töötajatele ja ettevõtjatele õppe- ja 
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Tuleks soodustada kogemuste vahetamist 
suur- ja väikelinnade vahel ning avaliku 
sektori asutuste vahel, et innovatiivsed 
kogemused laiemalt leviksid.

koolitusprogramme, et aidata neil 
vajalikke oskusi välja arendada, ning 
teavitama liikmesriike ja nende elanikke
adekvaatselt kavade sisust ja eesmärkide 
saavutamise edenemisest. Selliste 
kavadega võib energiat olulisel määral 
säästa, eriti kui neid rakendatakse 
energiajuhtimissüsteemides, mille abil 
asjaomased avaliku sektori asutused saavad 
oma energiatarbimist paremini reguleerida. 
Tuleks soodustada kogemuste vahetamist 
suur- ja väikelinnade vahel ning avaliku 
sektori asutuste vahel, samuti 
sotsiaalpartneritega ja nende vahel, et 
innovatiivsed kogemused laiemalt leviksid.

Or. en

Selgitus

Töötajate kaasamine ja osalus energiatõhususprogrammides on viimaste eduks hädavajalik. 
Rakendamise tagamiseks on äärmiselt tähtis töötajate täiemahuline kaasamine poliitika 
sõnastamisse ning oskuste ja õppeprogrammide väljaarendamisse sotsiaalse dialoogi teel. 
Seetõttu peaks direktiiv hõlmama sotsiaalse dialoogi kui eesmärkide saavutamise vajaliku 
vahendi edendamist.

Muudatusettepanek 198
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Paljud liikmesriikide kohalikud 
omavalitsused ja muud avaliku sektori 
asutused kasutavad juba terviklikku 
lähenemist energia säästmisele ja 
tarnimisele, näiteks „Linnapeade pakti” 
raames välja töötatud säästva energia 
tegevuskavade kaudu, ning linnadele 
suunatud integreeritud lähenemist, mis 
hõlmab enamat kui üksikute hoonete või 
transpordiliikide energiasäästu. 
Liikmesriigid peaksid innustama kohalikke 
omavalitsusi ja muid avaliku sektori 

(16) Paljud liikmesriikide kohalikud 
omavalitsused ja muud avaliku sektori 
asutused kasutavad juba terviklikku 
lähenemist energia säästmisele ja 
tarnimisele, näiteks „Linnapeade pakti” 
raames välja töötatud säästva energia 
tegevuskavade kaudu, ning linnadele 
suunatud integreeritud lähenemist, mis 
hõlmab enamat kui üksikute hoonete või 
transpordiliikide energiasäästu. Terviklike 
ja jätkusuutlike kohalike energiatõhususe 
kavade koostamise eeltingimusena 



AM\882686ET.doc 65/98 PE475.873v01-00

ET

asutusi vastu võtma selgete eesmärkidega 
terviklikke ja jätkusuutlikke 
energiatõhususe kavasid, kaasama elanikke 
nende väljatöötamisse ja rakendamisse 
ning teavitama liikmesriike adekvaatselt 
kavade sisust ja eesmärkide saavutamise 
edenemisest. Selliste kavadega võib 
energiat olulisel määral säästa, eriti kui 
neid rakendatakse 
energiajuhtimissüsteemides, mille abil 
asjaomased avaliku sektori asutused saavad 
oma energiatarbimist paremini reguleerida. 
Tuleks soodustada kogemuste vahetamist 
suur- ja väikelinnade vahel ning avaliku 
sektori asutuste vahel, et innovatiivsed 
kogemused laiemalt leviksid.

peaksid liikmesriigid innustama kohalikke 
omavalitsusi määrama kindlaks kohaliku 
arengu strateegiad, mis põhinevad 
dialoogil kohalike sidusrühmadega, ning 
lisaks innustama kohalikke omavalitsusi ja 
muid avaliku sektori asutusi vastu võtma 
selgete eesmärkidega terviklikke ja 
jätkusuutlikke energiatõhususe kavasid, 
kaasama kohalikke sidusrühmi ja elanikke 
nende väljatöötamisse ja rakendamisse 
ning teavitama liikmesriike adekvaatselt 
kavade sisust ja eesmärkide saavutamise 
edenemisest. Selliste kavadega võib 
energiat olulisel määral säästa, eriti kui 
neid rakendatakse 
energiajuhtimissüsteemides, mille abil 
asjaomased avaliku sektori asutused saavad 
oma energiatarbimist paremini reguleerida. 
Tuleks soodustada kogemuste vahetamist 
suur- ja väikelinnade vahel ning avaliku 
sektori asutuste vahel, et innovatiivsed 
kogemused laiemalt leviksid.

Or. en

Muudatusettepanek 199
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Paljud liikmesriikide kohalikud 
omavalitsused ja muud avaliku sektori 
asutused kasutavad juba terviklikku 
lähenemist energia säästmisele ja 
tarnimisele, näiteks „Linnapeade pakti” 
raames välja töötatud säästva energia 
tegevuskavade kaudu, ning linnadele 
suunatud integreeritud lähenemist, mis 
hõlmab enamat kui üksikute hoonete või 
transpordiliikide energiasäästu.
Liikmesriigid peaksid innustama kohalikke 
omavalitsusi ja muid avaliku sektori 
asutusi vastu võtma selgete eesmärkidega 

(16) Paljud liikmesriikide kohalikud 
omavalitsused ja muud avaliku sektori 
asutused kasutavad juba terviklikku 
lähenemist energia säästmisele ja 
tarnimisele, näiteks säästva energia 
tegevuskavade kaudu, ning linnadele 
suunatud integreeritud lähenemist, mis 
hõlmab enamat kui üksikute hoonete või 
transpordiliikide energiasäästu.
Liikmesriigid peaksid innustama kohalikke 
omavalitsusi ja muid avaliku sektori 
asutusi vastu võtma selgete eesmärkidega 
terviklikke ja jätkusuutlikke 
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terviklikke ja jätkusuutlikke 
energiatõhususe kavasid, kaasama elanikke 
nende väljatöötamisse ja rakendamisse 
ning teavitama liikmesriike adekvaatselt 
kavade sisust ja eesmärkide saavutamise 
edenemisest. Selliste kavadega võib 
energiat olulisel määral säästa, eriti kui 
neid rakendatakse 
energiajuhtimissüsteemides, mille abil 
asjaomased avaliku sektori asutused saavad 
oma energiatarbimist paremini reguleerida. 
Tuleks soodustada kogemuste vahetamist 
suur- ja väikelinnade vahel ning avaliku 
sektori asutuste vahel, et innovatiivsed 
kogemused laiemalt leviksid.

energiatõhususe kavasid, kaasama elanikke 
nende väljatöötamisse ja rakendamisse 
ning teavitama liikmesriike adekvaatselt 
kavade sisust ja eesmärkide saavutamise 
edenemisest. Selliste kavadega võib 
energiat olulisel määral säästa, eriti kui 
neid rakendatakse 
energiajuhtimissüsteemides, mille abil 
asjaomased avaliku sektori asutused saavad 
oma energiatarbimist paremini reguleerida 
ja kui aluseks võetakse tõeliselt terviklik 
lähenemine. Tuleks soodustada kogemuste 
vahetamist suur- ja väikelinnade vahel ning 
avaliku sektori asutuste vahel, et 
innovatiivsed kogemused laiemalt leviksid.

