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Muudatusettepanek 245
Teresa Riera Madurell, Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Soojuse ja elektrienergia tõhus 
koostootmine ning kaugküte ja -jahutus 
pakuvad rohkelt primaarenergia säästmise 
võimalusi, mis on ELis enamjaolt 
kasutamata. Liikmesriigid peaksid
koostama riiklikud kavad tõhusa 
koostootmise ning kaugkütte ja -jahutuse
arendamiseks. Kavad peaksid hõlmama 
ajavahemikku, mis on piisavalt pikk 
selleks, et anda investoritele teavet riiklike 
arenduskavade kohta ja tagada stabiilne ja 
toetav investeerimiskeskkond. Uued 
elektrijaamad ja olemasolevad 
elektrijaamad, mida on oluliselt
remonditud või mille luba või litsentsi on 
uuendatud, tuleks varustada tõhusate
koostootmisseadmetega, et ära kasutada 
elektri tootmisel tekkivat heitsoojust.
Heitsoojust võiks kaugküttevõrgu kaudu 
transportida sinna, kus seda vajatakse. 
Selleks peaksid liikmesriigid vastu võtma 
loakriteeriumid, et tagada elektrijaamade 
rajamine küttevajadusega piirkondade 
lähedale. Liikmesriikidel peaks aga olema 
võimalik sätestada tingimused, mille 
täitmise korral nimetatud kohustusi ei pea 
täitma.

(23) Soojuse ja elektrienergia tõhus 
koostootmine ning kaugküte ja -jahutus 
pakuvad rohkelt primaarenergia säästmise 
võimalusi, mis on ELis enamjaolt 
kasutamata. Liikmesriigid peaksid läbi 
viima põhjaliku hindamise kaugkütte ja -
jahutuse nõudluse osas. Hindamine peaks
hõlmama ajavahemikku, mis on piisavalt 
pikk selleks, et anda investoritele teavet 
riiklike arenduskavade kohta ja tagada 
stabiilne ja toetav investeerimiskeskkond.
Uued elektrijaamad ja olemasolevad 
elektrijaamad, mida on kavas oluliselt
remontida või mille luba või litsentsi on 
uuendatud, peaksid analüüsima, kas 
tehniliselt ja majanduslikult oleks 
põhjendatud tõhusate
koostootmisseadmete soetamine, et ära 
kasutada elektri tootmisel tekkivat 
heitsoojust.

Or. en

Muudatusettepanek 246
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Soojuse ja elektrienergia tõhus 
koostootmine ning kaugküte ja -jahutus 
pakuvad rohkelt primaarenergia säästmise 
võimalusi, mis on ELis enamjaolt 
kasutamata. Liikmesriigid peaksid 
koostama riiklikud kavad tõhusa 
koostootmise ning kaugkütte ja -jahutuse 
arendamiseks. Kavad peaksid hõlmama 
ajavahemikku, mis on piisavalt pikk 
selleks, et anda investoritele teavet riiklike 
arenduskavade kohta ja tagada stabiilne ja 
toetav investeerimiskeskkond. Uued 
elektrijaamad ja olemasolevad 
elektrijaamad, mida on oluliselt 
remonditud või mille luba või litsentsi on 
uuendatud, tuleks varustada tõhusate 
koostootmisseadmetega, et ära kasutada 
elektri tootmisel tekkivat heitsoojust.
Heitsoojust võiks kaugküttevõrgu kaudu 
transportida sinna, kus seda vajatakse.
Selleks peaksid liikmesriigid vastu võtma
loakriteeriumid, et tagada elektrijaamade 
rajamine küttevajadusega piirkondade 
lähedale. Liikmesriikidel peaks aga olema 
võimalik sätestada tingimused, mille 
täitmise korral nimetatud kohustusi ei pea 
täitma.

(23) Soojuse ja elektrienergia tõhus 
koostootmine ning kaugküte ja -jahutus 
pakuvad rohkelt primaarenergia säästmise 
võimalusi, mis on ELis enamjaolt 
kasutamata. Liikmesriigid peaksid 
koostama riiklikud kavad tõhusa 
koostootmise ning kaugkütte ja -jahutuse 
arendamiseks. Kavad peaksid hõlmama 
ajavahemikku, mis on piisavalt pikk 
selleks, et anda investoritele teavet riiklike 
arenduskavade kohta ja tagada stabiilne ja 
toetav investeerimiskeskkond. Uued 
elektrijaamad ja olemasolevad 
elektrijaamad, mida on oluliselt 
remonditud või mille luba või litsentsi on 
uuendatud, tuleks varustada tõhusate 
koostootmisseadmetega, et ära kasutada 
elektri tootmisel tekkivat heitsoojust, juhul 
kui on olemas piisav küttevajadus, jaama 
käitamine on majanduslikult otstarbekas 
ja järgnev infrastruktuur on juba olemas 
või seda saab laiendada liigsete kuludeta.
Heitsoojust võiks kaugküttevõrgu kaudu 
transportida sinna, kus seda vajatakse.
Selleks võivad liikmesriigid vastu võtta
loakriteeriumid, et tagada elektrijaamade 
rajamine küttevajadusega piirkondade 
lähedale. Sellisel juhul peaks aga
liikmesriikidel olema võimalik sätestada 
tingimused, mille täitmise korral nimetatud 
kohustusi ei pea täitma.

Or. de

Selgitus

Tühjale kohale ei ole koostootmisjaama mõtet rajada. Kuid neid jaamu ei saa alati ehitada, 
nagu komisjon ette paneb, võimalike tarbijate vahetusse lähedusse, st keset elurajooni. 
Kohavalik peaks jääma kohalike omavalitsuste otsustada, kes teevad otsuse koostöös elanike 
ja muude sidusrühmadega. Lisaks tuleb alati tagada käitise majanduslik otstarbekus.

Muudatusettepanek 247
Evžen Tošenovský
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Soojuse ja elektrienergia tõhus 
koostootmine ning kaugküte ja -jahutus 
pakuvad rohkelt primaarenergia säästmise 
võimalusi, mis on ELis enamjaolt 
kasutamata. Liikmesriigid peaksid 
koostama riiklikud kavad tõhusa 
koostootmise ning kaugkütte ja -jahutuse 
arendamiseks. Kavad peaksid hõlmama 
ajavahemikku, mis on piisavalt pikk 
selleks, et anda investoritele teavet riiklike 
arenduskavade kohta ja tagada stabiilne ja 
toetav investeerimiskeskkond. Uued 
elektrijaamad ja olemasolevad 
elektrijaamad, mida on oluliselt 
remonditud või mille luba või litsentsi on 
uuendatud, tuleks varustada tõhusate 
koostootmisseadmetega, et ära kasutada 
elektri tootmisel tekkivat heitsoojust.
Heitsoojust võiks kaugküttevõrgu kaudu 
transportida sinna, kus seda vajatakse.
Selleks peaksid liikmesriigid vastu võtma 
loakriteeriumid, et tagada elektrijaamade 
rajamine küttevajadusega piirkondade 
lähedale. Liikmesriikidel peaks aga olema 
võimalik sätestada tingimused, mille 
täitmise korral nimetatud kohustusi ei pea 
täitma.

(23) Soojuse ja elektrienergia tõhus 
koostootmine ning kaugküte ja -jahutus 
pakuvad rohkelt primaarenergia säästmise 
võimalusi, mis on ELis enamjaolt 
kasutamata. Liikmesriigid peaksid 
koostama riiklikud kavad tõhusa 
koostootmise ning kaugkütte ja -jahutuse 
arendamiseks, ja hindama nende sotsiaal-
majanduslikku ja ärilist põhjendatust.
Kavad peaksid hõlmama ajavahemikku, 
mis on piisavalt pikk selleks, et anda 
investoritele teavet riiklike arenduskavade 
kohta ja tagada stabiilne ja toetav 
investeerimiskeskkond. Uued 
elektrijaamad ja olemasolevad 
elektrijaamad, mida on oluliselt 
remonditud või mille luba või litsentsi on 
uuendatud, tuleks varustada tõhusate 
koostootmisseadmetega, et ära kasutada 
elektri tootmisel tekkivat heitsoojust, kui 
see on tehniliselt, sotsiaal-majanduslikult 
ja äriliselt põhjendatud. Heitsoojust võiks 
kaugküttevõrgu kaudu transportida sinna, 
kus seda vajatakse. Selleks peaksid 
liikmesriigid vastu võtma loakriteeriumid, 
et tagada elektrijaamade rajamine 
küttevajadusega piirkondade lähedale.
Liikmesriikidel peaks aga olema võimalik 
sätestada tingimused, mille täitmise korral 
nimetatud kohustusi ei pea täitma.

Or. en

Muudatusettepanek 248
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Soojuse ja elektrienergia tõhus 
koostootmine ning kaugküte ja -jahutus 
pakuvad rohkelt primaarenergia säästmise 
võimalusi, mis on ELis enamjaolt 
kasutamata. Liikmesriigid peaksid 
koostama riiklikud kavad tõhusa 
koostootmise ning kaugkütte ja -jahutuse 
arendamiseks. Kavad peaksid hõlmama 
ajavahemikku, mis on piisavalt pikk 
selleks, et anda investoritele teavet riiklike 
arenduskavade kohta ja tagada stabiilne ja 
toetav investeerimiskeskkond. Uued 
elektrijaamad ja olemasolevad 
elektrijaamad, mida on oluliselt 
remonditud või mille luba või litsentsi on 
uuendatud, tuleks varustada tõhusate 
koostootmisseadmetega, et ära kasutada 
elektri tootmisel tekkivat heitsoojust. 
Heitsoojust võiks kaugküttevõrgu kaudu 
transportida sinna, kus seda vajatakse. 
Selleks peaksid liikmesriigid vastu võtma 
loakriteeriumid, et tagada elektrijaamade 
rajamine küttevajadusega piirkondade 
lähedale. Liikmesriikidel peaks aga olema 
võimalik sätestada tingimused, mille 
täitmise korral nimetatud kohustusi ei pea 
täitma.

(23) Soojuse ja elektrienergia tõhus 
koostootmine ning kaugküte ja -jahutus 
pakuvad rohkelt primaarenergia säästmise 
võimalusi, mis on ELis enamjaolt 
kasutamata. Liikmesriigid peaksid 
koostama riiklikud kavad tõhusa 
koostootmise ning kaugkütte ja -jahutuse 
arendamiseks, kui see on nende kliima ja 
elamufondi korral asjakohane. Kavad 
peaksid hõlmama ajavahemikku, mis on 
piisavalt pikk selleks, et anda investoritele 
teavet riiklike arenduskavade kohta ja 
tagada stabiilne ja toetav 
investeerimiskeskkond. Uued 
elektrijaamad ja olemasolevad 
elektrijaamad, mida on oluliselt 
remonditud või mille luba või litsentsi on 
uuendatud, tuleks varustada tõhusate 
koostootmisseadmetega, et ära kasutada 
elektri tootmisel tekkivat heitsoojust. 
Heitsoojust võiks kaugküttevõrgu kaudu 
transportida sinna, kus seda vajatakse. 
Selleks peaksid liikmesriigid vastu võtma 
loakriteeriumid, et tagada elektrijaamade 
rajamine küttevajadusega piirkondade 
lähedale. Liikmesriikidel peaks aga olema 
võimalik sätestada tingimused, mille 
täitmise korral nimetatud kohustusi ei pea 
täitma.

Or. en

Muudatusettepanek 249
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Soojuse ja elektrienergia tõhus 
koostootmine ning kaugküte ja -jahutus 
pakuvad rohkelt primaarenergia säästmise 

(23) Soojuse ja elektrienergia tõhus 
koostootmine ning kaugküte ja -jahutus 
pakuvad rohkelt primaarenergia säästmise 
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võimalusi, mis on ELis enamjaolt 
kasutamata. Liikmesriigid peaksid 
koostama riiklikud kavad tõhusa 
koostootmise ning kaugkütte ja -jahutuse 
arendamiseks. Kavad peaksid hõlmama 
ajavahemikku, mis on piisavalt pikk 
selleks, et anda investoritele teavet riiklike 
arenduskavade kohta ja tagada stabiilne 
ja toetav investeerimiskeskkond. Uued 
elektrijaamad ja olemasolevad 
elektrijaamad, mida on oluliselt 
remonditud või mille luba või litsentsi on 
uuendatud, tuleks varustada tõhusate 
koostootmisseadmetega, et ära kasutada 
elektri tootmisel tekkivat heitsoojust. 
Heitsoojust võiks kaugküttevõrgu kaudu 
transportida sinna, kus seda vajatakse. 
Selleks peaksid liikmesriigid vastu võtma 
loakriteeriumid, et tagada elektrijaamade 
rajamine küttevajadusega piirkondade 
lähedale. Liikmesriikidel peaks aga olema 
võimalik sätestada tingimused, mille 
täitmise korral nimetatud kohustusi ei pea 
täitma.

võimalusi, mis on ELis enamjaolt 
kasutamata.

Or. en

Muudatusettepanek 250
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Soojuse ja elektrienergia tõhus 
koostootmine ning kaugküte ja -jahutus 
pakuvad rohkelt primaarenergia säästmise 
võimalusi, mis on ELis enamjaolt 
kasutamata. Liikmesriigid peaksid 
koostama riiklikud kavad tõhusa 
koostootmise ning kaugkütte ja -jahutuse 
arendamiseks. Kavad peaksid hõlmama 
ajavahemikku, mis on piisavalt pikk 
selleks, et anda investoritele teavet riiklike 
arenduskavade kohta ja tagada stabiilne 

(23) Soojuse ja elektrienergia tõhus 
koostootmine ning kaugküte ja -jahutus 
pakuvad rohkelt primaarenergia säästmise 
võimalusi, mis on ELis enamjaolt 
kasutamata. Liikmesriigid edendavad 
tõhusat koostootmist ning kaugkütet ja -
jahutust.
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ja toetav investeerimiskeskkond. Uued 
elektrijaamad ja olemasolevad 
elektrijaamad, mida on oluliselt 
remonditud või mille luba või litsentsi on 
uuendatud, tuleks varustada tõhusate 
koostootmisseadmetega, et ära kasutada 
elektri tootmisel tekkivat heitsoojust. 
Heitsoojust võiks kaugküttevõrgu kaudu 
transportida sinna, kus seda vajatakse. 
Selleks peaksid liikmesriigid vastu võtma 
loakriteeriumid, et tagada elektrijaamade 
rajamine küttevajadusega piirkondade 
lähedale. Liikmesriikidel peaks aga olema 
võimalik sätestada tingimused, mille 
täitmise korral nimetatud kohustusi ei pea 
täitma.

Or. en

Muudatusettepanek 251
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Soojuse ja elektrienergia tõhus 
koostootmine ning kaugküte ja -jahutus 
pakuvad rohkelt primaarenergia säästmise 
võimalusi, mis on ELis enamjaolt 
kasutamata. Liikmesriigid peaksid 
koostama riiklikud kavad tõhusa 
koostootmise ning kaugkütte ja -jahutuse 
arendamiseks. Kavad peaksid hõlmama 
ajavahemikku, mis on piisavalt pikk 
selleks, et anda investoritele teavet riiklike 
arenduskavade kohta ja tagada stabiilne ja 
toetav investeerimiskeskkond. Uued 
elektrijaamad ja olemasolevad 
elektrijaamad, mida on oluliselt 
remonditud või mille luba või litsentsi on 
uuendatud, tuleks varustada tõhusate 
koostootmisseadmetega, et ära kasutada 
elektri tootmisel tekkivat heitsoojust. 
Heitsoojust võiks kaugküttevõrgu kaudu 

(23) Soojuse ja elektrienergia tõhus 
koostootmine ning kaugküte ja -jahutus 
pakuvad rohkelt primaarenergia säästmise 
võimalusi, mis on ELis enamjaolt 
kasutamata. Liikmesriigid peaksid 
koostama riiklikud kavad tõhusa 
koostootmise ning kaugkütte ja -jahutuse 
arendamiseks. Kavad peaksid hõlmama 
ajavahemikku, mis on piisavalt pikk 
selleks, et anda investoritele teavet riiklike 
arenduskavade kohta ja tagada stabiilne ja 
toetav investeerimiskeskkond. Uued 
elektrijaamad ja olemasolevad 
elektrijaamad, mida on oluliselt 
remonditud või mille luba või litsentsi on 
uuendatud, võib varustada tõhusate 
koostootmisseadmetega, et ära kasutada 
elektri tootmisel tekkivat heitsoojust. 
Heitsoojust võiks kaugküttevõrgu kaudu 
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transportida sinna, kus seda vajatakse. 
Selleks peaksid liikmesriigid vastu võtma 
loakriteeriumid, et tagada elektrijaamade 
rajamine küttevajadusega piirkondade 
lähedale. Liikmesriikidel peaks aga olema 
võimalik sätestada tingimused, mille 
täitmise korral nimetatud kohustusi ei pea 
täitma.

transportida sinna, kus seda vajatakse. 
Selleks võivad liikmesriigid vastu võtta
loakriteeriumid, et tagada elektrijaamade 
rajamine küttevajadusega piirkondade 
lähedale. Liikmesriikidel peaks aga olema 
võimalik sätestada tingimused, mille 
täitmise korral nimetatud kohustusi ei pea 
täitma.

Or. ro

Muudatusettepanek 252
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Soojuse ja elektrienergia tõhus 
koostootmine ning kaugküte ja -jahutus 
pakuvad rohkelt primaarenergia säästmise 
võimalusi, mis on ELis enamjaolt 
kasutamata. Liikmesriigid peaksid 
koostama riiklikud kavad tõhusa 
koostootmise ning kaugkütte ja -jahutuse 
arendamiseks. Kavad peaksid hõlmama 
ajavahemikku, mis on piisavalt pikk 
selleks, et anda investoritele teavet riiklike 
arenduskavade kohta ja tagada stabiilne ja 
toetav investeerimiskeskkond. Uued 
elektrijaamad ja olemasolevad 
elektrijaamad, mida on oluliselt 
remonditud või mille luba või litsentsi on 
uuendatud, tuleks varustada tõhusate 
koostootmisseadmetega, et ära kasutada 
elektri tootmisel tekkivat heitsoojust. 
Heitsoojust võiks kaugküttevõrgu kaudu 
transportida sinna, kus seda vajatakse. 
Selleks peaksid liikmesriigid vastu võtma 
loakriteeriumid, et tagada elektrijaamade 
rajamine küttevajadusega piirkondade 
lähedale. Liikmesriikidel peaks aga olema 
võimalik sätestada tingimused, mille 
täitmise korral nimetatud kohustusi ei pea 

(23) Soojuse ja elektrienergia tõhus 
koostootmine ning kaugküte ja -jahutus 
pakuvad rohkelt primaarenergia säästmise 
võimalusi, mis on ELis enamjaolt
kasutamata. Liikmesriigid peaksid 
koostama riiklikud kavad tõhusa 
koostootmise ning kaugkütte ja -jahutuse 
arendamiseks. Kavad peaksid hõlmama 
ajavahemikku, mis on piisavalt pikk 
selleks, et anda investoritele teavet riiklike 
arenduskavade kohta ja tagada stabiilne ja 
toetav investeerimiskeskkond. Uued 
elektrijaamad ja olemasolevad 
elektrijaamad, mida on oluliselt 
remonditud või mille luba või litsentsi on 
uuendatud, tuleks varustada tõhusate 
koostootmisseadmetega, et ära kasutada 
elektri tootmisel tekkivat heitsoojust. 
Heitsoojust võiks kaugküttevõrgu kaudu 
transportida sinna, kus seda vajatakse. 
Selleks peaksid liikmesriigid vastu võtma 
loakriteeriumid, et tagada elektrijaamade 
rajamine küttevajadusega piirkondade 
lähedale. Liikmesriikidel peaks aga olema
võimalik sätestada tingimused, mille 
täitmise korral nimetatud kohustusi ei pea 
täitma. Koostootmisse investeerimise 
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täitma. edendamiseks tuleks need rajatised 13. 
oktoobri 2003. aasta direktiivi 2003/87/EÜ 
reguleerimisalast välja jätta. 

Or. de

Selgitus

Koostootmisjaamade käitajad peaksid saama ise otsustada, kas nad soovivad osaleda 
heitkogustega kauplemise süsteemis.

Muudatusettepanek 253
Markus Pieper, Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-
Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Paul Rübig, Werner 
Langen, Ioannis A. Tsoukalas, Jan Březina, Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Soojuse ja elektrienergia tõhus 
koostootmine ning kaugküte ja -jahutus 
pakuvad rohkelt primaarenergia säästmise 
võimalusi, mis on ELis enamjaolt 
kasutamata. Liikmesriigid peaksid
koostama riiklikud kavad tõhusa 
koostootmise ning kaugkütte ja -jahutuse 
arendamiseks. Kavad peaksid hõlmama 
ajavahemikku, mis on piisavalt pikk 
selleks, et anda investoritele teavet riiklike 
arenduskavade kohta ja tagada stabiilne ja 
toetav investeerimiskeskkond. Uued 
elektrijaamad ja olemasolevad 
elektrijaamad, mida on oluliselt 
remonditud või mille luba või litsentsi on 
uuendatud, tuleks varustada tõhusate 
koostootmisseadmetega, et ära kasutada 
elektri tootmisel tekkivat heitsoojust.
Heitsoojust võiks kaugküttevõrgu kaudu 
transportida sinna, kus seda vajatakse.
Selleks peaksid liikmesriigid vastu võtma 
loakriteeriumid, et tagada elektrijaamade 
rajamine küttevajadusega piirkondade 
lähedale. Liikmesriikidel peaks aga olema 
võimalik sätestada tingimused, mille 

(23) Soojuse ja elektrienergia tõhus 
koostootmine ning kaugküte ja -jahutus 
pakuvad rohkelt primaarenergia säästmise 
võimalusi, mis on ELis enamjaolt 
kasutamata. Liikmesriigid peaksid
teostama riikliku analüüsi oma 
potentsiaali kohta tõhusa koostootmise 
ning kaugkütte ja -jahutuse arendamiseks.
Liikmesriigid peaksid seadma eesmärgiks
anda investoritele teavet piisavalt 
pikaajaliste riiklike arenduskavade kohta, 
et tagada stabiilne ja toetav 
investeerimiskeskkond. Kui 
tasuvusanalüüs on positiivne, tuleks uued 
elektrijaamad ja olemasolevad 
elektrijaamad, mida on oluliselt 
remonditud või mille luba või litsentsi on 
uuendatud, varustada tõhusate 
koostootmisseadmetega, et ära kasutada 
elektri tootmisel tekkivat heitsoojust.
Heitsoojust võiks kaugküttevõrgu kaudu 
transportida sinna, kus seda vajatakse.
Selleks peaksid liikmesriigid vastu võtma 
loakriteeriumid, et tagada elektrijaamade 
rajamine küttevajadusega piirkondade 
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täitmise korral nimetatud kohustusi ei pea 
täitma.

lähedale. Liikmesriikidel peaks aga olema 
võimalik sätestada tingimused, mille 
täitmise korral nimetatud kohustusi ei pea 
täitma. Loakriteeriumide vastuvõtmisel 
tuleb liikmesriikidel täielikult austada 
kohalikke ja piirkondlikke pädevusi 
ruumilise planeerimise valdkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 254
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Soojuse ja elektrienergia tõhus 
koostootmine ning kaugküte ja -jahutus 
pakuvad rohkelt primaarenergia säästmise 
võimalusi, mis on ELis enamjaolt 
kasutamata. Liikmesriigid peaksid
koostama riiklikud kavad tõhusa 
koostootmise ning kaugkütte ja -jahutuse 
arendamiseks. Kavad peaksid hõlmama 
ajavahemikku, mis on piisavalt pikk 
selleks, et anda investoritele teavet riiklike 
arenduskavade kohta ja tagada stabiilne ja 
toetav investeerimiskeskkond. Uued 
elektrijaamad ja olemasolevad 
elektrijaamad, mida on oluliselt 
remonditud või mille luba või litsentsi on 
uuendatud, tuleks varustada tõhusate
koostootmisseadmetega, et ära kasutada 
elektri tootmisel tekkivat heitsoojust.
Heitsoojust võiks kaugküttevõrgu kaudu 
transportida sinna, kus seda vajatakse.
Selleks peaksid liikmesriigid vastu võtma 
loakriteeriumid, et tagada elektrijaamade
rajamine küttevajadusega piirkondade 
lähedale. Liikmesriikidel peaks aga olema 
võimalik sätestada tingimused, mille 
täitmise korral nimetatud kohustusi ei pea 
täitma.

(23) Soojuse ja elektrienergia tõhus 
koostootmine ning kaugküte ja -jahutus 
pakuvad rohkelt primaarenergia säästmise 
võimalusi, mis on ELis enamjaolt 
kasutamata. Liikmesriigid peaksid
kaaluma potentsiaali tõhusa koostootmise 
ning kaugkütte ja -jahutuse arendamiseks.
Kavad peaksid hõlmama ajavahemikku, 
mis on piisavalt pikk selleks, et anda 
investoritele teavet riiklike arenduskavade 
kohta ja tagada stabiilne ja toetav 
investeerimiskeskkond. Uued 
elektrijaamad ja olemasolevad 
elektrijaamad, mida on oluliselt 
remonditud või mille luba või litsentsi on 
uuendatud, peaksid kaaluma tõhusate
koostootmisseadmete paigaldamise 
teostatavust, et ära kasutada elektri 
tootmisel tekkivat heitsoojust. Heitsoojust 
võiks kaugküttevõrgu kaudu transportida 
sinna, kus seda vajatakse. Selleks peaksid 
liikmesriigid vastu võtma loakriteeriumid, 
et uurida elektrijaamade küttevajadusega 
piirkondade lähedale rajamise potentsiaali.
Liikmesriikidel peaks aga olema võimalik 
sätestada tingimused, mille täitmise korral 
nimetatud kohustusi ei pea täitma.
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Or. en

Muudatusettepanek 255
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Soojuse ja elektrienergia tõhus 
koostootmine ning kaugküte ja -jahutus 
pakuvad rohkelt primaarenergia säästmise 
võimalusi, mis on ELis enamjaolt 
kasutamata. Liikmesriigid peaksid 
koostama riiklikud kavad tõhusa 
koostootmise ning kaugkütte ja -jahutuse 
arendamiseks. Kavad peaksid hõlmama 
ajavahemikku, mis on piisavalt pikk 
selleks, et anda investoritele teavet riiklike 
arenduskavade kohta ja tagada stabiilne ja 
toetav investeerimiskeskkond. Uued 
elektrijaamad ja olemasolevad 
elektrijaamad, mida on oluliselt 
remonditud või mille luba või litsentsi on 
uuendatud, tuleks varustada tõhusate 
koostootmisseadmetega, et ära kasutada 
elektri tootmisel tekkivat heitsoojust. 
Heitsoojust võiks kaugküttevõrgu kaudu 
transportida sinna, kus seda vajatakse. 
Selleks peaksid liikmesriigid vastu võtma 
loakriteeriumid, et tagada elektrijaamade 
rajamine küttevajadusega piirkondade 
lähedale. Liikmesriikidel peaks aga olema 
võimalik sätestada tingimused, mille 
täitmise korral nimetatud kohustusi ei pea 
täitma.

(23) Soojuse ja elektrienergia tõhus 
koostootmine ning kaugküte ja -jahutus 
pakuvad rohkelt primaarenergia säästmise 
võimalusi, mis on ELis enamjaolt 
kasutamata. Liikmesriigid peaksid 
koostama riiklikud kavad tõhusa 
koostootmise ning kaugkütte ja -jahutuse 
arendamiseks. Kavad peaksid hõlmama 
ajavahemikku, mis on piisavalt pikk 
selleks, et anda investoritele teavet riiklike 
arenduskavade kohta ja tagada stabiilne ja 
toetav investeerimiskeskkond. Uued 
elektrijaamad ja olemasolevad 
elektrijaamad, mida on oluliselt 
remonditud või mille luba või litsentsi on 
uuendatud, tuleks varustada tõhusate 
koostootmisseadmetega, et ära kasutada 
elektri tootmisel tekkivat heitsoojust, kui 
see on tehniliselt, sotsiaal-majanduslikult 
ja äriliselt põhjendatud. Heitsoojust võiks 
kaugküttevõrgu kaudu transportida sinna, 
kus seda vajatakse. Selleks peaksid 
liikmesriigid vastu võtma loakriteeriumid, 
et tagada elektrijaamade rajamine 
küttevajadusega piirkondade lähedale. 
Liikmesriikidel peaks aga olema võimalik 
sätestada tingimused, mille täitmise korral 
nimetatud kohustusi ei pea täitma.

Or. en

Muudatusettepanek 256
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Soojuse ja elektrienergia tõhus 
koostootmine ning kaugküte ja -jahutus 
pakuvad rohkelt primaarenergia säästmise 
võimalusi, mis on ELis enamjaolt 
kasutamata. Liikmesriigid peaksid 
koostama riiklikud kavad tõhusa 
koostootmise ning kaugkütte ja -jahutuse 
arendamiseks. Kavad peaksid hõlmama 
ajavahemikku, mis on piisavalt pikk 
selleks, et anda investoritele teavet riiklike 
arenduskavade kohta ja tagada stabiilne ja 
toetav investeerimiskeskkond. Uued 
elektrijaamad ja olemasolevad 
elektrijaamad, mida on oluliselt 
remonditud või mille luba või litsentsi on 
uuendatud, tuleks varustada tõhusate 
koostootmisseadmetega, et ära kasutada 
elektri tootmisel tekkivat heitsoojust. 
Heitsoojust võiks kaugküttevõrgu kaudu 
transportida sinna, kus seda vajatakse. 
Selleks peaksid liikmesriigid vastu võtma 
loakriteeriumid, et tagada elektrijaamade 
rajamine küttevajadusega piirkondade 
lähedale. Liikmesriikidel peaks aga olema 
võimalik sätestada tingimused, mille 
täitmise korral nimetatud kohustusi ei pea 
täitma.

(23) Soojuse ja elektrienergia tõhus 
koostootmine ning kaugküte ja -jahutus 
pakuvad rohkelt primaarenergia säästmise 
võimalusi, mis on ELis enamjaolt 
kasutamata. Liikmesriigid peaksid 
koostama riiklikud kavad tõhusa 
koostootmise ning kaugkütte ja -jahutuse 
arendamiseks, milles võetakse arvesse 
sotsiaalmajanduslikke kulusid. Kavad 
peaksid hõlmama ajavahemikku, mis on 
piisavalt pikk selleks, et anda investoritele 
teavet riiklike arenduskavade kohta ja 
tagada stabiilne ja toetav 
investeerimiskeskkond. Uued 
elektrijaamad ja olemasolevad 
elektrijaamad, mida on oluliselt 
remonditud või mille luba või litsentsi on 
uuendatud, tuleks varustada tõhusate 
koostootmisseadmetega, et ära kasutada 
elektri tootmisel tekkivat heitsoojust. 
Heitsoojust võiks kaugküttevõrgu kaudu 
transportida sinna, kus seda vajatakse. 
Selleks peaksid liikmesriigid vastu võtma 
loakriteeriumid, et tagada elektrijaamade 
rajamine küttevajadusega piirkondade 
lähedale. Liikmesriikidel peaks aga olema 
võimalik sätestada tingimused, mille 
täitmise korral nimetatud kohustusi ei pea 
täitma.

Or. en

Muudatusettepanek 257
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 a) Tootmisettevõtted, mis kasutavad 
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elektrijaamade heitsoojust tootmiseks 
vajaliku soojusenergiana, peaksid saama 
seda soojusenergiat soodushinnaga ja 
maksuvabalt.

Or. pl

Selgitus

Praegu jääb märkimisväärne osa primaarenergiast kasutamata ja levib soojusena keskkonda, 
eriti juhtudel, kus soojuselektrijaamad asuvad tihedast asustusest eemal. 

Muudatusettepanek 258
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 b) Fossiilkütustest elektri või soojuse 
koostootmisega kaasnevate kemikaalide 
tootmise suhtes, mida kasutatakse 
sünteetiliste kütustena, tuleks kohaldada 
maksusoodustust.

Or. pl

Selgitus

Olemas on tehnoloogiad, mis võivad CO2 heitkoguseid oluliselt vähendada; CO2 on näiteks 
sünteetiliste kütuste tootmisel hädavajalik substraat.

Muudatusettepanek 259
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Lõpptarbija jaoks läbipaistvuse 
suurendamiseks, et ta saaks valida 
soojusega koos toodetud või muu 
tehnoloogiaga toodetud elektri vahel, 

välja jäetud
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peaks elektri pärinemine tõhusa 
koostootmise seadmest olema tagatud 
tõhususe ühtlustatud kontrollväärtuste 
alusel. Päritolutagatiste süsteem ei anna 
iseenesest õigust saada kasu riiklikest 
toetusmehhanismidest. On tähtis, et 
tõhusa koostootmisega saadud 
elektrienergia kõikidel vormidel oleks 
päritolutagatis. Päritolutagatisi tuleks 
eristada vahetatavatest sertifikaatidest.

Or. en

Muudatusettepanek 260
Krišjānis Kariņš

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Lõpptarbija jaoks läbipaistvuse 
suurendamiseks, et ta saaks valida 
soojusega koos toodetud või muu 
tehnoloogiaga toodetud elektri vahel, 
peaks elektri pärinemine tõhusa 
koostootmise seadmest olema tagatud 
tõhususe ühtlustatud kontrollväärtuste 
alusel. Päritolutagatiste süsteem ei anna 
iseenesest õigust saada kasu riiklikest 
toetusmehhanismidest. On tähtis, et 
tõhusa koostootmisega saadud 
elektrienergia kõikidel vormidel oleks 
päritolutagatis. Päritolutagatisi tuleks 
eristada vahetatavatest sertifikaatidest.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 261
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Lõpptarbija jaoks läbipaistvuse 
suurendamiseks, et ta saaks valida 
soojusega koos toodetud või muu 
tehnoloogiaga toodetud elektri vahel, peaks 
elektri pärinemine tõhusa koostootmise 
seadmest olema tagatud tõhususe 
ühtlustatud kontrollväärtuste alusel.
Päritolutagatiste süsteem ei anna iseenesest 
õigust saada kasu riiklikest 
toetusmehhanismidest. On tähtis, et tõhusa 
koostootmisega saadud elektrienergia 
kõikidel vormidel oleks päritolutagatis.
Päritolutagatisi tuleks eristada 
vahetatavatest sertifikaatidest.