Or. de

Muudatusettepanek 200
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Paljud liikmesriikide kohalikud 
omavalitsused ja muud avaliku sektori 
asutused kasutavad juba terviklikku 
lähenemist energia säästmisele ja 
tarnimisele, näiteks „Linnapeade pakti” 
raames välja töötatud säästva energia 
tegevuskavade kaudu, ning linnadele 
suunatud integreeritud lähenemist, mis 
hõlmab enamat kui üksikute hoonete või 
transpordiliikide energiasäästu. 
Liikmesriigid peaksid innustama kohalikke 
omavalitsusi ja muid avaliku sektori 
asutusi vastu võtma selgete eesmärkidega 
terviklikke ja jätkusuutlikke 
energiatõhususe kavasid, kaasama elanikke 
nende väljatöötamisse ja rakendamisse 
ning teavitama liikmesriike adekvaatselt 
kavade sisust ja eesmärkide saavutamise 
edenemisest. Selliste kavadega võib 
energiat olulisel määral säästa, eriti kui 

(16) Paljud liikmesriikide kohalikud 
omavalitsused ja muud avaliku sektori 
asutused kasutavad juba terviklikku 
lähenemist energia säästmisele ja 
tarnimisele, näiteks „Linnapeade pakti” 
raames välja töötatud säästva energia 
tegevuskavade kaudu, ning linnadele 
suunatud integreeritud lähenemist, mis 
hõlmab enamat kui üksikute hoonete või 
transpordiliikide energiasäästu. 
Liikmesriigid peaksid innustama kohalikke 
omavalitsusi ja muid avaliku sektori 
asutusi vastu võtma selgete eesmärkidega 
terviklikke, laiaulatuslikke ja 
jätkusuutlikke energiatõhususe kavasid, 
kaasama kohalikke sidusrühmi ja elanikke 
nende väljatöötamisse ja rakendamisse 
ning teavitama neid adekvaatselt ja 
järjepidevalt kavade sisust ja eesmärkide 
saavutamise edenemisest. Selliste 
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neid rakendatakse 
energiajuhtimissüsteemides, mille abil 
asjaomased avaliku sektori asutused saavad 
oma energiatarbimist paremini reguleerida. 
Tuleks soodustada kogemuste vahetamist 
suur- ja väikelinnade vahel ning avaliku 
sektori asutuste vahel, et innovatiivsed 
kogemused laiemalt leviksid.

kavadega võib energiat olulisel määral 
säästa, eriti kui neid rakendatakse 
energiajuhtimissüsteemides, mille abil 
asjaomased avaliku sektori asutused saavad 
oma energiatarbimist paremini reguleerida. 
Tuleks soodustada kogemuste vahetamist 
suur- ja väikelinnade vahel ning avaliku 
sektori asutuste vahel, et innovatiivsed 
kogemused laiemalt leviksid.

Or. ro

Muudatusettepanek 201
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Vaja on arvesse võtta raskusi 
tarbimisauditite rakendamisel, sest 
linnapeade paktile allakirjutanud 
omavalitsustel on olulisi tõkkeid 
juurdepääsul tarbimisandmetele, mis on 
liigitatud linnapeade paktis komisjoni 
poolt välja pakutud kategooriate kaupa.

Or. es

Muudatusettepanek 202
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Teatavate toodete ja teenuste ostmisel 
ning hoonete ostmisel ja rentimisel peaksid 
avaliku sektori asutused, kes sõlmivad 
avalike tööde, tarnete või teenuste 
saamiseks lepinguid, olema teistele 
eeskujuks ja lähtuma ostuotsuse tegemisel 

(17) Teatavate toodete ja teenuste ostmisel 
ning hoonete ostmisel ja rentimisel peaksid 
avaliku sektori asutused, kes sõlmivad 
avalike tööde, tarnete või teenuste 
saamiseks lepinguid, olema teistele 
eeskujuks ja lähtuma ostuotsuse tegemisel 
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energiatõhususest. Seejuures tuleks siiski 
järgida ELi riigihankedirektiivide sätteid.

energiatõhususest, kui see on kulutõhus ja 
otstarbekas. Seejuures tuleks siiski järgida 
ELi riigihankedirektiivide sätteid.

Or. en

Muudatusettepanek 203
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Teatavate toodete ja teenuste ostmisel 
ning hoonete ostmisel ja rentimisel peaksid 
avaliku sektori asutused, kes sõlmivad 
avalike tööde, tarnete või teenuste 
saamiseks lepinguid, olema teistele 
eeskujuks ja lähtuma ostuotsuse tegemisel 
energiatõhususest. Seejuures tuleks siiski 
järgida ELi riigihankedirektiivide sätteid.

(17) Teatavate toodete ja teenuste ostmisel 
ning hoonete ostmisel ja rentimisel peaksid 
avaliku sektori asutused, kes sõlmivad 
avalike tööde, tarnete või teenuste 
saamiseks lepinguid, olema teistele 
eeskujuks ja lähtuma ostuotsuse tegemisel 
energiatõhususest. Seejuures tuleks siiski 
järgida ELi riigihankedirektiivide sätteid ja 
tagada tuleks kulutõhusus.

Or. de

Muudatusettepanek 204
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Teatavate toodete ja teenuste ostmisel 
ning hoonete ostmisel ja rentimisel peaksid 
avaliku sektori asutused, kes sõlmivad 
avalike tööde, tarnete või teenuste 
saamiseks lepinguid, olema teistele 
eeskujuks ja lähtuma ostuotsuse tegemisel 
energiatõhususest. Seejuures tuleks siiski 
järgida ELi riigihankedirektiivide sätteid.

(17) Teatavate toodete ja teenuste ostmisel 
ning hoonete ostmisel ja rentimisel peaksid 
avaliku sektori asutused, kes sõlmivad 
avalike tööde, tarnete või teenuste 
saamiseks lepinguid, olema teistele 
eeskujuks ja lähtuma ostuotsuse tegemisel 
energiatõhususest ning kulutasuvusest. 
Seejuures tuleks siiski järgida ELi 
riigihankedirektiivide sätteid.
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Or. ro

Muudatusettepanek 205
Francisco Sosa Wagner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Võttes arvesse, et hooned 
moodustavad 40% energia lõpptarbimisest 
ELis ja 36% CO2-heitest, ning võttes 
arvesse, et edenemiskavas üleminekuks 
vähem CO2-heidet tekitavale majandusele 
aastaks 2050 seatakse eesmärgiks 
vähendada ehitussektori heidet 90%, saab 
seda eesmärki saavutada vaid juhul, kui 
EL võtab ambitsioonikaid meetmeid kogu 
hoonestuses kui oma energiastruktuuri 
olulises osas. Sel põhjusel peavad 
liikmesriigid hoonete renoveerimisel 
avaliku sektori eeskuju järgides 
kehtestama ka pikas perspektiivis ja alati 
subsidiaarsuse ja tasuvuse põhimõttest 
kinni pidades tegevuskavad äri- ja 
erahoonete renoveerimiseks.

Or. es

Selgitus

La propuesta de "medida obligatoria" de los objetivos de mejora energética de los edificios 
públicos, tomada aisladamente, tendrá un alcance muy limitado y por lo tanto un impacto 
relativamente pequeño sobre el rendimiento energético del parque inmobiliario de un Estado 
miembro (los edificios de propiedad de organismos públicos representan sólo el 12% de la 
superficie de los edificios de la UE). Los beneficios reales en términos de ahorro de energía y 
de reducción de emisiones –además de otros beneficios sustanciales como la creación de 
puestos de trabajo- podrían multiplicarse significativamente si la medida se extiende, poco a 
poco y en cierto modo sobre una base inicialmente voluntaria, a otros tipos de edificios (tanto 
residenciales como no residenciales).

Muudatusettepanek 206
Giles Chichester
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Arvestades, et hooned moodustavad 
ELis 40% energia lõppkasutusest ja 36% 
CO2-heitest, ning arvestades, et 2050. 
aastaks vähese süsinikdioksiidi heitega 
majanduse suunas liikumise 
edenemiskavas on seatud ehitussektorile 
eesmärk vähendada heiteid 90% võrra, 
saavutatakse see eesmärk ainult juhul, 
kui EL rakendab jõulisi meetmeid kogu 
hooneressursi kui oma 
energiainfrastruktuuri keskse osa suhtes 
tervikuna. Seetõttu peavad liikmesriigid, 
täites avaliku sektori eeskuju andvat rolli 
hoonete renoveerimisel, looma pikas 
perspektiivis ning subsidiaarsuse ja 
kulutõhususe põhimõtteid arvestades 
arenguteed ka kommerts- ja erahoonete 
renoveerimiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 207
Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Hooned moodustavad ELis 40% 
energia lõppkasutusest ja 36% CO2-
heitest. 2050. aastaks vähese 
süsinikdioksiidi heitega majanduse 
suunas liikumise edenemiskavas on 
seatud ehitussektorile eesmärk vähendada 
heidet 90% võrra, mida on võimalik 
saavutada ainult juhul, kui EL rakendab 
jõulisi meetmeid hooneressursi suhtes 
tervikuna. Seetõttu peavad liikmesriigid 
pikas perspektiivis ning subsidiaarsuse ja 
kulutõhususe põhimõtteid arvestades 
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kehtestama tõhusad strateegiad 
hoonesektori energiatõhususe 
parandamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 208
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) ELi institutsioonid peaksid näitama 
õiget eeskuju ka sel moel, et rendivad ja 
ostavad ainult kõrgeima saadaoleva 
energiatõhususe klassiga tooteid, 
teenuseid ja hooneid.

Or. en

Muudatusettepanek 209
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) ELi tasandi valgete sertifikaatide 
süsteemi rajamise võimaluse hindamine on 
näidanud, et praeguses olukorras tekitaks 
selline süsteem ülemääraseid halduskulusid 
ja ohu, et energiasäästmine koondub 
mõnda liikmesriiki ega ulatu üle ELi. Kogu 
ELi hõlmava energiasäästmise eesmärki on 
vähemalt praeguses etapis parem saavutada 
riiklike energiatõhususkohustuste 
süsteemide või muude alternatiivsete 
meetmete kaudu, millega saab säästa 
samaväärse hulga energiat. Komisjon 
peaks siiski delegeeritud õigusaktiga 
määratlema tingimused, mille alusel võiks 

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

lõpptarbijatele, mitte üksnes neile, kellele 
nad energiat müüvad. Sellega kasvab 
konkurents energiaturul, sest 
energiaettevõtted võivad oma tooteid 
mitmekesistada täiendavate 
energiateenuste osutamisega. Ühine 
raamistik peaks võimaldama 
liikmesriikidel riiklikesse süsteemidesse 
lisada sotsiaalset eesmärki teenivaid 
nõudeid, millega kaitsetumale tarbijale 
tagatakse suuremast energiatõhususest 
tulenevate hüvede kättesaadavus. Samuti 
peaks see võimaldama liikmesriikidel 
vabastada väikeettevõtjad 
energiatõhususkohustusest. Komisjoni 
teatises „Kõigepealt mõtle väikestele” -
Euroopa väikeettevõtlusalgatus „Small 
Business Act” on sätestatud põhimõtted, 
mida peaksid arvesse võtma need 
liikmesriigid, kes otsustavad selle 
võimaluse kohaldamisest loobuda.

Or. en

Muudatusettepanek 210
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) ELi tasandi valgete sertifikaatide 
süsteemi rajamise võimaluse hindamine on 

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

väikest säästu andnud) rajamise võimaluse 
hindamine on näidanud, et praeguses 
olukorras tekitaks selline süsteem 
ülemääraseid halduskulusid ja ohu, et 
energiasäästmine koondub mõnda 
liikmesriiki ega ulatu üle ELi. Kogu ELi 
hõlmava energiasäästmise eesmärki on 
vähemalt praeguses etapis parem saavutada 
riiklike energiatõhususkohustuste 
süsteemide või muude alternatiivsete 
meetmete kaudu, millega saab säästa 
samaväärse hulga energiat. Asjakohane on 
selliste süsteemide saavutustaseme ja 
eelkõige arvutusmeetodite määramine 
ühises raamistikus ELi tasandil, andes 
samas liikmesriikidele rohkesti paindlikke 
võimalusi võtta täielikult arvesse 
asjaomase riigi turuosaliste korraldust, 
energiasektori konkreetset konteksti ja 
lõpptarbijate harjumusi. Ühine raamistik 
peaks energiaettevõtetele andma võimaluse 
pakkuda energiateenuseid kõikidele 
lõpptarbijatele, mitte üksnes neile, kellele 
nad energiat müüvad. Sellega kasvab 
konkurents energiaturul, sest 
energiaettevõtted võivad oma tooteid 
mitmekesistada täiendavate 
energiateenuste osutamisega. Ühine 
raamistik peaks võimaldama 
liikmesriikidel riiklikesse süsteemidesse 
lisada sotsiaalset eesmärki teenivaid 
nõudeid, millega kaitsetumale tarbijale 
tagatakse väiksemast energiatarbimisest 
tulenevate hüvede kättesaadavus. Samuti 
peaks see võimaldama liikmesriikidel 
vabastada väikeettevõtjad 
energiatõhususkohustusest. Komisjoni 
teatises „Kõigepealt mõtle väikestele” -
Euroopa väikeettevõtlusalgatus „Small 
Business Act” on sätestatud põhimõtted, 
mida peaksid arvesse võtma need 
liikmesriigid, kes otsustavad selle 
võimaluse kohaldamisest loobuda.