(25) Lõpptarbija jaoks läbipaistvuse 
suurendamiseks, et ta saaks valida 
soojusega koos toodetud või muu 
tehnoloogiaga toodetud elektri vahel, peaks
liikmesriikidel olema võimalus tagada
elektri pärinemine tõhusa koostootmise 
seadmest tõhususe ühtlustatud 
kontrollväärtuste alusel. Kui liikmesriik 
otsustab seda teha, on tähtis, et
elektrienergia kõikidel vormidel, 
sealhulgas tuule- ja päikeseenergia, 
tuumaenergia, kivisöe, gaasi, 
laineenergia, termotuumasünteesi ja 
muude tulevikutehnoloogiate abil 
toodetud elektrienergia, oleks 
päritolutagatis. Kui elektrienergia on 
toodetud mitmete allikate abil, tuleb 
täieliku läbipaistvuse tagamiseks ära 
märkida iga allika protsentuaalne osa 
koos maksumusega ja teabe esitamise 
lisamaksumus. Päritolutagatisi tuleks 
eristada vahetatavatest sertifikaatidest ning
päritolutagatiste süsteem ei anna 
iseenesest õigust saada kasu riiklikest 
toetusmehhanismidest.

Or. de

Selgitus

Kui EL peab läbipaistvust oluliseks, tuleb tarbijat teavitada ka iga energiaallika 
maksumusest, mitte ainult tema tarbitud elektri- või soojusenergia päritolust ja liigist. Kui 
liikmesriik otsustab päritolutagatiste süsteemi kasuks, peab see süsteem hõlmama kõiki 
energiaallikaid ja tootmismeetodeid. Süsteemiga seotud lisakulutused maksab kinni tarbija ja 
ka need tuleks ära näidata.

Muudatusettepanek 262
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26



AM\882687ET.doc 17/106 PE475.874v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Tuleks arvesse võtta koostootmise 
ning kaugkütte- ja -jahutuse sektori 
spetsiifilist struktuuri, millesse kuulub 
palju väikesi ja keskmise suurusega 
tootjaid; see on eriti oluline, kui vaadatakse 
läbi koostootmisseadmetele või nendega 
seotud võrkudele ehitusloa andmise 
halduskorda, et kohaldada põhimõtet 
„Kõigepealt mõtle väikestele”.

(26) Tuleks arvesse võtta koostootmise 
ning kaugkütte- ja -jahutuse sektori 
spetsiifilist struktuuri, millesse kuulub 
palju väikesi ja keskmise suurusega 
tootjaid; see on eriti oluline, kui vaadatakse 
läbi koostootmisseadmetele või nendega 
seotud võrkudele ehitusloa andmise 
halduskorda, et kohaldada põhimõtet 
„Kõigepealt mõtle väikestele”. Seejuures 
peab direktiivi eesmärke silmas pidades 
olema tagatud vastavus kõrgeimatele 
energiatõhususe standarditele.

Or. de

Selgitus

Suured rajatised on tavaliselt tõhusamad kui palju väikseid. Kui eesmärgiks on tõesti seatud 
energiatõhusus, siis ei tohi kõigepealt väikestele mõtlemise põhimõte hakata energiatõhususe 
saavutamise eesmärki kahjustama. Seetõttu peavad ka väiksed rajatised vastama 
kõrgeimatele energiatõhususe standarditele.

Muudatusettepanek 263
Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Tuleks arvesse võtta koostootmise 
ning kaugkütte- ja -jahutuse sektori 
spetsiifilist struktuuri, millesse kuulub 
palju väikesi ja keskmise suurusega 
tootjaid; see on eriti oluline, kui vaadatakse 
läbi koostootmisseadmetele või nendega 
seotud võrkudele ehitusloa andmise 
halduskorda, et kohaldada põhimõtet 
„Kõigepealt mõtle väikestele”.

(26) Tuleks arvesse võtta koostootmise 
ning kaugkütte- ja -jahutuse sektori 
spetsiifilist struktuuri, millesse kuulub 
palju väikesi ja keskmise suurusega 
tootjaid; see on eriti oluline, kui vaadatakse 
läbi koostootmisseadmetele või nendega 
seotud võrkudele ehitusloa andmise 
halduskorda, et kohaldada põhimõtet 
„Kõigepealt mõtle väikestele”. Seda 
arvesse võttes tuleks lihtsustada 
mikrokoostootmisseadmete paigaldamist 
eravaldustesse.



PE475.874v01-00 18/106 AM\882687ET.doc

ET

Or. en

Muudatusettepanek 264
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Tuleks arvesse võtta koostootmise 
ning kaugkütte- ja -jahutuse sektori 
spetsiifilist struktuuri, millesse kuulub 
palju väikesi ja keskmise suurusega 
tootjaid; see on eriti oluline, kui vaadatakse 
läbi koostootmisseadmetele või nendega 
seotud võrkudele ehitusloa andmise 
halduskorda, et kohaldada põhimõtet 
„Kõigepealt mõtle väikestele”.

(26) Tuleks arvesse võtta koostootmise 
ning kaugkütte- ja -jahutuse sektori 
spetsiifilist struktuuri, millesse kuulub 
palju väikesi ja keskmise suurusega 
tootjaid; see on eriti oluline, kui vaadatakse 
läbi koostootmisseadmetele või nendega 
seotud võrkudele ehitusloa andmise 
halduskorda, et kohaldada põhimõtet 
„Kõigepealt mõtle väikestele”. Eelkõige 
tuleks lihtsustada 
mikrokoostootmisseadmete paigaldamist 
eravaldustesse.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek sätestab, et haldusmenetlused mikrokoostootmisseadmete paigaldamiseks 
peavad olema võimalikult lihtsad.

Muudatusettepanek 265
Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Tuleks arvesse võtta koostootmise 
ning kaugkütte- ja -jahutuse sektori 
spetsiifilist struktuuri, millesse kuulub 
palju väikesi ja keskmise suurusega 
tootjaid; see on eriti oluline, kui vaadatakse 
läbi koostootmisseadmetele või nendega 
seotud võrkudele ehitusloa andmise 

(26) Tuleks arvesse võtta koostootmise 
ning kaugkütte- ja -jahutuse sektori 
spetsiifilist struktuuri, millesse kuulub 
palju väikesi ja keskmise suurusega 
tootjaid; see on eriti oluline, kui vaadatakse 
läbi koostootmisseadmetele või nendega 
seotud võrkudele ehitusloa andmise 
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halduskorda, et kohaldada põhimõtet 
„Kõigepealt mõtle väikestele”.

halduskorda, et kohaldada põhimõtet 
„Kõigepealt mõtle väikestele”. Eelkõige 
tuleks lihtsustada 
mikrokoostootmisseadmete paigaldamist 
eravaldustesse.

Or. en

Muudatusettepanek 266
Judith A. Merkies, Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Tuleks arvesse võtta koostootmise 
ning kaugkütte- ja -jahutuse sektori 
spetsiifilist struktuuri, millesse kuulub 
palju väikesi ja keskmise suurusega 
tootjaid; see on eriti oluline, kui vaadatakse 
läbi koostootmisseadmetele või nendega 
seotud võrkudele ehitusloa andmise 
halduskorda, et kohaldada põhimõtet 
„Kõigepealt mõtle väikestele”.

(26) Tuleks arvesse võtta koostootmise 
ning kaugkütte- ja -jahutuse sektori 
spetsiifilist struktuuri, millesse kuulub 
palju väikesi ja keskmise suurusega 
tootjaid; see on eriti oluline, kui vaadatakse 
läbi koostootmisseadmetele või nendega 
seotud võrkudele ehitusloa andmise 
halduskorda, et kohaldada põhimõtet 
„Kõigepealt mõtle väikestele”. Eelkõige 
tuleks lihtsustada 
mikrokoostootmisseadmete paigaldamist 
eravaldustesse.

Or. en

Muudatusettepanek 267
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Enamik ELi ettevõtteid on väikesed 
või keskmise suurusega ettevõtjad (VKEd). 
Neil on ELi jaoks väga palju energiasäästu 
võimalusi. Selleks et aidata neil võtta 
energiatõhususe meetmeid, peaksid 

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

liikmesriigid rajama seda soodustava 
raamistiku, mille eesmärk on VKEde 
varustamine tehnilise abi ja just neile 
vajaliku teabega. Ideaaljuhul muutuksid 
siis ka VKEd energiatõhususe ja 
energiasäästu meetmete rakendamise eest 
vastutavaks ning asjaomastes ettevõtetes 
loodaks uusi töökohti või säilitataks 
olemasolevad töökohad.

Or. de

Muudatusettepanek 268
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(27) Enamik ELi ettevõtteid on väikesed 
või keskmise suurusega ettevõtjad (VKEd). 
Neil on ELi jaoks väga palju energiasäästu 
võimalusi. Selleks et aidata neil võtta 
energiatõhususe meetmeid, peaksid 
liikmesriigid rajama seda soodustava 
raamistiku, mille eesmärk on VKEde 
varustamine tehnilise abi ja just neile 
vajaliku teabega, arvestades seejuures, et 
parim VKEde ergutamise viis peab olema 
energiatõhususe meetmete kaudu 
saavutatav rahaline sääst;

Or. en

Muudatusettepanek 269
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. ro

Muudatusettepanek 270
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(28) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. 
novembri 2010. aasta direktiivis 
2010/75/EL (tööstusheidete kohta) on 
energiatõhusus üks kriteeriumidest parima 
võimaliku tehnika määramisel, mis 
võetakse aluseks loa andmise tingimuste 
kehtestamisel direktiivi reguleerimisalas 
tegutsevatele käitistele, sealhulgas 50 MW 
või suurema summaarse 
nimisoojusvõimsusega põletuskäitistele.
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tasemega, mis on saadud parima 
võimaliku tehnika kasutamisel. Komisjon 
peaks võrdlema energiatõhususe tasemeid 
ja kaaluma täiendavate meetmete 
ettepaneku esitamist, kui tegeliku 
energiatõhususe taseme ja parima 
võimaliku tehnika kasutamisega seotud 
energiatõhususe taseme vahel on 
märkimisväärsed erinevused. Tegelike 
energiatõhususe väärtuste kohta kogutud 
teavet tuleks kasutada ka komisjoni 21. 
detsembri 2006. aasta otsusega 
2007/74/EÜ sätestatud elektri- ja 
soojusenergia eraldi tootmise tõhususe 
ühtlustatud kontrollväärtuste 
läbivaatamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 271
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. 
novembri 2010. aasta direktiivis 
2010/75/EL (tööstusheidete kohta) on 
energiatõhusus üks kriteeriumidest parima 
võimaliku tehnika määramisel, mis 
võetakse aluseks loa andmise tingimuste 
kehtestamisel direktiivi reguleerimisalas 
tegutsevatele käitistele, sealhulgas 50 MW 
või suurema summaarse 
nimisoojusvõimsusega põletuskäitistele.
Kõnealuses direktiivis antakse 
liikmesriikidele siiski võimalus jätta 
energiatõhususe nõuded kohaldamata 
põletusseadmetele või muudele ettevõtte 
tegevuskohas süsinikdioksiidi heidet 
tekitavatele seadmetele, mis tegutsevad 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. 
oktoobri 2003. aasta direktiivi 2003/87/EÜ
(millega luuakse ühenduses 

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

kasvuhoonegaaside saastekvootidega 
kauplemise süsteem) I lisas loetletud 
tegevusaladel. Elektri- ja soojusjaamade 
ning mineraalõli ja gaasi 
rafineerimistehaste energiatõhususe olulise 
parandamise tagamiseks tuleks jälgida 
tegelikku energiatõhususe taset ja võrrelda 
seda asjakohase energiatõhususe tasemega, 
mis on saadud parima võimaliku tehnika 
kasutamisel. Komisjon peaks võrdlema 
energiatõhususe tasemeid ja avaldama 
tulemused, kaitstes samal ajal 
konfidentsiaalseid andmeid, kui tegeliku 
energiatõhususe taseme ja parima 
võimaliku tehnika kasutamisega seotud 
energiatõhususe taseme vahel on 
märkimisväärsed erinevused. Sellisel juhul 
peaks komisjon koostöös liikmesriikide ja 
ettevõtjatega leidma lahendused
energiatõhususe suurendamiseks ilma 
konkurentsivõimet kahjustamata.

Or. de

Selgitus

ELi heitkogustega kauplemise süsteemi käsitlevas direktiivis ette nähtud erandid on täiesti 
õigustatud ja peaksid säilima. Kõige olulisem on mitte kehtestada lisaks uusi õiguslikke 
kohustusi, vaid leida lahendused Euroopa tööstuse konkurentsivõime säilitamiseks. 
(Nafta)keemiatööstus on selles osas eriti ohustatud.

Muudatusettepanek 272
Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. 
novembri 2010. aasta direktiivis 
2010/75/EL (tööstusheidete kohta) on 
energiatõhusus üks kriteeriumidest parima 
võimaliku tehnika määramisel, mis 

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

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

Or. en

Selgitus

Rafineerimistehaste puhul moodustavad energiaga seotud kulud üle 50% kogu käituskuludest. 
Energia majandamine (energiatarbimise ja sellega seotud kulude miinimumini viimine) on 
seetõttu esmatähtis. Rafineerimissektorit iseloomustab süsinikdioksiidi leke, intensiivne 
heitkogustega kauplemine ja kõrged süsinikdioksiidiga seotud kulud võrreldes 
lisandväärtusega. ELi heitkogustega kauplemise süsteemi käsitlevas direktiivis ning ELi 
majandustegevuse statistika puhul kohustuslikus NACE-liigituses on rafineerimine liigitatud 
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muude energiamahukate tööstusvaldkondade hulka. Ettepanekus võrreldakse 
rafineerimissektorit ekslikult elektritootmissektoriga. Otsus tuua käesolevas direktiivis 
tootmisettevõtete valdkonnas konkreetselt välja rafineerimistehased on ootamatu ja 
meelevaldne. Need on lisatud ilma konsulteerimata, ning mõjuhinnangus rafineerimissektorit 
ei käsitletud. Rafineerimissektor on hõlmatud direktiivi üldiste sätetega energiamahukate 
tööstusvaldkondade kohta, seetõttu ei ole vaja rafineerimistehaseid eraldi ära märkida.

Muudatusettepanek 273
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

direktiivi 2010/75/EL raames, kui tegeliku 
energiatõhususe taseme ja parima 
võimaliku tehnika kasutamisega seotud 
energiatõhususe taseme vahel on 
märkimisväärsed erinevused. Tegelike 
energiatõhususe väärtuste kohta kogutud 
teavet tuleks kasutada ka komisjoni 21. 
detsembri 2006. aasta otsusega 
2007/74/EÜ sätestatud elektri- ja 
soojusenergia eraldi tootmise tõhususe 
ühtlustatud kontrollväärtuste 
läbivaatamiseks.

Or. en

Selgitus

Tööstusheidete direktiiv (2010/75/EÜ) näeb juba energiasektori ettevõtjatele ette raamistiku 
tõhusatesse elektrijaamadesse investeerimiseks, tuginedes parimale võimalikule tehnikale.
Uued õigusnormid, nagu uute energiatõhususe standardite kehtestamine, on seetõttu tarbetud 
ja võivad dubleerida tööstusheidete direktiivi.

Muudatusettepanek 274
Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28 a) Käesoleva direktiivi meetmed, mida 
kohaldatakse saastekvootidega 
kauplemise süsteemi raames teadaolevalt 
märkimisväärse süsinikdioksiidi heite 
ohuga energiamahukate 
tööstusvaldkondade suhtes, peavad 
arvesse võtma nende tööstusvaldkondade 
konkurentsivõimelisust ja olema seetõttu 
kulutasuvad.

Or. en

Selgitus

Energia kulukus koos heitkogustega kauplemise süsteemiga on rahvusvahelisele konkurentsile 
avatud ettevõtete puhul peamine ajend muudatuste tegemiseks energiatõhususe suunas ja 
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heitkoguste vähendamiseks.