Or. de
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Muudatusettepanek 211
Fiona Hall, Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(18) ELi tasandi valgete sertifikaatide 
süsteemi rajamise võimaluse hindamine on 
näidanud, et praeguses olukorras tekitaks 
selline süsteem ülemääraseid halduskulusid 
ja ohu, et energiasäästmine koondub 
mõnda liikmesriiki ega ulatu üle ELi. 2020. 
aastaks 20% energiasäästu saavutamise
eesmärki on parem saavutada riiklike 
energiatõhususkohustuste süsteemide või 
muude alternatiivsete meetmete kaudu, 
millega saab säästa samaväärse hulga 
energiat, tagades seeläbi, et iga liikmesriik 
saab energiatõhususe paranemisest 
tulenevatest majanduslikest ja 
sotsiaalsetest eelistest kasu. On siiski 
asjakohane määrata 
energiatõhususkohustuste süsteemide 
saavutustasemed ühises raamistikus ELi 
tasandil, andes samas liikmesriikidele 
rohkesti paindlikke võimalusi võtta 
täielikult arvesse asjaomase riigi 
turuosaliste korraldust, energiasektori 
konkreetset konteksti ja lõpptarbijate 
harjumusi. Ühine raamistik peaks 
energiaettevõtetele andma võimaluse 
pakkuda energiateenuseid kõikidele 
lõpptarbijatele, mitte üksnes neile, kellele 
nad energiat müüvad. Sellega kasvab 
konkurents energiaturul, sest 
energiaettevõtted võivad oma tooteid 
mitmekesistada täiendavate 
energiateenuste osutamisega. Ühine 
raamistik peaks võimaldama 
liikmesriikidel riiklikesse süsteemidesse 
lisada sotsiaalset eesmärki teenivaid 
nõudeid, millega kaitsetumale tarbijale 
tagatakse suuremast energiatõhususest 
tulenevate hüvede kättesaadavus. Samuti 
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tulenevate hüvede kättesaadavus. Samuti 
peaks see võimaldama liikmesriikidel 
vabastada väikeettevõtjad 
energiatõhususkohustusest. Komisjoni 
teatises „Kõigepealt mõtle väikestele” -
Euroopa väikeettevõtlusalgatus „Small 
Business Act” on sätestatud põhimõtted, 
mida peaksid arvesse võtma need 
liikmesriigid, kes otsustavad selle 
võimaluse kohaldamisest loobuda.

peaks see võimaldama liikmesriikidel 
vabastada väikeettevõtjad 
energiatõhususkohustusest. Komisjoni 
teatises „Kõigepealt mõtle väikestele” -
Euroopa väikeettevõtlusalgatus „Small 
Business Act” on sätestatud põhimõtted, 
mida peaksid arvesse võtma need 
liikmesriigid, kes otsustavad selle 
võimaluse kohaldamisest loobuda.

Or. en

Muudatusettepanek 212
Markus Pieper, Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij, Romana Jordan 
Cizelj, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, 
Paul Rübig, Werner Langen, Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) ELi tasandi valgete sertifikaatide 
süsteemi rajamise võimaluse hindamine on 
näidanud, et praeguses olukorras tekitaks 
selline süsteem ülemääraseid halduskulusid 
ja ohu, et energiasäästmine koondub 
mõnda liikmesriiki ega ulatu üle ELi. Kogu 
ELi hõlmava energiasäästmise eesmärki on 
vähemalt praeguses etapis parem saavutada 
riiklike energiatõhususkohustuste 
süsteemide või muude alternatiivsete 
meetmete kaudu, millega saab säästa 
samaväärse hulga energiat. Komisjon 
peaks siiski delegeeritud õigusaktiga 
määratlema tingimused, mille alusel võiks 
liikmesriik tulevikus tunnustada teises 
liikmesriigis saavutatud energiasäästu. 
Asjakohane on selliste süsteemide 
saavutustaseme määramine ühises 
raamistikus ELi tasandil, andes samas 
liikmesriikidele rohkesti paindlikke 
võimalusi võtta täielikult arvesse 
asjaomase riigi turuosaliste korraldust, 
energiasektori konkreetset konteksti ja 

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

asjaomase riigi turuosaliste korraldust, 
energiasektori konkreetset konteksti ja 
lõpptarbijate harjumusi. Ühine raamistik 
peaks energiaettevõtetele ja teistele 
kõlblikele osapooltele andma võimaluse 
pakkuda energiateenuseid kõikidele 
lõpptarbijatele. Ühine raamistik peaks 
võimaldama liikmesriikidel riiklikesse 
süsteemidesse lisada sotsiaalset eesmärki 
teenivaid nõudeid, millega kaitsetumale 
tarbijale tagatakse suuremast 
energiatõhususest tulenevate hüvede 
kättesaadavus. Samuti peaks see 
võimaldama liikmesriikidel vabastada 
väikeettevõtjad energiatõhususkohustusest. 
Komisjoni teatises „Kõigepealt mõtle 
väikestele” - Euroopa 
väikeettevõtlusalgatus „Small Business 
Act” on sätestatud põhimõtted, mida 
peaksid arvesse võtma need liikmesriigid, 
kes otsustavad selle võimaluse 
kohaldamisest loobuda.

Or. en

Muudatusettepanek 213
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) ELi tasandi valgete sertifikaatide 
süsteemi rajamise võimaluse hindamine on 
näidanud, et praeguses olukorras tekitaks 
selline süsteem ülemääraseid halduskulusid 
ja ohu, et energiasäästmine koondub 
mõnda liikmesriiki ega ulatu üle ELi. Kogu 
ELi hõlmava energiasäästmise eesmärki on 
vähemalt praeguses etapis parem saavutada 
riiklike energiatõhususkohustuste 
süsteemide või muude alternatiivsete 
meetmete kaudu, millega saab säästa 

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

samaväärse hulga energiat. Komisjon 
peaks siiski delegeeritud õigusaktiga 
määratlema ühised kriteeriumid, mille 
alusel saaks energiatõhususe meetmeid 
mõõta ja kontrollida ning tingimused, 
mille alusel võiks liikmesriik tulevikus 
tunnustada teises liikmesriigis saavutatud 
energiasäästu. Asjakohane on selliste 
süsteemide saavutustaseme määramine 
ühises raamistikus ELi tasandil, andes 
samas liikmesriikidele rohkesti paindlikke 
võimalusi võtta täielikult arvesse 
asjaomase riigi turuosaliste korraldust, 
energiasektori konkreetset konteksti ja 
lõpptarbijate harjumusi. Ühine raamistik 
peaks energiaettevõtetele andma võimaluse 
pakkuda energiateenuseid kõikidele 
lõpptarbijatele, mitte üksnes neile, kellele 
nad energiat müüvad. Sellega kasvab 
konkurents energiaturul, sest 
energiaettevõtted võivad oma tooteid 
mitmekesistada täiendavate 
energiateenuste osutamisega. Ühine 
raamistik peaks võimaldama 
liikmesriikidel riiklikesse süsteemidesse 
lisada sotsiaalset eesmärki teenivaid 
nõudeid, millega kaitsetumale tarbijale 
tagatakse suuremast energiatõhususest 
tulenevate hüvede kättesaadavus. Samuti 
peaks see võimaldama liikmesriikidel 
vabastada väikeettevõtjad 
energiatõhususkohustusest. Komisjoni 
teatises „Kõigepealt mõtle väikestele” -
Euroopa väikeettevõtlusalgatus „Small 
Business Act” on sätestatud põhimõtted, 
mida peaksid arvesse võtma need 
liikmesriigid, kes otsustavad selle 
võimaluse kohaldamisest loobuda.

Or. en

Muudatusettepanek 214
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Business Act” on sätestatud põhimõtted, 
mida peaksid arvesse võtma need 
liikmesriigid, kes otsustavad selle 
võimaluse kohaldamisest loobuda.