Muudatusettepanek 275
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Liikmesriigid peaksid objektiivsete, 
läbipaistvate ja mittediskrimineerivate 
kriteeriumide põhjal kehtestama eeskirjad, 
milles käsitletakse tõhusa koostootmisega 
elektrit tootvate uute elektritootjate võrku 
ühendamise, võrgu tugevdamise ja võrku 
integreerimiseks vajalike tehniliste 
kohanduste kulude kandmist ja jagamist, 
võttes arvesse kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. 
aasta määrusega (EÜ) nr 714/2009 
(võrkudele juurdepääsu tingimuste kohta 
piiriüleses elektrikaubanduses ning millega 
tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 
1228/2003) ja Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 13. juuli 2009. aasta määrusega 
(EÜ) nr 715/2009 (maagaasi 
ülekandevõrkudele juurdepääsu tingimuste 
kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks 
määrus (EÜ) nr 1775/2005) välja töötatud 
juhiseid ja eeskirju. Elektritootjatel, kes 
toodavad elektrit tõhusa koostootmisega, 
tuleks lubada välja kuulutada 
ühendamistööde pakkumismenetlus. 
Tuleks lihtsustada tõhusa koostootmisega, 
eriti väikekoostootmisseadmetes ja 
mikrokoostootmisseadmetes toodetud 
elektri pääsu võrgusüsteemi.

(29) Liikmesriigid peaksid objektiivsete, 
läbipaistvate ja mittediskrimineerivate 
kriteeriumide põhjal kehtestama eeskirjad, 
milles käsitletakse tõhusa koostootmisega 
elektrit tootvate uute elektritootjate võrku 
ühendamise, võrgu tugevdamise ja võrku 
integreerimiseks vajalike tehniliste 
kohanduste kulude kandmist ja jagamist, 
võttes arvesse kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. 
aasta määrusega (EÜ) nr 714/2009 
(võrkudele juurdepääsu tingimuste kohta 
piiriüleses elektrikaubanduses ning millega 
tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 
1228/2003) ja Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 13. juuli 2009. aasta määrusega 
(EÜ) nr 715/2009 (maagaasi 
ülekandevõrkudele juurdepääsu tingimuste 
kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks 
määrus (EÜ) nr 1775/2005) välja töötatud 
juhiseid ja eeskirju. Elektritootjatel, kes 
toodavad elektrit tõhusa koostootmisega, 
tuleks lubada välja kuulutada 
ühendamistööde pakkumismenetlus. 
Tuleks lihtsustada tõhusa koostootmisega, 
eriti väikekoostootmisseadmetes ja 
mikrokoostootmisseadmetes toodetud 
elektri pääsu võrgusüsteemi. Eelkõige 
tuleb tagada, et sellisel elektril on 
võrgusüsteemile eelisjuurdepääs võrreldes 
taastuvatest energiaallikatest toodetud 
elektriga, sest vastasel juhul ei ole 
võimalik tagada elektri ning kütte või 
jahutuse koostootmise suurt tõhusust.

Or. de
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Selgitus

Taastuvatest energiaallikatest elektri tootmise pidev kasv viib peatselt konfliktini 
koostootmisjaamade elektri ja taastuvaid energiaallikaid kasutavate käitiste toodetud elektri 
vahel, kui ei kehtestata selget ülimuslikkust. Kuna koostootmisjaamad toodavad korraga 
kahte toodet, tuleb koostootmist eelistada, et vältida kulukate soojuse ja jahutuse 
akumuleerimissüsteemide kasutamist. Elektrienergia akumuleerimise süsteemide ehitamine 
tekitab juba lähikümnenditel märkimisväärseid lisakulusid.

Muudatusettepanek 276
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Liikmesriigid peaksid objektiivsete, 
läbipaistvate ja mittediskrimineerivate 
kriteeriumide põhjal kehtestama eeskirjad, 
milles käsitletakse tõhusa koostootmisega 
elektrit tootvate uute elektritootjate võrku 
ühendamise, võrgu tugevdamise ja võrku 
integreerimiseks vajalike tehniliste 
kohanduste kulude kandmist ja jagamist, 
võttes arvesse kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. 
aasta määrusega (EÜ) nr 714/2009
(võrkudele juurdepääsu tingimuste kohta 
piiriüleses elektrikaubanduses ning millega 
tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 
1228/2003) ja Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 13. juuli 2009. aasta määrusega
(EÜ) nr 715/2009 (maagaasi 
ülekandevõrkudele juurdepääsu tingimuste 
kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks 
määrus (EÜ) nr 1775/2005) välja töötatud 
juhiseid ja eeskirju. Elektritootjatel, kes 
toodavad elektrit tõhusa koostootmisega,
tuleks lubada välja kuulutada 
ühendamistööde pakkumismenetlus. 
Tuleks lihtsustada tõhusa koostootmisega, 
eriti väikekoostootmisseadmetes ja 
mikrokoostootmisseadmetes toodetud 
elektri pääsu võrgusüsteemi.

(29) Liikmesriigid peaksid objektiivsete, 
läbipaistvate ja mittediskrimineerivate 
kriteeriumide põhjal kehtestama eeskirjad, 
milles käsitletakse tõhusa koostootmisega 
elektrit tootvate uute elektritootjate võrku 
ühendamise, võrgu tugevdamise ja võrku 
integreerimiseks vajalike tehniliste 
kohanduste kulude kandmist ja jagamist, 
võttes arvesse kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. 
aasta määrusega (EÜ) nr 714/2009
(võrkudele juurdepääsu tingimuste kohta 
piiriüleses elektrikaubanduses ning millega 
tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 
1228/2003) ja Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 13. juuli 2009. aasta määrusega
(EÜ) nr 715/2009 (maagaasi 
ülekandevõrkudele juurdepääsu tingimuste 
kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks 
määrus (EÜ) nr 1775/2005) välja töötatud 
juhiseid ja eeskirju. Tuleks lihtsustada 
tõhusa koostootmisega, eriti 
väikekoostootmisseadmetes ja 
mikrokoostootmisseadmetes toodetud 
elektri pääsu võrgusüsteemi.
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Or. en

Muudatusettepanek 277
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Liikmesriigid peaksid objektiivsete, 
läbipaistvate ja mittediskrimineerivate 
kriteeriumide põhjal kehtestama eeskirjad, 
milles käsitletakse tõhusa koostootmisega 
elektrit tootvate uute elektritootjate võrku 
ühendamise, võrgu tugevdamise ja võrku 
integreerimiseks vajalike tehniliste 
kohanduste kulude kandmist ja jagamist, 
võttes arvesse kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. 
aasta määrusega (EÜ) nr 714/2009 
(võrkudele juurdepääsu tingimuste kohta 
piiriüleses elektrikaubanduses ning millega 
tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 
1228/2003) ja Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 13. juuli 2009. aasta määrusega 
(EÜ) nr 715/2009 (maagaasi 
ülekandevõrkudele juurdepääsu tingimuste 
kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks 
määrus (EÜ) nr 1775/2005) välja töötatud 
juhiseid ja eeskirju. Elektritootjatel, kes 
toodavad elektrit tõhusa koostootmisega, 
tuleks lubada välja kuulutada 
ühendamistööde pakkumismenetlus. 
Tuleks lihtsustada tõhusa koostootmisega, 
eriti väikekoostootmisseadmetes ja 
mikrokoostootmisseadmetes toodetud 
elektri pääsu võrgusüsteemi.

(29) Liikmesriigid peaksid objektiivsete, 
läbipaistvate ja mittediskrimineerivate 
kriteeriumide põhjal kehtestama eeskirjad, 
milles käsitletakse tõhusa koostootmisega 
elektrit tootvate uute elektritootjate võrku 
ühendamise, võrgu tugevdamise ja võrku 
integreerimiseks vajalike tehniliste 
kohanduste kulude kandmist ja jagamist, 
võttes arvesse kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. 
aasta määrusega (EÜ) nr 714/2009 
(võrkudele juurdepääsu tingimuste kohta 
piiriüleses elektrikaubanduses ning millega 
tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 
1228/2003) ja Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 13. juuli 2009. aasta määrusega 
(EÜ) nr 715/2009 (maagaasi 
ülekandevõrkudele juurdepääsu tingimuste 
kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks 
määrus (EÜ) nr 1775/2005) välja töötatud 
juhiseid ja eeskirju. Tuleks tagada kulude 
õiglane jagamine asjaomaste ettevõtjate 
vahel. Elektritootjatel, kes toodavad 
elektrit tõhusa koostootmisega, tuleks 
lubada välja kuulutada ühendamistööde 
pakkumismenetlus. Tuleks lihtsustada 
tõhusa koostootmisega, eriti 
väikekoostootmisseadmetes ja 
mikrokoostootmisseadmetes toodetud 
elektri pääsu võrgusüsteemi.

Or. en
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Muudatusettepanek 278
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 29 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29 a) Kooskõlas 13. juuli 2009. aasta 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiividega (EÜ) 2009/72 ja (EÜ) 
2009/73 vastutavad jaotusvõrguettevõtjad 
energiatõhususe tagamise eest 
elektrijaotussüsteemi haldamisel, 
hooldamisel ja arendamisel. See vastutus 
peaks selgelt hõlmama energiatõhususe 
aktiivset arendamist, pidades silmas võrku 
ühendatud tarbijaid ja võimalikke uusi 
tarbijaid, ning kõiki vajalikke kaudseid 
meetmeid, mis võivad seda edendada, 
nagu näiteks investeeringud 
energiatõhusust käsitlevatesse teadus- ja 
arendustegevuse programmidesse, 
kohustuste võtmine koos kohaliku 
omavalitsusega või kohalike ettevõtjate 
koolitamine.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas artikliga 12 tuleks rõhutada jaotusvõrguettevõtjate rolli.

Muudatusettepanek 279
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Käesoleva direktiivi tulemuslikuks ja 
õigeaegseks rakendamiseks, näiteks 
energiaauditite nõuete täitmise ja 
energiatõhususkohustuste süsteemide 
rakendamise jaoks on vaja piisaval arvul 

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

usaldusväärseid energiatõhususe 
valdkonnas pädevaid kutsetöötajaid. 
Seepärast peaksid liikmesriigid looma 
sertifitseerimissüsteemid 
energiateenusteosutajatele ning 
energiaauditite ja energiatõhususe 
parandamise meetmete pakkujatele.
Liikmesriigid peaksid lisaks pakkuma 
kvalifitseeritud ekspertidele ette nähtud 
keelekursusi, et edendada 
teenuseosutajate ja töötajate liikuvust 
ELis.

Or. de

Selgitus

Tööpuudus on ELi eri osades väga erinev. Kõrgelt kvalifitseeritud töötajad saaksid tegutseda 
palju ulatuslikumal tööturul, kui neil oleks olemas vajalik keeleoskus. 

Muudatusettepanek 280
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fi
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Muudatusettepanek 281
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Tuleb jätkata energiateenuste turu 
arendamist, et tagada nõudlus 
energiateenuste järele ja selliste teenuste 
osutamine. Sellele aitab kaasa läbipaistvus, 
näiteks energiateenuste osutajate 
nimekirjad. Näidislepingud ja juhised, 
eelkõige energiatõhususe lepingute kohta, 
võivad samuti aidata nõudlust ergutada. Nii 
nagu muudegi kolmanda isiku poolse 
finantseerimiskokkuleppe vormide puhul, 
väldib energiatõhususe lepingu puhul 
energiateenuse saaja investeerimiskulusid, 
kasutades osa energiasäästu 
finantsväärtusest selleks, et maksta 
investeeringu eest, mille on täielikult või 
osaliselt teinud kolmas isik.

(31) Tuleb jätkata energiateenuste turu 
arendamist, et tagada nõudlus 
energiateenuste järele ja selliste teenuste 
osutamine. Sellele aitab kaasa läbipaistvus, 
näiteks energiateenuste osutajate 
nimekirjad. Näidislepingud ja juhised, 
eelkõige energiatõhususe lepingute kohta, 
võivad samuti aidata nõudlust ergutada. Nii 
nagu muudegi kolmanda isiku poolse 
finantseerimiskokkuleppe vormide puhul, 
väldib energiatõhususe lepingu puhul 
energiateenuse saaja investeerimiskulusid, 
kasutades osa energiasäästu 
finantsväärtusest selleks, et maksta 
investeeringu eest, mille on täielikult või 
osaliselt teinud kolmas isik. Samal ajal 
tuleb siiski tagada, et ei pakutaks ainult 
kiiresti äratasuvaid meetmeid, vaid ka 
erinevate meetmete kogumeid, nii et ka 
suuremaid pingutusi nõudvad ja seega 
kulukamad meetmed kiiresti kasutusele 
võetaks.

Or. de

Selgitus

Energiateenuste osutajad eelistavad kiiresti äratasuvaid meetmeid. Kui me aga tahame tõesti 
saavutada 2050. aastaks hoonete oluliselt väiksema energiatarbimise, tuleb kiiresti kasutusele 
võtta ka kulukamad meetmed. Ainult mõlemate meetmete tulemuslik kombineerimine, mis 
tasub ära 10–20 aasta jooksul, tõotab püsivat edu.

Muudatusettepanek 282
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 31
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Tuleb jätkata energiateenuste turu 
arendamist, et tagada nõudlus 
energiateenuste järele ja selliste teenuste 
osutamine. Sellele aitab kaasa läbipaistvus, 
näiteks energiateenuste osutajate 
nimekirjad. Näidislepingud ja juhised, 
eelkõige energiatõhususe lepingute kohta, 
võivad samuti aidata nõudlust ergutada. Nii 
nagu muudegi kolmanda isiku poolse 
finantseerimiskokkuleppe vormide puhul, 
väldib energiatõhususe lepingu puhul 
energiateenuse saaja investeerimiskulusid, 
kasutades osa energiasäästu 
finantsväärtusest selleks, et maksta 
investeeringu eest, mille on täielikult või 
osaliselt teinud kolmas isik.

(31) Energiatõhususe leping hõlmab 
mitmesuguseid mehhanisme, mis loovad 
võimaluse võtta kasutusele 
energiatõhusamaid tehnoloogiaid ja 
lahendusi. Tuleb jätkata energiateenuste 
turu arendamist, et tagada nõudlus 
energiateenuste järele ja selliste teenuste 
osutamine avatud ja läbipaistval viisil. 
Sellele aitab kaasa läbipaistvus, näiteks 
energiateenuste osutajate nimekirjad. 
Näidislepingud ja juhised, eelkõige 
energiatõhususe lepingute kohta, võivad 
samuti aidata nõudlust ergutada. Nii nagu 
muudegi kolmanda isiku poolse 
finantseerimiskokkuleppe vormide puhul, 
väldib energiatõhususe lepingu puhul 
energiateenuse saaja investeerimiskulusid, 
kasutades osa energiasäästu 
finantsväärtusest selleks, et maksta 
investeeringu eest, mille on täielikult või 
osaliselt teinud kolmas isik.
Energiatõhususe lepingute turul ei 
diskrimineerita ühtegi energiateenuste 
osutajat.

Or. en

Muudatusettepanek 283
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Tuleb jätkata energiateenuste turu 
arendamist, et tagada nõudlus 
energiateenuste järele ja selliste teenuste 
osutamine. Sellele aitab kaasa läbipaistvus, 
näiteks energiateenuste osutajate 
nimekirjad. Näidislepingud ja juhised, 
eelkõige energiatõhususe lepingute kohta, 
võivad samuti aidata nõudlust ergutada. Nii 

(31) Tuleb jätkata energiateenuste turu 
arendamist, et tagada nõudlus 
energiateenuste järele ja selliste teenuste 
osutamine avatud ja läbipaistval viisil. 
Sellele aitab kaasa läbipaistvus, näiteks 
energiateenuste osutajate nimekirjad. 
Näidislepingud ja juhised, eelkõige 
energiatõhususe lepingute kohta, võivad 
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nagu muudegi kolmanda isiku poolse 
finantseerimiskokkuleppe vormide puhul, 
väldib energiatõhususe lepingu puhul 
energiateenuse saaja investeerimiskulusid, 
kasutades osa energiasäästu 
finantsväärtusest selleks, et maksta 
investeeringu eest, mille on täielikult või 
osaliselt teinud kolmas isik.

samuti aidata nõudlust ergutada. Nii nagu 
muudegi kolmanda isiku poolse 
finantseerimiskokkuleppe vormide puhul, 
väldib energiatõhususe lepingu puhul 
energiateenuse saaja investeerimiskulusid, 
kasutades osa energiasäästu 
finantsväärtusest selleks, et maksta 
investeeringu eest, mille on täielikult või 
osaliselt teinud kolmas isik.

Or. ro

Muudatusettepanek 284
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) On vaja kindlaks teha ja kõrvaldada 
õigusnormidega seotud ja muud tõkked, 
mis takistavad energiatõhususe lepingute ja 
muude energia säästmisele suunatud ja 
kolmanda isiku poolt finantseeritud 
kokkulepete kasutamist. Sellisteks tõketeks 
on raamatupidamiseeskirjad ja tavad, mis 
takistavad kapitaliinvesteeringute ja 
energiatõhususe parandamise meetmetega 
aasta jooksul saavutatud finantssäästu 
adekvaatset kajastamist raamatupidamises 
kogu investeeringu eluea vältel. Samuti 
tuleks liikmesriigi tasandil kõrvaldada 
olemasolevate hoonete renoveerimise 
takistused, mida tekitavad asjaomaseid 
osalisi mõjutavad erinevad stiimulid.

(32) On vaja kindlaks teha ja kõrvaldada 
õigusnormidega seotud, halduslikud ja 
muud tõkked, mis takistavad 
energiatõhususe lepingute ja muude 
energia säästmisele suunatud ja kolmanda 
isiku poolt finantseeritud kokkulepete 
kasutamist. Sellisteks tõketeks on 
raamatupidamiseeskirjad ja tavad, mis 
takistavad kapitaliinvesteeringute ja 
energiatõhususe parandamise meetmetega 
aasta jooksul saavutatud finantssäästu 
adekvaatset kajastamist raamatupidamises 
kogu investeeringu eluea vältel. Samuti 
tuleks liikmesriigi tasandil kõrvaldada 
olemasolevate hoonete renoveerimise 
takistused, mida tekitavad nii asjaomaseid 
osalisi mõjutavad erinevad stiimulid kui ka 
juurdepääs erinevatele 
rahastamisvahenditele.

Or. ro

Muudatusettepanek 285
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Liikmesriike ja piirkondi tuleks 
innustada täiel määral kasutama 
struktuurifonde ja ühtekuuluvusfondi, et 
käivitada investeeringud energiatõhususe 
parandamise meetmetesse. 
Energiatõhususse investeerimine võib 
aidata suurendada majanduskasvu ja 
tööhõivet, hoogustada innovatsiooni, 
vähendada kodumajapidamiste 
kütteostuvõimetust, ning seega toetada 
majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset 
ühtekuuluvust. Võimalike 
rahastamisvaldkondade hulka kuuluvad 
energiatõhususe meetmed avaliku sektori 
hoonetes ja elamufondis ning uute oskuste 
õpetamine energiatõhusussektori tööhõive 
soodustamiseks.

(33) Liikmesriike ja piirkondi tuleks 
innustada täiel määral kasutama 
mitmesuguseid olemasolevaid ELi 
rahastamisvahendeid, nagu 
struktuurifonde ja ühtekuuluvusfondi, aga 
ka uusi ja innovatiivseid 
rahastamisvahendeid, nagu Euroopa 
kohaliku energiaabi fondi (ELENA) ja 
Euroopa energiatõhususe fondi, et 
käivitada investeeringud energiatõhususe 
parandamise meetmetesse. 
Energiatõhususse investeerimine võib 
aidata suurendada majanduskasvu ja 
tööhõivet, hoogustada innovatsiooni, 
vähendada kodumajapidamiste 
kütteostuvõimetust, ning seega toetada 
majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset 
ühtekuuluvust. Võimalike 
rahastamisvaldkondade hulka kuuluvad 
energiatõhususe meetmed avaliku sektori 
hoonetes ja elamufondis ning uute oskuste 
õpetamine energiatõhusussektori tööhõive 
soodustamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 286
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Liikmesriike ja piirkondi tuleks 
innustada täiel määral kasutama 
struktuurifonde ja ühtekuuluvusfondi, et 
käivitada investeeringud energiatõhususe 
parandamise meetmetesse. 
Energiatõhususse investeerimine võib 

(33) Liikmesriike ja piirkondi tuleks 
innustada täiel määral kasutama 
struktuurifonde ja ühtekuuluvusfondi, et 
käivitada investeeringud energiatõhususe 
parandamise meetmetesse. 
Energiatõhususse investeerimine võib 
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aidata suurendada majanduskasvu ja 
tööhõivet, hoogustada innovatsiooni, 
vähendada kodumajapidamiste
kütteostuvõimetust, ning seega toetada 
majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset 
ühtekuuluvust. Võimalike 
rahastamisvaldkondade hulka kuuluvad 
energiatõhususe meetmed avaliku sektori 
hoonetes ja elamufondis ning uute oskuste 
õpetamine energiatõhusussektori tööhõive 
soodustamiseks.

aidata suurendada majanduskasvu ja 
tööhõivet, hoogustada innovatsiooni, 
vähendada kodumajapidamiste 
kütteostuvõimetust, ning seega toetada 
majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset 
ühtekuuluvust. Võimalike 
rahastamisvaldkondade hulka kuuluvad 
energiatõhususe meetmed avaliku sektori 
hoonetes ja elamufondis, hiljemalt 2020. 
aasta lõpuks liginullenergiahoonete 
ehitamise edendamine ning uute oskuste 
õpetamine energiatõhusussektori tööhõive 
soodustamiseks.

Or. de

Selgitus

Ehitiste energiatõhususe direktiivis on sätestatud, et liginullenergiahoonete hulka 
mittekuuluvate hoonete ehitamist ei keelata enne 1. jaanuari 2021. Ometi näib olevat täiesti 
mõistlik luua stiimuleid liginullenergiahoonete ehitamiseks juba praegu, kuid selline 
edendamine peaks lõppema, kui muud liiki hoonete ehitamine niikuinii ära keelatakse.

Muudatusettepanek 287
Vladimir Urutchev

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Liikmesriike ja piirkondi tuleks 
innustada täiel määral kasutama 
struktuurifonde ja ühtekuuluvusfondi, et 
käivitada investeeringud energiatõhususe 
parandamise meetmetesse.
Energiatõhususse investeerimine võib 
aidata suurendada majanduskasvu ja 
tööhõivet, hoogustada innovatsiooni, 
vähendada kodumajapidamiste 
kütteostuvõimetust, ning seega toetada 
majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset 
ühtekuuluvust. Võimalike 
rahastamisvaldkondade hulka kuuluvad 
energiatõhususe meetmed avaliku sektori 
hoonetes ja elamufondis ning uute oskuste 

(33) Liikmesriike ja piirkondi tuleks 
innustada täiel määral kasutama 
struktuurifonde ja ühtekuuluvusfondi, et 
käivitada investeeringud energiatõhususe 
parandamise meetmetesse.
Energiatõhususse investeerimine võib 
aidata suurendada majanduskasvu ja 
tööhõivet, hoogustada innovatsiooni, 
vähendada kodumajapidamiste 
kütteostuvõimetust, ning seega toetada 
majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset 
ühtekuuluvust. Võimalike 
rahastamisvaldkondade hulka kuuluvad 
energiatõhususe meetmed avaliku sektori 
hoonetes ja elamufondis, uute oskuste 
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õpetamine energiatõhusussektori tööhõive 
soodustamiseks.

õpetamine energiatõhusussektori tööhõive 
soodustamiseks ning uute energiatõhusate 
hoonete rahastamine.

Or. en

Muudatusettepanek 288
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Komisjon peab energiatõhususega 
20 % säästmise eesmärgi taotlemisel 
jälgima uute meetmete mõju direktiivile 
2003/87/EÜ (millega luuakse ELi 
heitkogustega kauplemise süsteem, HKS), 
et säilitada heitkogustega kauplemise 
süsteemi stiimulid, millega soodustatakse 
investeerimist vähese CO2 heitega 
tehnoloogiasse ja valmistatakse HKSis 
osalevaid sektoreid ette tulevikus 
vajalikuks innovatsiooniks.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

ELi heitkogustega kauplemise süsteemi kvootide kogus on kindlaks määratud ELi 
heitkogustega kauplemise süsteemi käsitlevas direktiivis, seetõttu ei ole käesolev 
energiatõhususe direktiiv sobiv koht nende ülemmäärade muutmiseks. Heitkogustega 
kauplemise süsteemi käsitlev direktiiv on valitud CO2 heitkoguste vähendamise turupõhiseks 
vahendiks ja ükski muu õigusakt ei tohiks kvootide hinda muuta ja CO2 turul ebakindlust 
tekitada.

Muudatusettepanek 289
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 34
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Komisjon peab energiatõhususega 
20 % säästmise eesmärgi taotlemisel 
jälgima uute meetmete mõju direktiivile 
2003/87/EÜ (millega luuakse ELi 
heitkogustega kauplemise süsteem, HKS), 
et säilitada heitkogustega kauplemise 
süsteemi stiimulid, millega soodustatakse 
investeerimist vähese CO2 heitega 
tehnoloogiasse ja valmistatakse HKSis 
osalevaid sektoreid ette tulevikus 
vajalikuks innovatsiooniks.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

ELi heitkogustega kauplemise süsteem (HKS) on turupõhine vahend CO2 heite 
vähendamiseks. HKSi järgmise etapi (2013–2020) jooksul järk-järgult vähenev piirmäär 
(saastekvootide maksimumkogus) viib CO2 heitkogused seatud eesmärgini. Ametiasutused ei 
tohiks kvootide hinda mõjutada, et vältida segadust turul.

Muudatusettepanek 290
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Komisjon peab energiatõhususega 
20 % säästmise eesmärgi taotlemisel 
jälgima uute meetmete mõju direktiivile 
2003/87/EÜ (millega luuakse ELi 
heitkogustega kauplemise süsteem, HKS), 
et säilitada heitkogustega kauplemise 
süsteemi stiimulid, millega soodustatakse 
investeerimist vähese CO2 heitega 
tehnoloogiasse ja valmistatakse HKSis 
osalevaid sektoreid ette tulevikus 
vajalikuks innovatsiooniks.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 291
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Komisjon peab energiatõhususega 
20 % säästmise eesmärgi taotlemisel 
jälgima uute meetmete mõju direktiivile 
2003/87/EÜ (millega luuakse ELi 
heitkogustega kauplemise süsteem, HKS), 
et säilitada heitkogustega kauplemise 
süsteemi stiimulid, millega soodustatakse 
investeerimist vähese CO2 heitega 
tehnoloogiasse ja valmistatakse HKSis 
osalevaid sektoreid ette tulevikus 
vajalikuks innovatsiooniks.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 292
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Komisjon peab energiatõhususega 
20 % säästmise eesmärgi taotlemisel 
jälgima uute meetmete mõju direktiivile 
2003/87/EÜ (millega luuakse ELi 
heitkogustega kauplemise süsteem, HKS), 
et säilitada heitkogustega kauplemise 
süsteemi stiimulid, millega soodustatakse 
investeerimist vähese CO2 heitega 
tehnoloogiasse ja valmistatakse HKSis 
osalevaid sektoreid ette tulevikus 
vajalikuks innovatsiooniks.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 293
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Komisjon peab energiatõhususega 
20 % säästmise eesmärgi taotlemisel 
jälgima uute meetmete mõju direktiivile 
2003/87/EÜ (millega luuakse ELi 
heitkogustega kauplemise süsteem, HKS), 
et säilitada heitkogustega kauplemise 
süsteemi stiimulid, millega soodustatakse 
investeerimist vähese CO2 heitega 
tehnoloogiasse ja valmistatakse HKSis 
osalevaid sektoreid ette tulevikus 
vajalikuks innovatsiooniks.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

ELi heitkogustega kauplemise süsteem (HKS) peaks jääma ennekõike vahendiks, millega 
vähendatakse kulutõhusal viisil Euroopa tööstuslike kasvuhoonegaaside heitkoguseid 2020. 
aastani ja pärast seda. On tähtis, et seadusandja väldiks kohatut sekkumist 
turumehhanismidesse, eesmärgiga kujundada kvootide hinnataset. Mis tahes otsene või 
kaudne meede selle eesmärgi ajutiseks või püsivaks muutmiseks, näiteks energiatõhususe 
meetmete poolt süsinikdioksiidihinnale avalduva mõju kompenseerimine, häiriks turu 
toimimist.

Muudatusettepanek 294
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Komisjon peab energiatõhususega 
20 % säästmise eesmärgi taotlemisel
jälgima uute meetmete mõju direktiivile 
2003/87/EÜ (millega luuakse ELi 

(34) Komisjon peab energiasäästlikkuse 
20 % suurendamise eesmärgi täitmisel
jälgima uute meetmete mõju direktiivile 
2003/87/EÜ (millega luuakse ELi 
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heitkogustega kauplemise süsteem, HKS), 
et säilitada heitkogustega kauplemise 
süsteemi stiimulid, millega soodustatakse 
investeerimist vähese CO2 heitega 
tehnoloogiasse ja valmistatakse HKSis 
osalevaid sektoreid ette tulevikus 
vajalikuks innovatsiooniks.

heitkogustega kauplemise süsteem, HKS), 
et säilitada heitkogustega kauplemise 
süsteemi stiimulid, millega soodustatakse 
investeerimist vähese CO2 heitega 
tehnoloogiasse ja valmistatakse HKSis 
osalevaid sektoreid ette tulevikus 
vajalikuks innovatsiooniks. Selle eelduseks 
on, et majandus saab tugineda stabiilsele 
õigusraamistikule. Seetõttu tuleks 
plaanimis- ja investeerimiskindluse 
tagamiseks välistada mis tahes 
täiendavaid takistusi kujutavad 
muudatused heitkogustega kauplemise 
süsteemis enne 2020. aastat.

Or. de

Selgitus

Komisjon kaalub süsinikdioksiidikvootide vähendamise abil suurendada nende maksumust. 
Selline ametivõimudepoolne sekkumine läheks põhimõtteliselt vastuollu turumajanduse 
põhimõtetega ning tekitaks samas ebakindlust investeerijate ja laenuandjate hulgas. 
Tagajärjed oleksid vastupidised soovitule: investeeringuid ei tehtaks, uusi töökohti ei loodaks 
ja energiatõhusaid tehnoloogiaid kasutusele ei võetaks.

Muudatusettepanek 295
Daniel Caspary

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Komisjon peab energiatõhususega 
20 % säästmise eesmärgi taotlemisel
jälgima uute meetmete mõju direktiivile 
2003/87/EÜ (millega luuakse ELi 
heitkogustega kauplemise süsteem, HKS), 
et säilitada heitkogustega kauplemise 
süsteemi stiimulid, millega soodustatakse 
investeerimist vähese CO2 heitega 
tehnoloogiasse ja valmistatakse HKSis 
osalevaid sektoreid ette tulevikus 
vajalikuks innovatsiooniks.

(34) Komisjon peab energiatõhususe 20 % 
suurendamise eesmärgi täitmisel jälgima 
uute meetmete mõju direktiivile 
2003/87/EÜ (millega luuakse ELi 
heitkogustega kauplemise süsteem, HKS)
ning ümberpöördult, võtma samuti 
arvesse HKSi positiivset mõju 
energiatõhususe 20 % suurendamise 
eesmärgi täitmisele.

Or. de
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Muudatusettepanek 296
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Komisjon peab energiatõhususega 
20 % säästmise eesmärgi taotlemisel
jälgima uute meetmete mõju direktiivile 
2003/87/EÜ (millega luuakse ELi 
heitkogustega kauplemise süsteem, HKS), 
et säilitada heitkogustega kauplemise 
süsteemi stiimulid, millega soodustatakse 
investeerimist vähese CO2 heitega 
tehnoloogiasse ja valmistatakse HKSis 
osalevaid sektoreid ette tulevikus 
vajalikuks innovatsiooniks.

(34) Komisjon peab energiatõhususe 20 % 
suurendamise eesmärgi täitmisel jälgima ja 
võtma arvesse uute meetmete mõju 
direktiivile 2003/87/EÜ (millega luuakse 
ELi heitkogustega kauplemise süsteem, 
HKS), et säilitada heitkogustega 
kauplemise süsteemi stiimulid, millega 
soodustatakse investeerimist vähese CO2
heitega tehnoloogiasse ja valmistatakse 
HKSis osalevaid sektoreid ette tulevikus 
vajalikuks innovatsiooniks. Selleks et mitte 
katkestada heitmekvootidega kauplemist, 
ei tohi käesoleva direktiiviga 
kavandatavad meetmed kattuda direktiivi 
2003/87/EÜ sätetega.

Or. ro

Muudatusettepanek 297
Bendt Bendtsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(34) Komisjon jälgib energiatõhususe 20 
% suurendamise eesmärgi täitmisel uute 
meetmete mõju direktiivile 2003/87/EÜ
(millega luuakse ELi heitkogustega 
kauplemise süsteem, HKS) ning võtab 
selle tagamiseks, et HKSi turg tegutseks 
vastavalt oma esialgsele eesmärgile, 
meetmeid miinimumhinna kehtestamiseks 
süsinikdioksiidile, et säilitada 
heitkogustega kauplemise süsteemi 
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vajalikuks innovatsiooniks. stiimulid, millega soodustatakse 
investeerimist vähese CO2 heitega 
tehnoloogiasse ja valmistatakse HKSis 
osalevaid sektoreid ette tulevikus 
vajalikuks innovatsiooniks.

Or. en

Selgitus

Tuleks täpsustada, milliseid konkreetseid meetmeid võib komisjon võtta, et HKS stimuleeriks 
investeeringuid energiatõhususse ja taastuvatesse energiaallikatesse.

Muudatusettepanek 298
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij, 
Romana Jordan Cizelj, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Gaston Franco, Werner Langen, Ioannis A. 
Tsoukalas, Jan Březina, Holger Krahmer, Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Komisjon peab energiatõhususega 
20 % säästmise eesmärgi taotlemisel
jälgima uute meetmete mõju direktiivile 
2003/87/EÜ (millega luuakse ELi 
heitkogustega kauplemise süsteem, HKS), 
et säilitada heitkogustega kauplemise 
süsteemi stiimulid, millega soodustatakse 
investeerimist vähese CO2 heitega 
tehnoloogiasse ja valmistatakse HKSis 
osalevaid sektoreid ette tulevikus 
vajalikuks innovatsiooniks.