Or. ro

Muudatusettepanek 215
Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) ELi tasandi valgete sertifikaatide 
süsteemi rajamise võimaluse hindamine on 
näidanud, et praeguses olukorras tekitaks 
selline süsteem ülemääraseid halduskulusid 
ja ohu, et energiasäästmine koondub 
mõnda liikmesriiki ega ulatu üle ELi. Kogu 
ELi hõlmava energiasäästmise eesmärki on 
vähemalt praeguses etapis parem saavutada 
riiklike energiatõhususkohustuste 
süsteemide või muude alternatiivsete 
meetmete kaudu, millega saab säästa 
samaväärse hulga energiat. Komisjon 
peaks siiski delegeeritud õigusaktiga 
määratlema tingimused, mille alusel võiks 
liikmesriik tulevikus tunnustada teises 
liikmesriigis saavutatud energiasäästu. 
Asjakohane on selliste süsteemide 
saavutustaseme määramine ühises 
raamistikus ELi tasandil, andes samas 
liikmesriikidele rohkesti paindlikke 
võimalusi võtta täielikult arvesse 
asjaomase riigi turuosaliste korraldust, 
energiasektori konkreetset konteksti ja 
lõpptarbijate harjumusi. Ühine raamistik 
peaks energiaettevõtetele andma võimaluse 
pakkuda energiateenuseid kõikidele 
lõpptarbijatele, mitte üksnes neile, kellele 
nad energiat müüvad. Sellega kasvab 
konkurents energiaturul, sest 
energiaettevõtted võivad oma tooteid 
mitmekesistada täiendavate 

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

lisada sotsiaalset eesmärki teenivaid 
nõudeid, millega kaitsetumale tarbijale 
tagatakse suuremast energiatõhususest 
tulenevate hüvede kättesaadavus. Samuti 
peaks see võimaldama liikmesriikidel 
vabastada väikeettevõtjad 
energiatõhususkohustusest. Komisjoni 
teatises „Kõigepealt mõtle väikestele” -
Euroopa väikeettevõtlusalgatus „Small 
Business Act” on sätestatud põhimõtted, 
mida peaksid arvesse võtma need 
liikmesriigid, kes otsustavad selle 
võimaluse kohaldamisest loobuda.

Or. en

Muudatusettepanek 216
Daniel Caspary

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) ELi tasandi valgete sertifikaatide 
süsteemi rajamise võimaluse hindamine on 
näidanud, et praeguses olukorras tekitaks 
selline süsteem ülemääraseid halduskulusid 
ja ohu, et energiasäästmine koondub 
mõnda liikmesriiki ega ulatu üle ELi. Kogu 
ELi hõlmava energiasäästmise eesmärki on 
vähemalt praeguses etapis parem saavutada 
riiklike energiatõhususkohustuste 
süsteemide või muude alternatiivsete 
meetmete kaudu, millega saab säästa 
samaväärse hulga energiat. Komisjon 
peaks siiski delegeeritud õigusaktiga 
määratlema tingimused, mille alusel võiks 
liikmesriik tulevikus tunnustada teises 
liikmesriigis saavutatud energiasäästu.
Asjakohane on selliste süsteemide 
saavutustaseme määramine ühises 
raamistikus ELi tasandil, andes samas 

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

paindlikke võimalusi võtta täielikult 
arvesse asjaomase riigi turuosaliste 
korraldust, energiasektori konkreetset 
konteksti ja lõpptarbijate harjumusi. Ühine 
raamistik peaks energiaettevõtetele andma 
võimaluse pakkuda energiateenuseid 
kõikidele lõpptarbijatele, mitte üksnes 
neile, kellele nad energiat müüvad. Sellega 
kasvab konkurents energiaturul, sest 
energiaettevõtted võivad oma tooteid 
mitmekesistada täiendavate 
energiateenuste osutamisega. Ühine 
raamistik peaks võimaldama 
liikmesriikidel riiklikesse süsteemidesse 
lisada sotsiaalset eesmärki teenivaid 
nõudeid, millega kaitsetumale tarbijale 
tagatakse suuremast energiatõhususest 
tulenevate hüvede kättesaadavus. Samuti 
peaks see võimaldama liikmesriikidel 
vabastada väikeettevõtjad 
energiatõhususkohustusest. Komisjoni 
teatises „Kõigepealt mõtle väikestele” -
Euroopa väikeettevõtlusalgatus „Small 
Business Act” on sätestatud põhimõtted, 
mida peaksid arvesse võtma need 
liikmesriigid, kes otsustavad selle 
võimaluse kohaldamisest loobuda.

Or. de

Muudatusettepanek 217
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Selleks et kasutada energiasäästu 
võimalusi teatavates turusegmentides, kus 
energiaauditeid üldiselt ärilistel alustel ei 
pakuta (nt kodumajapidamised või 
väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad), 
peaksid liikmesriigid tagama, et 
energiaauditid oleksid kättesaadavad. 

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

energiaauditid oleksid kättesaadavad. 
Energiaauditid peaksid olema 
kohustuslikud ja regulaarsed 
suurettevõtetes, sest seal võib energiasääst 
olla märkimisväärne. Peale selle peaksid 
liikmesriigid astuma positiivseid samme 
ergutamaks energiatõhususe parandamist 
ja energiasäästu neis turusegmentides. 
Esiteks, ärgitades elektrienergia ja gaasi 
jaotusettevõtteid oma tariife ümber 
struktureerima, ja teiseks vaadates läbi eri
käibemaksumäärade kohaldamise.

Or. en

Muudatusettepanek 218
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(19) Selleks et kasutada energiasäästu 
võimalusi teatavates turusegmentides, kus 
energiaauditeid üldiselt ärilistel alustel ei 
pakuta (nt kodumajapidamised või 
väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad), 
peaksid liikmesriigid tagama, et 
energiaauditid oleksid kättesaadavad.
Liikmesriikidel peaks olema võimalik 
luua stiimuleid selleks, et suurettevõtted, 
kus toimuvad korrapäraselt 
energiaauditid, nendest tulenevaid 
soovitusi ka suures osas rakendaksid, kui 
sellest saadav energiasääst on 
märkimisväärne ja see ei kahjusta ühtegi 
otsest konkurenti.

Or. de

Selgitus

KOM-dokumendi mõjuhinnangu 48. leheküljel lähtutakse sellest, et energiaauditite 
ettepanekutest rakendatakse ainult väike osa. KOM-dokumendis on konkreetselt kirjas, et 
2020. aastaks säästetakse ettevõtetes täiendavalt üksnes 0,4% kuni 5% üldisest 
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energiatarbimisest. Järelikult ei ole mõtet kõnealuseid auditeid kohustuslikuks muuta: 
tõenäosus, et auditis esitatud meetmeid tegelikult rakendatakse, on vabatahtlikkuse korral 
suurem.

Muudatusettepanek 219
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(19) Selleks et kasutada energiasäästu 
võimalusi teatavates turusegmentides, kus 
energiaauditeid üldiselt ärilistel alustel ei 
pakuta (nt kodumajapidamised või 
väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad), 
peaksid liikmesriigid tagama, et 
energiaauditid oleksid kättesaadavad.
Liikmesriike kutsutakse üles kehtestama 
sobivad raamtingimused suurettevõtete 
korrapäraste energiaauditite 
läbiviimiseks, sest seal võib energiasääst 
olla märkimisväärne.