(34) Komisjon peab energiatõhususe 20 % 
suurendamise eesmärgi täitmisel jälgima 
uute meetmete mõju direktiivile 
2003/87/EÜ (millega luuakse ELi 
heitkogustega kauplemise süsteem, HKS), 
et säilitada heitkogustega kauplemise 
süsteemi stiimulid, millega soodustatakse 
investeerimist vähese CO2 heitega 
tehnoloogiasse ja valmistatakse HKSis 
osalevaid sektoreid ette tulevikus 
vajalikuks innovatsiooniks, ilma et 
seejuures sekkutaks HKSi 
rakendussätetesse.

Or. en

Selgitus

Tuleks täpsustada, et komisjon ei tohi sekkuda, näiteks panna kõrvale CO2-kvoote seoses 
HKSi kauplemisperioodiga 2013–2020. Vastasel juhul puuduks turuosalistel ja ametiasutustel 
õiguskindlus ning palju raskem oleks teha tulevikku suunatud investeerimisotsuseid, sh 
energiatõhususe osas.
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Muudatusettepanek 299
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(35) Direktiiviga 2006/32/EÜ nõutakse 
liikmesriikidelt, et nad võtaksid vastu 
üldise riigisisese soovitusliku energiasäästu 
eesmärgi säästa 9 % aastaks 2016, mis 
tuleb saavutada energiateenuste 
kasutuselevõtu ja muude energiatõhususe 
parandamise meetmetega. Kõnealuses 
direktiivis sätestatakse, et pärast seda, kui 
liikmesriigid on vastu võtnud teise 
energiatõhususkava, esitab komisjon, kui 
see on vajalik ja asjakohane, ettepaneku 
võtta täiendavaid meetmeid, sealhulgas 
pikendada eesmärkide kohaldamise 
ajavahemikku. Kui aruandest järeldub, et 
kõnealuses direktiivis sätestatud riigisiseste 
soovituslike eesmärkide nimel ei ole tehtud 
piisavaid edusamme, käsitletakse nendes 
ettepanekutes eesmärkide taset ja laadi.
Käesoleva direktiiviga kaasnevas
mõjuhinnangus leitakse, et liikmesriikide 
9 % eesmärgi saavutamine kulgeb 
plaanipäraselt ning 9 % eesmärk on 
oluliselt vähem ambitsioonikas kui pärast 
seda vastuvõetud eesmärk suurendada
aastaks 2020 energia säästmist 20 %, 
võrreldes 2007. aastal tehtud 
prognoosidega. Seetõttu ei ole praegusel 
etapil tarvis käesolevasse direktiivi 
kavandada õiguslikult siduvaid 
vahendeid. Siiski tuleks neid liikmesriike,
kelle 2016. aastaks seatud eesmärgi 
täitmine on hädaohus, julgustada enda 
jaoks kasutusele võtma täiendavaid 
vahendeid, mille hulka võivad kuuluda ka 
siduvad vahendid.

Or. de
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Selgitus

Kui enamik liikmesriike näivad suutvat saavutada 9% energia säästmise eesmärki, ei ole 
mingit mõtet hakata praegu kehtestama arvukaid siduvaid vahendeid, nagu seda soovitab 
komisjon. 9% eesmärgi saavutamiseks on liikmesriigid juba pidanud kasutusele võtma suurel 
hulgal eri vahendeid. Seetõttu tasuks äärmisel juhul kaaluda parimate tavade vahetamist 
liikmesriikide vahel.

Muudatusettepanek 300
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, Romana Jordan Cizelj, 
Lena Kolarska-Bobińska, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Jan Březina, Holger 
Krahmer, Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 301
Daniel Caspary

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 302
Adam Gierek
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) Kuigi käesoleva direktiiviga 
tunnistatakse direktiiv 2006/32/EÜ 
kehtetuks, tuleks direktiivi 2006/32/EÜ 
artiklit 4 kohaldada kuni 9 % eesmärgi 
saavutamise tähtajani.

(36) Kuigi käesoleva direktiiviga 
tunnistatakse direktiiv 2006/32/EÜ 
kehtetuks, tuleks direktiivi 2006/32/EÜ 
artiklit 4 kohaldada kuni 9 % eesmärgi 
saavutamise tähtajani ELi keskmisena.

Or. pl

Selgitus

See eesmärk võib olla üle või alla 9%, olenevalt majanduse tüübist ja konkreetsest 
energiaallikate jaotusest.

Muudatusettepanek 303
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(37) Käesoleva direktiivi eesmärk on 
saavutada aastaks 2020 energiatõhususe 
suurendamisega ELis primaarenergia sääst 
20 % ja sillutada teed edasisele 
energiatõhususe parandamisele ja edasisele 
energia säästmisele pärast 2020. aastat, 
kuid kuna selle eesmärgi saavutamine 
liikmesriikides ei kulge plaanipäraselt, kui 
selleks ei võeta täiendavaid 
energiatõhususe meetmeid, peab ELil 
olema võimalik teha liikmesriikidele 
soovitusi parimate vahendite kasutamise
osas. Energiasäästu on peaaegu alati 
võimalik saavutada kohalikul tasandil ja 
seega tuleks kooskõlas Euroopa Liidu 
lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse 
põhimõttega võtta konkreetseid meetmeid
kodanikule võimalikult lähemal. Lisaks 
erinevad traditsioonid ning kliima-, 
majandus- jm tingimused Euroopa Liidus 
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ja mõningal määral isegi liikmesriikides 
endis sellisel määral, et iga juhtum nõuab 
spetsiaalselt kohandatud vahendeid. ELil 
ei ole võimalik kogu seda mitmekesisust 
õiglaselt kohelda, tehes kasutatavate 
vahendite osas siduvaid ettekirjutusi. 
Kõnealuses artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 
lähe käesolev direktiiv kaugemale, kui on 
vaja nimetatud eesmärgi saavutamiseks.

Or. de

Selgitus

ELi tunnuslausesse „ühinenud mitmekesisuses” tuleb suhtuda tõsiselt, kui tahetakse oma 
kodanikke sellega kaasa haarata. Tsentraliseeritud juhendid, eriti veel sellises valdkonnas, 
kus vajatakse kohalikke meetmeid ja kus valitseb nii suur mitmekesisus, vaid süvendavad 
võõrdumist Euroopast. See ei ole Euroopa Parlamendi huvides.

Muudatusettepanek 304
Daniel Caspary

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(37) Kui käesoleva direktiivi eesmärgi –
saavutada aastaks 2020 energiatõhususe 
suurendamisega ELis mittesiduv
primaarenergia sääst 20 % ja sillutada teed 
edasisele energiatõhususe parandamisele 
pärast 2020. aastat – saavutamine 
liikmesriikides ei kulge plaanipäraselt,
ilma et selleks ei võeta täiendavaid 
energiatõhususe meetmeid, võiks EL võtta
meetmeid, ranges kooskõlas Euroopa 
Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuse põhimõttega ja vastavalt 
samas artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõttele.
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Or. de

Muudatusettepanek 305
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Palju demokraatlikum oleks algusest peale lülitada direktiivi aegumis- või 
läbivaatamistähtaeg. Komisjoni pakutav variant sisaldab endas riski, et mõned direktiivi 
elemendid võivad muutuda läbipaistmatuteks ja mittedemokraatlikeks menetlusteks. Seda 
tuleb vältida.

Muudatusettepanek 306
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 41 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41 a) Liikmesriigid peaksid aitama 
eelkõige soojuse ja elektri koostootmise 
ettevõtjatel toetusmeetmeid ära kasutada.

Or. de
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Muudatusettepanek 307
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I peatükk – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sisu, reguleerimisala, mõisted ja
energiatõhususe eesmärgid

Sisu, reguleerimisala, mõisted ja
energiasäästmise eesmärgid

Or. de

Muudatusettepanek 308
Robert Goebbels

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse ühine 
raamistik energiatõhususe edendamiseks 
Euroopa Liidus, et tagada liidu eesmärgi 
täitmine saavutada primaarenergia sääst 
20 % aastaks 2020 ja rajada teed edasisele 
energiatõhususe parandamisele pärast seda 
tähtaega. Madala süsinikdioksiidi 
sisaldusega ja taastuvenergia 
kasutuselevõtt leevendab vajadust 
energiasäästuks pärast 2020. aastat.

Or. de

Selgitus

Inimkonna energiavajadus ei kao kuhugi. Energiasäästu ei saa taotleda lõpmatult kasvavas 
lineaarses joones, kuigi tõhususe kasv on siiski võimalik.

Muudatusettepanek 309
Silvia-Adriana Ţicău

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

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

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse ühine 
raamistik energiatõhususe edendamiseks 
Euroopa Liidus, võttes arvesse tehnilist 
teostatavust, kulutõhusust, 
ilmastikutingimusi ja ELi-siseseid 
kliimanõudeid, et tagada liidu eesmärgi 
täitmine saavutada primaarenergia sääst 
20 % aastaks 2020 ja rajada teed edasisele 
energiatõhususe parandamisele.

Or. ro

Muudatusettepanek 310
Fiona Hall, Corinne Lepage

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse ühine 
raamistik energiatõhususe edendamiseks 
Euroopa Liidus, et tagada liidu eesmärgi 
täitmine saavutada primaarenergia sääst 
20 % aastaks 2020, mis vastavalt 
PRIMESi prognoosidele võrdub 2020. 
aastal primaarenergia 1474 miljoni 
naftaekvivalenttonnise tarbimisega aasta 
jooksul, ja rajada teed edasisele 
energiatõhususe parandamisele pärast seda 
tähtaega.

Or. en

Muudatusettepanek 311
Hannes Swoboda

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

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 312
Angelika Niebler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Selgitus

Direktiivi sõnastus peaks toetuma riigipeade ja valitsusjuhtide poolt Euroopa Ülemkogus 
2007. aasta märtsis vastu võetud järeldustele. Pealegi ei ole asjakohane võrdsustada 
energiatõhususe normatiive energia absoluutse puhassäästuga, kuna energiatõhususe 
suurendamine toob kaasa vaid konkreetse energiasäästu ja ei vähenda tingimata energia 
tarbimist absoluutses mõttes.

Muudatusettepanek 313
Paul Rübig
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Energiatõhususe tase ja kasutatavad programmid on eri liikmesriikides väga erinevad. On 
tähtis juhtida tähelepanu liikmesriikides juba varem kasutatud (vabatahtlikele) 
programmidele ja meetmetele. Selle mõte on mitte diskrimineerida eesrindlikke riike ning 
pakkuda parimate tavade näiteid teistele liikmesriikidele.

Muudatusettepanek 314
Catherine Trautmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr
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Muudatusettepanek 315
Konrad Szymański

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 316
Lena Kolarska-Bobińska

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 317
Francisco Sosa Wagner

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

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

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

Or. en

Selgitus

ELi 2020. aasta energiasäästmise eesmärgi praegune määratlus on saavutada 2020. aastaks 
energiatarbimise 20% vähenemine alla PRIMESi prognooside. Selle eesmärgi muutmine 20 
protsendiks võrreldes baasaastaga on palju stabiilsem meetod kui tuginemine ebakindlatele 
prognoosidele, ning pakub investeerimiskindlust. 20-protsendiline vähenemine võrreldes 
2007. aasta tasemetega põhjustab ka suuremat energiasäästu ning vastavalt energiaimpordi 
ja kasvuhoonegaaside heitkoguste järsemat langust.

Muudatusettepanek 318
Herbert Reul

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 319
Marita Ulvskog
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 320
Daniel Caspary

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 321
Gaston Franco

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse ühine 
raamistik energiatõhususe edendamiseks 

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

Euroopa Liidus, et tagada liidu eesmärgi 
täitmine saavutada primaar- või 
lõppenergia sääst 20 % aastaks 2020 ja 
rajada teed edasisele energiatõhususe 
parandamisele pärast seda tähtaega.

Or. fr

Selgitus

Lõppenergia on ainuke energia, mis mõjutab otseselt tarbijaid: lõppenergiaga seotud 
meetmed avaldavad nähtavat mõju lõpptarbijate kuluarvetele ja aitavad seetõttu võidelda 
energiaostuvõimetusega ning suurendada üleüldiselt tavakodanike ostujõudu ja ettevõtete 
konkurentsivõimet.

Muudatusettepanek 322
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Direktiivis antakse soovitusi energia- ja 
energiateenuste turu tõkete 
kõrvaldamiseks ja selliste turutõrgete 
ületamiseks, mis takistavad tõhusat energia 
tarnimist ja kasutamist, ning sätestatakse 
riiklike energiasäästu eesmärkide 
seadmine aastaks 2020.

Or. de

Selgitus

Subsidiaarsuse põhimõttest lähtuvalt ei saa EL kehtestada kõigile liikmesriikidele 
kohaldatavaid meetmeid energiasäästu eesmärkide saavutamiseks: parimal juhul võib ta neid 
meetmeid soovitada. 

Muudatusettepanek 323
Marita Ulvskog

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

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

Direktiiviga kehtestatakse eeskirjad 
energiaturu tõkete kõrvaldamiseks ja 
selliste turutõrgete ületamiseks, mis 
takistavad tõhusat energia tarnimist ja 
kasutamist, ning sätestatakse siduvad 
riiklikud energiatõhususe eesmärgid 
aastateks 2020, 2025 ja 2030.

Or. en

Muudatusettepanek 324
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Direktiivi üks keskseid eesmärke on ergutada energiateenuste turgude arengut Euroopa 
Liidus. Seetõttu peaks see ka kajastuma käesoleva direktiivi sisus ja reguleerimisalas.

Muudatusettepanek 325
Ioan Enciu

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

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

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

Or. ro

Muudatusettepanek 326
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 327
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

riiklike energiatõhususe eesmärkide 
seadmine aastaks 2020.

Or. en

Muudatusettepanek 328
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolevas direktiivis sätestatud nõuded 
on miinimumnõuded ega takista ühelgi 
liikmesriigil säilitada või kehtestada 
rangemaid meetmeid. Sellised meetmed on 
kooskõlas Euroopa Liidu õigusega.
Rangemaid meetmeid kehtestavast 
riiklikust õigusaktist teatatakse 
komisjonile.

2. Käesolevas direktiivis sätestatud nõuded 
on miinimumnõuded ega takista ühelgi 
liikmesriigil säilitada või kehtestada 
rangemaid meetmeid, mis on kulutõhusad 
ja sisaldavad suuremat säästu. Sellised 
meetmed on kooskõlas Euroopa Liidu 
õigusega. Rangemaid meetmeid 
kehtestavast riiklikust õigusaktist 
teatatakse komisjonile.

Or. en

Selgitus

Rangemaid meetmeid ei tohiks kasutada ettekäändena kaubandustõketele või ühe liikmesriigi 
sooduskohtlemisele võrreldes teisega.

Muudatusettepanek 329
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Spetsiifilise arhitektuurilise, 
ajaloolise või kultuurilise väärtusega 
hoonetele võib kohaldada erandit 
käesoleva direktiiviga seatud 
miinimumnõuetest nende konkreetsete 
tehniliste või esteetiliste eripärade tõttu. 
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Seetõttu peaksid liikmesriigid kehtestama 
konkreetse süsteemi, pidades nõu iga maa 
kultuuripärandi asjatundlike 
ekspertidega, kui sedalaadi konkreetne 
hoone nõuab nimetatud erandit.

Or. en

Muudatusettepanek 330
Patrizia Toia

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Spetsiifilise arhitektuurilise või 
ajaloolise väärtusega hoonetele 
kohaldatakse erandit käesoleva 
direktiiviga seatud miinimumnõuetest.

Or. en

Muudatusettepanek 331
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. „energia” – kõikides vormides 
energiatooted vastavalt määruses (EÜ) nr 
1099/2008 esitatud määratlusele;

1. „energia” – kõik kaubanduslikult 
kättesaadavad energialiigid, sealhulgas 
elektrienergia, maagaas (sealhulgas 
veeldatud maagaas), veeldatud naftagaas, 
kõik kütteks ja jahutuseks (sealhulgas 
kaugkütteks ja -jahutuseks kasutatavad 
kütused), kivisüsi ja pruunsüsi, turvas, 
mootorikütus (välja arvatud lennukikütus 
ja laevade punkrivaru), ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 27. septembri 
2001. aasta direktiivis 2001/77/EÜ 
taastuvatest energiaallikatest toodetud 
elektrienergia kasutamise edendamise 
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kohta elektrienergia siseturul määratletud 
biomass;

Or. en

Muudatusettepanek 332
Daniel Caspary

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. „energiatõhusus” – antud väljendis 
viitab „tõhusus” kulude-tulude suhtele. 
Energiatõhusust ei tohiks seetõttu 
käsitleda võrdväärsena energiasäästuga, 
vaid seda tuleks mõista 
makromajanduslikust seisukohast kui 
primaarenergia sisendkoguse suhet 
SKPga (energia tootlikkus / 
energiaintensiivsus);

Or. de

Muudatusettepanek 333
Adam Gierek

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. „primaarenergia” – fossiilkütustes 
või fossiilkütusetoodetes jt orgaanilistes 
ainetes, samuti taastuv- või tuumaenergia 
kõigis vormides sisalduv keemiline 
energia;

Or. pl

Selgitus

Tekst puudutab peamiselt primaarenergia tõhusust, seetõttu tuleb defineerida primaarenergia 
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mõiste.

Muudatusettepanek 334
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, 
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Romana Jordan Cizelj, Paul Rübig, Werner 
Langen, Ioannis A. Tsoukalas, Jan Březina, Krišjānis Kariņš, Holger Krahmer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. „energiatõhusus” – vähema 
sisendenergia kasutamine samaväärset 
majandustegevuse või teenuse taset 
säilitades;

Or. en

Selgitus

Direktiivi aluseks on energiatõhususe mõiste ning see tuleks käesolevas direktiivis ka 
sõnaselgelt välja tuua, vastavalt komisjoni energiatõhususe kavas 2011 (KOM(2011)0109) 
antud määratlusele.

Muudatusettepanek 335
Giles Chichester

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. „energiatõhusus” – sama 
lõppkasutuse või tulemuse saavutamine 
vähema energiaga kui enne või suurema 
väljundi või lõppkasutuse saavutamine 
sama energiahulgaga;

Or. en
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Muudatusettepanek 336
Robert Goebbels

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. „energiatõhusus” – väiksem 
primaarenergia sisendkogus sama või 
suurema majandustegevuse 
saavutamiseks;

Or. de

Muudatusettepanek 337
Vicky Ford

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. „energiatõhusus” – töö, teenuse, 
kauba või energiaväljundi ja 
energiasisendi vaheline suhe;

Or. en

Selgitus

Vastavalt määratlusele direktiivis 2006/32/EÜ, mis käesoleva direktiiviga kehtetuks 
tunnistatakse.

Muudatusettepanek 338
András Gyürk

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. „energiatõhusus” – töö, teenuse, 
kauba või energiaväljundi ja 
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energiasisendi vaheline suhe;

Or. en

Muudatusettepanek 339
Marian-Jean Marinescu

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. „energiatõhusus” – töö, teenuse, 
kauba või energiaväljundi ja 
energiasisendi vaheline suhe;

Or. en

Muudatusettepanek 340
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. „sektoripõhine primaarenergia 
tõhusus” – tõhusus, mis saadakse 
kasutatud energia (lugeja) suhtega kogu 
teatava sektorispetsiifilise praktilise 
eesmärgi saavutamiseks (näiteks 
fossiilkütustest elektri tootmiseks) 
eraldatud ja kasutatud primaarenergia 
koguhulgasse (nimetaja), korrutatuna 
sajaga ja väljendatuna protsentides;

Or. pl

Selgitus

Erinevad komisjoni dokumendid sisaldavad erinevaid tõhususe määratlusi. Seetõttu tuleb 
selgelt välja öelda, mida tähendab muundamistõhusus asjaomases sektoris.
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Muudatusettepanek 341
Markus Pieper

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. „energiatõhususe parandamine” –
energia lõppkasutuse tõhususe 
suurendamine tehnoloogilise, 
majandusliku või individuaalse käitumise 
arengu abil;

Or. de

Muudatusettepanek 342
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 c. „primaarenergia kogutõhusus” –
ühiku primaarenergia aastatarbimise 
koefitsendi elaniku kohta vastavalt 
Eurostati andmetele (lugeja) suhe ühiku 
primaarenergia tarbimise koefitsendiga 
eelmisel aastal vastavalt Eurostati 
andmetele (nimetaja), korrutatuna sajaga 
ja väljendatuna protsentides;

Or. pl

Selgitus

Liikmesriikides tuleb arvestada kogusäästmist, mis moodustub „individuaalsest tõhususest” 
eri sektorites, s.t „kogutõhususest” elaniku kohta.

Muudatusettepanek 343
Markus Pieper
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 c. „energiatõhususe parandamise 
meetmed” – mis tahes tegevus, mis 
tavaolukorras põhjustab kontrollitava ja 
mõõdetava või prognoositava 
energiatõhususe paranemise;

Or. de

Muudatusettepanek 344
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 c. „energiatõhususe meetmed” – mis 
tahes tegevus, mis tavaolukorras 
põhjustab kontrollitava ja mõõdetava või 
prognoositava energiatõhususe 
paranemise;

Or. en

Muudatusettepanek 345
Herbert Reul

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. „summaarne energia lõpptarbimine” 
– kõik energiatooted, mida tarnitakse 
energia saamise eesmärgil tööstusele, 
transpordisektorile, majapidamistele, 
teenuste-, sealhulgas avalike teenuste 
sektorile, põllumajandus-, metsandus- ja 
kalandussektorile, sealhulgas elektri ja 



PE475.874v01-00 68/106 AM\882687ET.doc

ET

soojuse tarbimine energiasektori poolt 
elektri ja soojuse tootmiseks ning elektri-
ja soojuskaod jaotamisel ja edastamisel1;
__________________
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. 
aprilli 2009. aasta direktiivi 2009/28/EÜ 
taastuvatest energiaallikatest toodetud 
energia kasutamise edendamise kohta 
ning direktiivide 2001/77/EÜ ja 
2003/30/EÜ muutmise ja hilisema
kehtetuks tunnistamise kohta artikli 2 
punkt f.

Or. de

Muudatusettepanek 346
Giles Chichester

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. „energia lõpptarbimine” – järgmistes 
sektorites tarbitav energia: tööstus, 
transport, äri- ja avalikud teenused, 
põllumajandus/metsandus, kalandus, 
elamusektor jm. See ei hõlma mitte-
energeetilist tarbimist, energia 
muundamiseks või energeetikasektorile 
tarnitavaid koguseid;

Or. en

Muudatusettepanek 347
Catherine Trautmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. „energiaintensiivsus” –
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energiatarbimine mõne majandustegevuse 
näitaja, näiteks SKP suhtes;

Or. fr

Muudatusettepanek 348
Giles Chichester

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. „energiaintensiivsus” – ühe 
rahvamajanduse koguprodukti ühiku 
tootmiseks kasutatud energia suhtarv;

Or. en

Muudatusettepanek 349
Adam Gierek

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. „muundamine“ – protsess, mille 
käigus energia muundatakse ühest 
vormist teiseks või tööks;

Or. pl

Selgitus

Eri muundamisprotsessidel on erinev tõhususe tase.

Muudatusettepanek 350
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 351
Francisco Sosa Wagner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. „energiasääst” – enne ja pärast ühe 
või enama parandusmeetme rakendamist 
lõpptarbija tarbimise mõõtmise ja/või 
hindamisega kindlaksmääratud säästetud 
energia kogus, kui seejuures on tagatud 
normaliseerimine energiatarbimist 
mõjutavate välistingimuste suhtes;

Or. en

Selgitus

Energiasäästu määratlust tuleb täpsustada vastavalt direktiivile 2006/32/EÜ.

Muudatusettepanek 352
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. „energiasääst” – säästetud energia 



AM\882687ET.doc 71/106 PE475.874v01-00

ET

hulk, mis määratakse mõõtes ja/või 
hinnates tarbimist enne ja pärast ühe või 
enama energiatõhususe parandamise 
meetme rakendamist, tagades samas 
energiatarbimist mõjutavate 
välistingimuste normaliseerimise;

Or. en

Muudatusettepanek 353
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, Romana Jordan Cizelj, 
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Paul Rübig, Werner Langen, Ioannis A. Tsoukalas, 
Krišjānis Kariņš, Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. „energiasääst” – energiatarbimise 
vähendamine, rakendades 
energiatõhusust, muutes 
käitumisharjumusi või vähendades 
majandustegevust;

Or. en

Selgitus

Tuleb teha vahet mõistetel „energiatõhusus” ja „energiasääst”; energiatõhususe kavas 2011 
(KOM(2011)0109) on toodud piisav eristus.

Muudatusettepanek 354
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 c. „lõpptarbimise energiasääst” – enne 
ja pärast ühe või enama parandusmeetme 
rakendamist lõpptarbija tarbimise 
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mõõtmise ja/või hindamisega 
kindlaksmääratud säästetud energia 
kogus, kui seejuures on tagatud 
normaliseerimine energiatarbimist 
mõjutavate välistingimuste suhtes;

Or. en

Muudatusettepanek 355
Norbert Glante

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 c. „lõpptarbimise energiasääst” – enne 
ja pärast ühe või enama energiatõhususe 
parandamise meetme rakendamist 
lõpptarbija tarbimise mõõtmise ja/või 
hindamisega kindlaksmääratud säästetud 
primaarenergia kogus, kui seejuures on 
tagatud normaliseerimine 
energiatarbimist mõjutavate 
välistingimuste suhtes;

Or. de

Selgitus

Kuna Euroopa energiasäästueesmärk on määratletud primaarenergiasäästuna, tuleks säästu 
mõõta samuti primaarenergias.

Muudatusettepanek 356
Henri Weber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 c. „lõpptarbimise energiasääst” – enne 
ja pärast ühe või enama energiatõhususe 
parandamise meetme rakendamist 
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lõpptarbija energiatarbimise mõõtmise 
ja/või hindamisega kindlaksmääratud 
energiatarbimise koguseline vähenemine, 
võttes arvesse energiatarbimist mõjutavaid 
välistingimusi;

Or. fr

Muudatusettepanek 357
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 358
Herbert Reul

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. „energiateenus” – füüsiline kasu, teenus 
või kaup, mis saadakse energia 
kombineerimisel energiatõhusa 
tehnoloogiaga või tegevusega, mis võib 
hõlmata teenuse osutamiseks vajalikke 
toiminguid, hooldust ja kontrolli, mida 

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

tehakse lepingu alusel ja mille puhul on 
tõestatud, et tavaolukorras viib see 
kontrollitava ja mõõdetava või hinnatava 
energiatõhususe paranemiseni või 
lõpptarbimise energiasäästuni;

Or. de

Selgitus

Primaarenergia tarbimise kasutamine võrdlusalusena võimaldaks kütuse vahetamist, mis võib 
küll teatavatel asjaoludel vähendada süsinikdioksiidi heidet, kuid energiatarbimist ennast 
mitte. Otsustava tähtsusega on seega lõpptarbimise energiasääst.

Muudatusettepanek 359
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. „energiatõhususe teenus (ETT)” –
kokkulepitud ülesanne või ülesanded, 
mille kavandatud eesmärk on saavutada 
energiatõhususe paranemine ning muud 
kokkulepitud tulemuslikkuskriteeriumid 
lepingu alusel, mis pakub tarbijale 
lisandväärtust tulemuste tagamise näol. 
See hõlmab energiaauditit, 
energiatõhususe parandamise meetmete 
kindlaksmääramist, valikut ja 
rakendamist ning energiasäästu mõõtmist 
ja kontrolli. Esildatud või kokkulepitud 
meetmete raamistiku ja järelmeetmete 
korra kohta esitatakse dokumenteeritud 
kirjeldus. Energiatõhususe paranemist 
mõõdetakse ja kontrollitakse lepingus 
määratletud aja jooksul lepingus 
kokkulepitud meetodite abil;

Or. en
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Muudatusettepanek 360
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. „energiatõhususe teenustega seotud 
osateenus” – teenus, mis hõlmab vaid 
energiatõhususe teenuste ahela osi (nn 
komponente), nt energiaauditeid, kuid 
mille kavandatud eesmärk on otseselt või 
kaudselt energiatõhususe paranemine;

Or. en

Muudatusettepanek 361
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 3 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 c. „energiatõhususe teenuse osutaja” –
füüsiline või juriidiline isik, kes tarnib 
energiatõhususe teenused või 
energiatõhususe teenustega seotud 
osateenused lõpptarbija seadmesse või 
ruumidesse;

Or. en

Muudatusettepanek 362
Catherine Trautmann, Henri Weber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. „avaliku sektori asutus” – ostja vastavalt 
direktiivi 2004/18/EÜ artikli 1 lõikes 
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määratlusele; 9 esitatud määratlusele;

– „riigiasutused”: riik, piirkondlikud või 
kohalikud omavalitsused ning ühest või 
mitmest kõnealusest organist koosnevad 
ühendused;
– „avalik-õiguslik isik” on mis tahes isik:
a) mis on asutatud üldistes huvides ega 
tegele tööstuse ega kaubandusega;
b) mis on juriidiline isik ja
c) mida põhiliselt rahastab riik, 
piirkondlikud või kohalikud 
omavalitsused või teised avalik-õiguslikud 
isikud või mille juhtimist need isikud 
kontrollivad või millel on haldus-, 
juhtimis- või järelevalveorgan, mille 
liikmetest üle poole nimetab riik, 
piirkondlik või kohalik omavalitsus või 
teised avalik-õiguslikud isikud;
________________
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. 
märtsi 2004. aasta direktiiv 2004/18/EÜ 
ehitustööde riigihankelepingute, asjade 
riigihankelepingute ja teenuste 
riigihankelepingute sõlmimise korra 
kooskõlastamise kohta (ELT L 134, 
30.4.2004, lk 114).

Or. fr

Muudatusettepanek 363
Herbert Reul

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. „avaliku sektori asutus” – ostja vastavalt 
direktiivis 2004/18/EÜ esitatud 
määratlusele, tingimusel et ostja on avalik-
õiguslik isik;

Or. de
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Selgitus

Tarbetute vaidluste vältimiseks on vaja selget piiritlemise kriteeriumit.

Muudatusettepanek 364
Marita Ulvskog

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. „avaliku sektori asutus” – ostja vastavalt 
direktiivis 2004/18/EÜ esitatud 
määratlusele, välja arvatud avaliku sektori 
asutused, kes tegutsevad konkurentsiturul 
ning kelle tegevust ja investeeringuid ei 
rahastata valitsuse vahenditest;

Or. en

Muudatusettepanek 365
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Matthias Groote

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 366
Silvia-Adriana Ţicău
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. „avaliku sektori asutus” – ostja vastavalt 
direktiivis 2004/18/EÜ esitatud 
määratlusele, samuti Euroopa Liidu 
institutsioonid, organid ja asutused;

Or. ro

Muudatusettepanek 367
Bendt Bendtsen, Maria Da Graça Carvalho

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. „avaliku sektori asutus” – ostja vastavalt 
direktiivis 2004/18/EÜ esitatud 
määratlusele; käesolev määratlus ei hõlma 
sotsiaalmaju, mis ei kuulu avaliku sektori 
asutustele;

Or. en

Muudatusettepanek 368
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. „üldkasutatavad hooned” – hooned, 
mis kuuluvad avaliku sektori asutustele 
ning mis on kasutusel ja mida köetakse 
või jahutatakse;

Or. en
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Muudatusettepanek 369
Francisco Sosa Wagner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. „täielik renoveerimine” – hoone või 
hoonete rühma energiasüsteemi põhjalik 
ümberkorraldamine eesmärgiga 
parandada nende energiatõhusust 
vähemalt 75 % võrra renoveerimisele 
eelnevate tasemetega võrreldes;

Or. es

Selgitus

On oluline rõhutada, et täielik renoveerimine on parim lahendus hoonete jaoks, mille 
energiatõhusus on väike, et kasutada ära nende täielik säästupotentsiaal (või vähendada 
raisatud kulusid). Selle mõiste osas selguse saavutamiseks on vaja selget määratlust.

Muudatusettepanek 370
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, 
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Paul 
Rübig, Werner Langen, Ioannis A. Tsoukalas, Jan Březina, Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. „kulutõhus tase” – toodete või 
teenuste energiatõhususe tase, mis viib 
väikseimate kuludeni hinnangulise 
majandusliku olelusringi jooksul, 
kusjuures
a) väikseim kulu määratakse kindlaks, 
võttes arvesse energiaga seotud 
investeerimiskulusid, hooldus- ja 
käituskulusid, kui see on asjakohane, ja 
kõrvaldamiskulusid, kui see on 
asjakohane, ning
b) iga liikmesriik määrab kindlaks 
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hinnangulise majandusliku olelusringi 
toote või teenuse kategooria lõikes.
Kulutõhus tase peab jääma 
energiatõhususe tasemete vahemikku, kus 
hinnangulise majandusliku olelusringi 
jooksul arvutatud tasuvusanalüüs on 
positiivne; hoonete ja hoonete 
remontimisega seotud kulutõhusate 
tasemete korral kohaldatakse direktiivi 
2010/31/EL artikli 2 punkti 14;

Or. en

Selgitus

Määratlus tuleneb hoonete energiatõhususe direktiivis kokkulepitud kulutõhusa taseme 
määratlusest.