Or. de

Selgitus

Vabatahtlikud kokkulepped ettevõtjate või ettevõtjate ühendustega ning riiklikud 
stiimulsüsteemid, kui need on seotud range järelevalvega, on osutunud mitmetes 
liikmesriikides äärmiselt tõhusaks kliima- ja keskkonnaeesmärkide saavutamise ning 
energiatõhususe suurendamise vahendiks.

Muudatusettepanek 220
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Selleks et kasutada energiasäästu 
võimalusi teatavates turusegmentides, kus 
energiaauditeid üldiselt ärilistel alustel ei 

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

pakuta (nt kodumajapidamised või 
väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad), 
peaksid liikmesriigid tagama, et 
energiaauditid oleksid kättesaadavad. 
Liikmesriigid peavad ergutama 
suurettevõtteid viima energiaauditeid läbi 
regulaarselt, sest seal võib energiasääst 
olla märkimisväärne.

Or. en

Selgitus

Heaks tuleb kiita see, et energiaauditeid saab võimaluse korral teha asjatundja ettevõttest 
endast. Ettevõtte enda regulaarseid auditeerimisprogramme tuleks aktsepteerida näiteks 
pikaajaliste vabatahtlike kokkulepete raames.

Muudatusettepanek 221
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 222
Lambert van Nistelrooij
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(19) Selleks et kasutada energiasäästu 
võimalusi teatavates turusegmentides, kus 
energiaauditeid üldiselt ärilistel alustel ei 
pakuta (nt kodumajapidamised või 
väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad), 
peaksid liikmesriigid tagama, et 
energiaauditid oleksid kättesaadavad. 
Liikmesriigid peaksid ergutama 
suurettevõtteid viima energiaauditeid läbi 
regulaarselt, sest seal võib energiasääst 
olla märkimisväärne.

Or. en

Selgitus

Energiaauditeid tuleks edendada vabatahtlikkuse alusel, võimaldades liikmesriikidel säilitada 
paindlikkust eraettevõtlussektori ja tööstusega sõlmitavatel vabatahtlikel ja pikaajalistel 
kokkulepetel põhinevate riiklike energiatõhususe motivatsioonikavade kujundamisel. Sellised 
vabatahtlikud lepingud on osutunud energiatõhususe parandamisele ja kliima kaitsele 
kaasaaitamisel mitmes liikmesriigis väga tõhusaks.

Muudatusettepanek 223
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 224
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Auditid tuleks läbi viia sõltumatult ja 
kulutõhusalt. Sõltumatuse nõue lubab 
auditeid läbi viia asutusesisestel ekspertidel 
tingimusel, et nad on kvalifitseeritud või 
akrediteeritud, nad ei osale otseselt 
auditeeritavas tegevuses ja et liikmesriik 
on kehtestanud kava, et tagada nende 
kvaliteet ja seda hinnata ning rakendada 
vajadusel sanktsioone.

(20) Auditid tuleks läbi viia sõltumatult ja 
kulutõhusalt. Sõltumatuse nõue lubab 
auditeid läbi viia asutusesisestel ekspertidel 
tingimusel, et nad on kvalifitseeritud või 
akrediteeritud, milleks liikmesriigid 
peaksid looma sobivad raamistikud.

Or. en

Selgitus

Lihtsustamine ja manööverdamisruum, et liikmesriigid saaksid asju kohalikke olusid 
arvestavalt korraldada.

Muudatusettepanek 225
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Auditid tuleks läbi viia sõltumatult ja 
kulutõhusalt. Sõltumatuse nõue lubab 
auditeid läbi viia asutusesisestel ekspertidel 
tingimusel, et nad on kvalifitseeritud või 
akrediteeritud, nad ei osale otseselt 
auditeeritavas tegevuses ja et liikmesriik 
on kehtestanud kava, et tagada nende 
kvaliteet ja seda hinnata ning rakendada 
vajadusel sanktsioone.

(20) Auditid tuleks läbi viia objektiivselt ja 
kulutõhusalt. Sõltumatuse nõue lubab 
auditeid läbi viia asutusesisestel ekspertidel 
tingimusel, et nad on kvalifitseeritud või 
akrediteeritud ega osale otseselt 
auditeeritavas tegevuses.
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Or. en

Selgitus

Käesolevat muudatust on vaja, et tagada, et kulutõhusust võetaks arvesse teistest kõrgema 
põhimõttena eesmärgiga vältida tulutuid energiavoogude auditeid, millest tõhusus kasu ei 
saa. Ettevõttesisesed auditid ei tohiks sõltuda sellest, kas liikmesriik rakendab mõnda erikava.

Muudatusettepanek 226
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Auditid tuleks läbi viia sõltumatult ja 
kulutõhusalt. Sõltumatuse nõue lubab 
auditeid läbi viia asutusesisestel ekspertidel 
tingimusel, et nad on kvalifitseeritud või 
akrediteeritud, nad ei osale otseselt 
auditeeritavas tegevuses ja et liikmesriik 
on kehtestanud kava, et tagada nende 
kvaliteet ja seda hinnata ning rakendada 
vajadusel sanktsioone.

(20) Auditid tuleks läbi viia sõltumatult ja 
kulutõhusalt. Sõltumatuse nõue lubab 
auditeid läbi viia asutusesisestel ekspertidel 
tingimusel, et nad on kvalifitseeritud või 
akrediteeritud ja et liikmesriik on 
kehtestanud kava, et tagada nende kvaliteet 
ja seda hinnata ning rakendada vajadusel 
sanktsioone. Liikmesriigid loovad sobivad 
raamtingimused akrediteeritud ja 
kvalifitseeritud ekspertide piisava 
olemasolu tagamiseks turul.

Or. en

Muudatusettepanek 227
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Auditid tuleks läbi viia sõltumatult ja 
kulutõhusalt. Sõltumatuse nõue lubab 
auditeid läbi viia asutusesisestel ekspertidel 
tingimusel, et nad on kvalifitseeritud või 
akrediteeritud, nad ei osale otseselt 
auditeeritavas tegevuses ja et liikmesriik on 
kehtestanud kava, et tagada nende kvaliteet 

(20) Auditid tuleks läbi viia sõltumatult ja 
kulutõhusalt. Sõltumatuse nõue lubab 
auditeid läbi viia asutusesisestel ekspertidel 
tingimusel, et nad on kvalifitseeritud või 
akrediteeritud, nad ei osale otseselt 
auditeeritavas tegevuses ja et liikmesriik on 
kehtestanud kava, et tagada nende kvaliteet 
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ja seda hinnata ning rakendada vajadusel 
sanktsioone.

ja seda hinnata ning rakendada vajadusel 
sanktsioone. Liikmesriigid loovad sobivad 
raamtingimused akrediteeritud ja 
kvalifitseeritud ekspertide piisava 
olemasolu tagamiseks turul.

Or. en

Selgitus

Energiaauditite ettevõttesiseste ekspertide poolt läbiviimise võimaluse mainimine põhjenduses 
20 on osa artikli 7 lõikes 2 ettenähtud „sõltumatute auditite” määratlusest ning tuleks 
seetõttu integreerida artiklisse 7.

Muudatusettepanek 228
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Auditid tuleks läbi viia sõltumatult ja 
kulutõhusalt. Sõltumatuse nõue lubab 
auditeid läbi viia asutusesisestel ekspertidel 
tingimusel, et nad on kvalifitseeritud või 
akrediteeritud, nad ei osale otseselt 
auditeeritavas tegevuses ja et liikmesriik on 
kehtestanud kava, et tagada nende kvaliteet 
ja seda hinnata ning rakendada vajadusel 
sanktsioone.

(20) Auditid tuleks läbi viia sõltumatult ja 
kulutõhusalt. Käesolev nõue lubab auditeid 
läbi viia asutusesisestel või 
energiateenusettevõtete ekspertidel 
tingimusel, et nad on kvalifitseeritud või 
akrediteeritud, nad ei osale otseselt 
auditeeritavas tegevuses ja et liikmesriik on 
kehtestanud kava, et tagada nende kvaliteet 
ja seda hinnata ning rakendada vajadusel 
sanktsioone.

Or. en

Selgitus

Energiaettevõtete väljajätmine auditeerimisprotsessist ainult suurendaks standardiseeritud ja 
madala kvaliteediga auditite saamise ohtu. Pealegi on ainult neil vajalik asjatundlikkus ja 
oskused näiteks suuremahuliste auditite läbiviimiseks, mis on eriti olulised mitte-eluhoonete 
ja tööstussektoris.

Muudatusettepanek 229
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Auditid tuleks läbi viia sõltumatult ja 
kulutõhusalt. Sõltumatuse nõue lubab 
auditeid läbi viia asutusesisestel ekspertidel 
tingimusel, et nad on kvalifitseeritud või 
akrediteeritud, nad ei osale otseselt 
auditeeritavas tegevuses ja et liikmesriik on 
kehtestanud kava, et tagada nende kvaliteet 
ja seda hinnata ning rakendada vajadusel 
sanktsioone.

(20) Auditid tuleks läbi viia sõltumatult ja 
kulutõhusalt. Käesolev nõue lubab auditeid 
läbi viia asutusesisestel või 
energiateenusettevõtete ekspertidel 
tingimusel, et nad on kvalifitseeritud või 
akrediteeritud, nad ei osale otseselt 
auditeeritavas tegevuses ja et liikmesriik on 
kehtestanud kava, et tagada nende kvaliteet 
ja seda hinnata ning rakendada vajadusel 
sanktsioone.

Or. en

Muudatusettepanek 230
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Auditid tuleks läbi viia sõltumatult ja 
kulutõhusalt. Sõltumatuse nõue lubab 
auditeid läbi viia asutusesisestel ekspertidel 
tingimusel, et nad on kvalifitseeritud või 
akrediteeritud, nad ei osale otseselt 
auditeeritavas tegevuses ja et liikmesriik on 
kehtestanud kava, et tagada nende kvaliteet 
ja seda hinnata ning rakendada vajadusel 
sanktsioone.

(20) Auditid tuleks läbi viia sõltumatult, 
rahalistele võimalustele vastavalt ja 
kulutõhusalt. Sõltumatuse nõue lubab 
auditeid läbi viia asutusesisestel ekspertidel 
või professionaalse pädevusega 
energiateenuste osutajatel tingimusel, et 
nad on kvalifitseeritud või akrediteeritud, 
nad ei osale otseselt auditeeritavas 
tegevuses ja et liikmesriik on kehtestanud 
kava, et tagada nende kvaliteet ja seda 
hinnata ning rakendada vajadusel 
sanktsioone.

Or. ro

Muudatusettepanek 231
Herbert Reul
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Auditid tuleks läbi viia sõltumatult ja 
kulutõhusalt. Sõltumatuse nõudega 
lubatakse auditeid läbi viia asutusesisestel 
ekspertidel, tingimusel et need on 
kvalifitseeritud või akrediteeritud, ise 
otseselt ei tegele auditeeritava tegevusega 
ning et liikmesriik on loonud süsteemi 
nende töö kvaliteedi tagamiseks ja 
kontrollimiseks ja vajaduse korral 
sanktsioonide rakendamiseks.

(20) Auditid tuleks läbi viia sõltumatult ja 
kulutõhusalt. Sõltumatuse nõudega 
lubatakse auditeid läbi viia asutusesisestel 
ekspertidel või energiateenuseid osutavate 
ettevõtete ekspertidel, tingimusel et need 
on kvalifitseeritud või akrediteeritud, ise 
otseselt ei tegele auditeeritava tegevusega 
ning et liikmesriik on loonud süsteemi 
nende töö kvaliteedi tagamiseks ja 
kontrollimiseks ja vajaduse korral 
sanktsioonide rakendamiseks.

Or. de

Selgitus

Kui komisjon usaldab energiateenuseid osutavatele ettevõtetele nii palju ülesandeid, miks siis 
mitte ka sõltumatute energiaauditite läbiviimist? Nende väljajätmisega igal juhul piiratakse 
energiateenuste turgu, selle asemel et seda laiendada.

Muudatusettepanek 232
Fiona Hall, Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 a) Energiatõhususe parandamise 
meetmete, k.a energiasäästukohustuse 
süsteemide ja arukate arvestite 
kasutuselevõtmise maksumus kantakse 
tõenäoliselt elektriarvete kaudu üle 
lõpptarbijatele. Tagamaks, et energia 
jaemüügiettevõtted ja energiateenuse 
pakkujad toimetaksid need meetmed 
tarbijateni ausalt ja kulutõhusalt, peaksid 
liikmesriigid kehtestama läbipaistvad 
riiklikele turgu reguleerivatele asutustele 
kuluaruannete esitamise nõuded.
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Or. en

Muudatusettepanek 233
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 a) Energiatõhususe parandamise 
meetmete, k.a energiatõhususkohustuse 
süsteemide ja arukate arvestite 
kasutuselevõtmise maksumus kantakse 
tõenäoliselt elektriarvete kaudu üle 
lõpptarbijatele. Tagamaks, et energia 
jaemüügiettevõtted ja energiateenuse 
pakkujad toimetaksid need meetmed 
tarbijateni ausalt ja kulutõhusalt, peaksid 
liikmesriigid kehtestama riiklikele turgu 
reguleerivatele asutustele kuluaruannete 
esitamise nõuded.

Or. en

Selgitus

Direktiiv peab võtma arvesse, et paljude kavandatavate energiatõhususe parandamise 
meetmete, näiteks energiatõhususkohustuste süsteemide ja arukate arvestite kasutuselevõtu 
eest hakkavad maksma tarbijad. Samuti peab direktiiv tagama nende meetmete tarbijateni 
viimise aususe ja kulutõhususe.

Muudatusettepanek 234
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Energiatõhususe parandamise 
meetmete väljatöötamisel tuleks arvesse 
võtta tõhususe kasvu ja säästu, mis 
saavutatakse kulutõhusa tehnoloogilise 
innovatsiooni laialdase kohaldamisega, 

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

näiteks arukate arvestite kasutamisega. 
Nimetatud innovatsiooniga saavutatud 
säästust võimalikult suure kasu saamiseks 
peaksid lõpptarbijad nägema maksumuse ja 
tarbimise näitajaid ning neile tuleks omal 
soovil regulaarselt esitada individuaalseid 
arveid, mis põhinevad tegelikul tarbimisel.
Kui see hõlmab ka ruumide kütmist, 
tuleks kasutajatele tegelikul tarbimisel 
põhineva arveldamise korral selgitada, et 
talvel võivad kulud olla oluliselt suuremad 
kui soojematel kuudel.

Or. de

Selgitus

Paljudel tarbijatel ei ole võimalik suurte küttekulude eest tasuda, kui nad selleks terve aasta 
jooksul ei valmistu.

Muudatusettepanek 235
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(21) Energiatõhususe parandamise 
meetmete väljatöötamisel tuleks arvesse 
võtta tõhususe kasvu ja säästu, mis 
saavutatakse kulutõhusa tehnoloogilise 
innovatsiooni laialdase kohaldamisega, 
näiteks arukate arvestite kasutamisega. 
Nimetatud innovatsiooniga saavutatud 
säästust võimalikult suure kasu saamiseks 
peaksid lõpptarbijad nägema maksumuse ja 
tarbimise näitajaid ning neile tuleks 
regulaarselt esitada teavet nende tegeliku 
tarbimise kohta. Lisaks sellele peavad 
liikmesriigid töötama välja 
nõudlusreageeringu programmid, mis 
tugevdavad ja tasustavad 
detsentraliseeritud ja paindlikke 
energiatootjaid koos nõudlusreageeringu 
pakkujatega.

Or. en
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Selgitus

Pakutava muudatusega tuuakse sisse mõte, et arukate arvestite kasutuselevõtu juurde peaksid 
kuuluma nõudlusreageeringu programmide väljatöötamisele suunatud poliitilised meetmed.

Muudatusettepanek 236
Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(21) Energiatõhususe parandamise 
meetmete väljatöötamisel tuleks arvesse 
võtta tõhususe kasvu ja säästu, mis 
saavutatakse kulutõhusa tehnoloogilise 
innovatsiooni laialdase kohaldamisega, 
näiteks arukate arvestite kasutamisega. 
Nimetatud innovatsiooniga saavutatud 
säästust võimalikult suure kasu saamiseks 
peaksid lõpptarbijad nägema maksumuse ja 
tarbimise näitajaid ning neile tuleks 
regulaarselt esitada individuaalseid arveid, 
mis põhinevad tegelikul tarbimisel. Lisaks 
sellele peavad liikmesriigid töötama välja 
nõudlusreageeringu programmid, mis 
tugevdavad ja tasustavad 
detsentraliseeritud ja paindlikke 
energiatootjaid koos nõudlusreageeringu 
pakkujatega.

Or. en

Muudatusettepanek 237
Judith A. Merkies, Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Energiatõhususe parandamise 
meetmete väljatöötamisel tuleks arvesse 

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

võtta tõhususe kasvu ja säästu, mis 
saavutatakse kulutõhusa tehnoloogilise 
innovatsiooni laialdase kohaldamisega, 
näiteks arukate arvestite kasutamisega. 
Nimetatud innovatsiooniga saavutatud 
säästust võimalikult suure kasu saamiseks 
peaksid lõpptarbijad nägema maksumuse ja 
tarbimise näitajaid ning neile tuleks 
regulaarselt esitada individuaalseid arveid, 
mis põhinevad tegelikul tarbimisel. Lisaks 
sellele peavad liikmesriigid töötama välja 
nõudlusreageeringu programmid, mis 
tugevdavad ja tasustavad 
detsentraliseeritud ja paindlikke 
energiatootjaid koos nõudlusreageeringu 
pakkujatega.

Or. en

Muudatusettepanek 238
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(21) Energiatõhususe parandamise 
meetmete väljatöötamisel tuleks arvesse 
võtta tõhususe kasvu ja säästu, mis võidaks 
saavutada tehnoloogilise innovatsiooni 
laialdase kohaldamisega, näiteks arukate 
arvestite kasutamisega. Nimetatud 
tehnoloogilise innovatsiooni rakendamist 
võib toetada ainult juhul, kui täielik 
kulude ja kasulikkuse analüüs on 
positiivne, eriti tarbijate jaoks, sh madala 
sissetulekuga tarbijate jaoks, ning kui 
tagatud on eraelu puutumatuse kaitse.
Lõpptarbijatel peab olema võimalik näha
maksumuse ja tarbimise näitajaid.

Or. en
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Muudatusettepanek 239
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(21) Energiatõhususe parandamise 
meetmete väljatöötamisel tuleks arvesse 
võtta tõhususe kasvu ja säästu, mis 
saavutatakse kulutõhusa tehnoloogilise 
innovatsiooni laialdase kohaldamisega, 
näiteks arukate arvestite kasutamisega. 
Nimetatud innovatsiooniga saavutatud 
säästust võimalikult suure kasu saamiseks 
peaksid lõpptarbijad nägema maksumuse ja 
tarbimise näitajaid ning neile tuleks 
regulaarselt esitada individuaalseid arveid, 
mis põhinevad tegelikul tarbimisel. 
Eelkõige peaksid liikmesriigid nõudma 
elektrienergia ja gaasi jaotusettevõtetelt 
ühise esitussüsteemi kasutuselevõttu, et 
hõlbustada tarbijate otsuseid.

Or. en

Muudatusettepanek 240
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 241
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Smart meters are not “the one and only” cost effective technological innovation. Smart 
meters only allow the final customer to visualise his/her energy consumption in real time, 
without being able to influence it. Such a measure will not drive energy efficiency on its own. 
Building automation and controls are vital in this context as they enable buildings to become 
intelligent. Further, building automation and controls, in comparison with other technologies, 
are technologies that are already available on the market, that are cost efficient and that have 
short pay-back times. Building automation and controls ensure average payback times of 3 to 
5 years at low investment volumes and with long-lasting impacts on energy savings. These are 
some of the most cost-effective energy efficiency technologies and the easiest to implement. 
Building automation and controls increase the energy saving potential of any other measures 
installed. Simple passive measures (such as glazing or insulation) only reduce consumption if 
controls are present, similarly plant installed will only achieve its design efficiency if controls 
are fitted.
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Muudatusettepanek 242
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 243
Kathleen Van Brempt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Energiatõhusus võib tuua 
energiasäästu meetmete kaudu kasu kuni 
1000 eurot majapidamise kohta aastas. 
Seetõttu on energiatõhususe poliitika 
väga oluline vahend energia tarbijatele 
taskukohasena hoidmiseks ning võitluses 
energiaostuvõimetuse vastu.

Or. en
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Muudatusettepanek 244
Kathleen Van Brempt, Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 b) Energiaostuvõimetust põhjustavad 
peamiselt madalad sissetulekud, kehv 
elamispind ja kõrged energiahinnad 
koostoimes. Nende kolme elemendi vastu 
tuleb võidelda, parandades kodudes 
energiatõhusust, muutes energiaturu 
vastutustundlikumaks ning arendades 
sotsiaalse kaasamise meetmeid.

Or. en