Muudatusettepanek 371
Catherine Trautmann, Henri Weber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. „energiajuhtimissüsteem” – kogum 
üksteisega seotud või üksteist mõjutavaid 
elemente, mis esinevad kavas, millega 
kehtestatakse energiatõhususe eesmärk ja 
strateegia selle eesmärgi saavutamiseks;

5. „energiajuhtimisstrateegia” – kogum 
üksteisega seotud või üksteist mõjutavaid 
elemente, mis esinevad kavas, millega 
kehtestatakse energiatõhususe eesmärk ja 
strateegia selle eesmärgi saavutamiseks;

Or. fr

Muudatusettepanek 372
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. „energiatarnija” – füüsiline või 
juriidiline isik, sealhulgas 

7. „energiatarnija” – füüsiline või 
juriidiline isik, sealhulgas 
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jaotusvõrguettevõtja, kes vastutab energia 
transpordi eest selle tarnimiseks 
lõpptarbijatele või jaotusjaamadele, kes 
müüvad energiat lõpptarbijatele.

jaotusvõrguettevõtja, kes vastutab energia 
transpordi eest selle tarnimiseks 
lõpptarbijatele või jaotusjaamadele, kes 
müüvad energiat lõpptarbijatele, välja 
arvatud energia transport füüsilistelt ja 
juriidilistelt isikutelt, kelle jaoks tootmine 
on põhitegevusala;

Or. en

Selgitus

Välja tuleks jätta füüsilised või juriidilised isikud, kelle jaoks energia tarnimine/müük ei ole 
põhitegevusala. Töötlevast tööstusest pärit energiatooted on valdavalt toodetud 
kõrvalsaadustena või energia ja kütuste taaskasutamise teel ning neid kasutatakse 
sidusettevõtetes. Tootjaid, kes investeerivad ressursitõhususe suurendamisse, ei tohiks 
täiendavate tõketega takistada seda tegemast.

Muudatusettepanek 373
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. „energiatarnija” – füüsiline või 
juriidiline isik, sealhulgas 
jaotusvõrguettevõtja, kes vastutab energia 
transpordi eest selle tarnimiseks 
lõpptarbijatele või jaotusjaamadele, kes
müüvad energiat lõpptarbijatele.

7. „energiatarnija” – füüsiline või 
juriidiline isik, sealhulgas 
jaotusvõrguettevõtja, kes vastutab energia 
transpordi eest selle tarnimiseks 
lõpptarbijatele või jaotusjaamadele, kes 
müüvad energiat lõpptarbijatele, sõltumata 
sellest, kas energiat transporditakse võrgu 
vahendusel;

Or. en

Muudatusettepanek 374
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 7
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. „energiatarnija” – füüsiline või 
juriidiline isik, sealhulgas 
jaotusvõrguettevõtja, kes vastutab energia 
transpordi eest selle tarnimiseks 
lõpptarbijatele või jaotusjaamadele, kes 
müüvad energiat lõpptarbijatele.

7. „energiatarnija” – füüsiline või 
juriidiline isik, sealhulgas 
jaotusvõrguettevõtja, kelle tegevuse 
põhieesmärk on transportida energiat
selle tarnimiseks lõpptarbijatele või 
jaotusjaamadele, kes müüvad energiat 
lõpptarbijatele;

Or. ro

Muudatusettepanek 375
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. „energiatarnija” – füüsiline või 
juriidiline isik, sealhulgas 
jaotusvõrguettevõtja, kes vastutab energia 
transpordi eest selle tarnimiseks 
lõpptarbijatele või jaotusjaamadele, kes 
müüvad energiat lõpptarbijatele.

7. „energiatarnija” – füüsiline või 
juriidiline isik, sealhulgas 
jaotusvõrguettevõtja, kes oma 
põhitegevuses vastutab energia transpordi 
eest selle tarnimiseks lõpptarbijatele või 
jaotusjaamadele, kes müüvad energiat 
lõpptarbijatele.

Or. de

Selgitus

Direktiiv ei peaks põhimõtteliselt puudutama väikeseid energiatarnijaid.

Muudatusettepanek 376
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. „energia jaemüügiettevõtja” – füüsiline 9. „energia jaemüügiettevõtja” – füüsiline 
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või juriidiline isik, kes müüb energiat 
lõpptarbijatele;

või juriidiline isik, kes müüb energiat 
lõpptarbijatele, välja arvatud energiamüük 
füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt, kelle 
jaoks tootmine on põhitegevusala;

Or. en

Selgitus

Välja tuleks jätta füüsilised või juriidilised isikud, kelle jaoks energia tarnimine/müük ei ole 
põhitegevusala. Töötlevast tööstusest pärit energiatooted on valdavalt toodetud 
kõrvalsaadustena või energia ja kütuste taaskasutamise teel ning neid kasutatakse 
sidusettevõtetes. Tootjaid, kes investeerivad ressursitõhususe suurendamisse, ei tohiks 
täiendavate tõketega takistada seda tegemast.

Muudatusettepanek 377
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. „energia jaemüügiettevõtja” – füüsiline 
või juriidiline isik, kes müüb energiat 
lõpptarbijatele;

9. „energia jaemüügiettevõtja” – füüsiline 
või juriidiline isik, kes müüb energiat 
lõpptarbijatele, sõltumata sellest, kas 
energia on võrku ühendatud või mitte;

Or. en

Muudatusettepanek 378
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. „energia jaemüügiettevõtja” – füüsiline 
või juriidiline isik, kes müüb energiat 
lõpptarbijatele;

9. „energia jaemüügiettevõtja” – füüsiline 
või juriidiline isik, kelle tegevuse 
põhieesmärk on müüa energiat 
lõpptarbijatele;

Or. ro



PE475.874v01-00 84/106 AM\882687ET.doc

ET

Muudatusettepanek 379
Fiorello Provera

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. „energia jaemüügiettevõtja” – füüsiline 
või juriidiline isik, kes müüb energiat 
lõpptarbijatele;

9. „energia jaemüügiettevõtja” – füüsiline 
või juriidiline isik, kes müüb energiat 
lõpptarbijatele ja hoiab lõpptarbijatega 
kontakti;

Or. en

Selgitus

Jaemüüja ja lõpptarbija vahelise suhte tähtsuse rõhutamisel peaks jaotusvõrguettevõtja või 
muude subjektide asemel olema jaemüüja ise vastutav niisuguste hinnasignaalide edastamise 
eest, mis suunavad tarbijat tõhusate tarbimisharjumuste poole.

Muudatusettepanek 380
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. „energia jaemüügiettevõtja” – füüsiline 
või juriidiline isik, kes müüb energiat 
lõpptarbijatele;

9. „energia jaemüügiettevõtja” – füüsiline 
või juriidiline isik, kes oma põhitegevuses 
müüb energiat lõpptarbijatele;

Or. de

Selgitus

Direktiiv ei peaks põhimõtteliselt puudutama väikeseid energia jaemüügiettevõtjaid.

Muudatusettepanek 381
Catherine Trautmann, Henri Weber
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

11. „energiateenuseosutaja” – füüsiline või 
juriidiline isik, kes tarnib energiateenused 
või muud energiatõhususe 
parandusmeetmed lõpptarbija seadmesse 
või ruumidesse, sh keskküttega varustatud 
hoonete omanikest üürileandjad;

Or. fr

Muudatusettepanek 382
András Gyürk

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11 a. „energiateenuse ettevõtja” –
juriidiline isik, kes pakub 
energiateenuseid ja/või teisi 
energiatõhususe parandamise meetmeid 
kasutaja hoones või ruumides ning võtab 
seda tehes teatava finantsriski. Osutatud 
teenuste eest maksmine põhineb 
(täielikult või osaliselt) energiatõhususe 
parandamise ja muude kokkulepitud 
tulemuslikkuse kriteeriumide 
saavutamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 383
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 11 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11 a. „energiateenuse ettevõtja” –
juriidiline isik, kes pakub 
energiateenuseid ja/või teisi 
energiatõhususe parandamise meetmeid 
kasutaja hoones või ruumides ning võtab 
seda tehes teatava finantsriski. Osutatud 
teenuste eest maksmine põhineb 
(täielikult või osaliselt) energiatõhususe 
parandamise ja muude kokkulepitud 
tulemuslikkuse kriteeriumide 
saavutamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 384
Catherine Trautmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11 a. „energiatarbimise varieerimise 
programmid” – niisuguste meetmete 
kogum, mis võimaldavad ajutiselt 
vähendada energianõudlust 
reageeringuna energia 
pakkumistingimustele. Energiatarbimise 
varieerimine võimaldab koostööd 
energiaga varustaja ja energia tarbija 
vahel eesmärgiga ergutada tarbimise 
vähendamist energia tippkoormuse ajal 
või energia väärtusahela tõhususe 
parandamiseks;

Or. fr

Muudatusettepanek 385
Marian-Jean Marinescu
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11 a. „nõudlusele reageerimine” –
programmid, mis võimaldavad energia 
tarbijatel ajutiselt vähendada oma 
elektrinõudlust reageeringuna 
pakkumistingimustele. Nõudlusele 
reageerimine võimaldab koostööd 
energiaga varustaja ja energia tarbija 
vahel eesmärgiga ergutada 
energianõudluse vähendamist 
tippkoormuse ajal või reageeringuna 
piiramisalastele nõudmistele, mis 
suurendavad energia väärtusahela 
tõhusust;

Or. en

Muudatusettepanek 386
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11 a. „nõudlusele reageerimine” –
lõpptarbijate/mikrogeneraatorite 
elektritarbimise muutused nende 
aktuaalsetes/tavapärastes tarbimise/võrku 
sissejuhtimise mustrites reageeringuna 
elektrihindade muutustele aja jooksul või 
stimuleerivatele tasudele, mis on loodud 
kohandama elektritarbimist, või 
reageeringuna üksiku või mitme tarbija 
ühise pakkumise aktsepteerimisele müüa 
nõudluse vähenemist teatava hinnaga 
organiseeritud elektriturgudel või 
jaemüüjale;

Or. en
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Muudatusettepanek 387
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11 a. „nõudlusele reageerimise 
programm” – info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia rakendus, 
mis võimaldab energia tarbijatel 
kohandada oma elektrinõudlust hinna- ja 
tarnimise kõikumistele;

Or. en

Muudatusettepanek 388
Maria Da Graça Carvalho

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11 a. „nõudlusele reageerimise 
programm” – info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia rakendus, 
mis võimaldab energia tarbijatel 
kohandada oma elektrinõudlust hinna- ja 
tarnimise kõikumistele;

Or. en

Muudatusettepanek 389
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11 a. „nõudlusele reageerimine” –
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programmid, mis võimaldavad energia 
tarbijatel ajutiselt vähendada oma 
elektrinõudlust reageeringuna 
pakkumistingimustele. Nõudlusele 
reageerimine võimaldab koostööd 
energiaga varustaja ja energia tarbija 
vahel eesmärgiga ergutada 
energianõudluse vähendamist 
tippkoormuse ajal või reageeringuna 
piiramisalastele nõudmistele, mis 
suurendavad energia väärtusahela 
tõhusust;

Or. en

Muudatusettepanek 390
Britta Thomsen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

12. „energiaaudit” – süstemaatiline
kõrgekvaliteediline investeerimisjärgu 
audit, mida tehakse adekvaatsete teadmiste 
saamiseks tööstusrajatiste, tööstuslike 
protsesside ja tööstushoonete või 
eraõigusliku või avalik-õigusliku teenuse 
tegeliku energiatõhususe kohta. Auditiga
määratakse kindlaks kulutõhus 
energiasääst ja selle suurus ning esitatakse 
soovitusi kõnealuse säästu 
realiseerimiseks ja energiatõhususe 
suurendamiseks. Kõnealuste arvutuste 
aluseks peavad olema olelusringi kulud ja 
tulud, võttes samas arvesse muutuvaid 
elemente, nt kasutaja või valdajate 
käitumist. See annab seadme ja hoonete 
omanikele ja haldajatele, 
kommunaalettevõtjatele, energiateenuse 
ettevõtjatele ning investoritele 
kõrgetasemelise kindlustunde projekti 
kulude ning oodatavate säästude ja 
riskide osas;
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Or. en

Selgitus

See määratlus loob energiaaudititele selge ja ambitsioonika raamistiku, mis põhineb 
olelusringi kuludel ja tuludel, mitte osalistel ja eksitavatel arvutustel, mille aluseks on lihtsad
tasuvusajad, mille puhul ei võeta arvesse pikaajaliste energiasäästude suurt osakaalu ning 
raha ajaväärtust. Kõnealuste kõrgekvaliteediliste energiaauditite kasutamine võimaldab 
liikmesriikidel töötada välja ka energiamärgiste osas kvaliteedi parandamise programmid, 
mis oleksid täienduseks direktiivile 201/31/EL hoonete energiatõhususe kohta.

Muudatusettepanek 391
Frédérique Ries

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Hinnates kulutõhusa energiasäästu võimalusi, tuleks võtta arvesse tervisemõju, et tagada 
tasakaal siseõhu hea kvaliteedi, niiskuse kontrolli ja mugavuse ning energiatõhususe 
suurenemise vahel.

Muudatusettepanek 392
Markus Pieper

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 12
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 393
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Selgitus

Artikli 2 lõikes 12 nõutud andmeid tuleks käsitleda konfidentsiaalsetena, et vältida 
konkurentsi mis tahes moonutamist sidusrühmade vahel ELis ja väljaspool ELi.

Muudatusettepanek 394
Britta Thomsen
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12 a. „äärmiselt kulutõhusad soovitused” 
– energiaauditiga kindlaksmääratud 
meetmed, mille tasuvusaeg on viis aastat 
või lühem;

Or. en

Selgitus

Turmes’i esitatud muudatusettepaneku täpsustus.

Muudatusettepanek 395
Britta Thomsen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

13. „energiatõhususe leping” – kasusaaja ja 
energiatõhususe parandamise meetme 
osutaja vaheline lepinguline kokkulepe,
mida kontrollitakse ja jälgitakse lepingu 
kogu kehtivusaja jooksul, kusjuures 
investeeringute eest (töö, tarnimine või 
teenus) kõnealusesse meetmesse 
makstakse seoses lepingus kokkulepitud
tagatud energiatõhususe parandamise 
taseme või muu kokkulepitud 
energiatõhususe kriteeriumiga, nagu 
näiteks rahaline sääst või sääst kilovatt-
tundides;

Or. en

Selgitus

Määratlus peaks kajastama tööstustavasid. Energiatõhususe lepinguid turustatakse ja 
müüakse nende poolt pakutava garantii alusel. Seda on vaja kajastada. Lisaks ei ole tagatud 
sääst ainult rahaline, vaid see hõlmab ka säästetud kilovatt-tunde.
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Muudatusettepanek 396
Miloslav Ransdorf

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

13. „energiatõhususe leping” – kasusaaja ja 
energiatõhususe parandamise meetme 
osutaja vaheline lepinguline kokkulepe,
mida kontrollitakse ja jälgitakse lepingu 
kehtivusaja jooksul, kusjuures 
investeeringuid (sh tööd, kaubad või 
teenused) tehakse kõnealusesse 
meetmesse seoses lepingus kokkulepitud 
energiatõhususe parandamise taseme või 
muu kokkulepitud energiatõhususe 
kriteeriumiga;

Or. en

Muudatusettepanek 397
Gaston Franco

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

13. „energiatõhususe leping” – kasusaaja ja 
energiatõhususe parandamise meetme 
osutaja vaheline lepinguline kokkulepe,
mida kontrollitakse ja jälgitakse lepingu 
kogu kehtivusaja jooksul, kusjuures 
investeeringuid (sh tööd, kaubad või 
teenused) tehakse kõnealusesse 
meetmesse seoses lepingus kokkulepitud 
energiatõhususe parandamise taseme või 
muu kokkulepitud energiatõhususe 
kriteeriumiga;

Or. en
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Selgitus

Energiatõhususe leping ei tähenda alati seda, et investeeringut teeb energiateenuseosutaja.

Muudatusettepanek 398
Herbert Reul

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Selgitus

Komisjon peaks oma pikaajalisi eeltöid arvesse võttes teadma, et energiateenuseosutajad 
töötavad tagatud, mitte kokkulepitud energiasäästu alusel. Samuti muutuvad energiahinnad 
sageli ka mitte viimases järjekorras riigipoolsete sekkumiste tõttu. Seetõttu peaks olema 
võimalik ka kokkulepitud sääst kilovatt-tundides.

Muudatusettepanek 399
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13 a. „arukas arvesti” – elektrooniline 
seade, mis on võimeline mõõtma energia 
tarbimist, lisades tavapärasest arvestist 
rohkem teavet, ning on võimeline 
edastama andmeid elektroonilist 
sidevahendit kasutades. Aruka arvesti 
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peamine tunnus on võime tagada 
kahesuunaline ühendus tarbija ja 
tarnija/ettevõtja vahel. See peaks ühtlasi 
edendama teenuseid, mis hõlbustavad 
energia säästmist kodus. Lisaks 
kahesuunalisele ühendusele võib arukal 
arvestil olla mis tahes või kõik muud 
täiendavad funktsioonid, mis on kindlaks 
määratud standardimandaadiga M/441 
aruka arvestamise kohta, kuid käesoleva 
direktiivi kohaldamisel peab see olema 
ühendatud VI lisa alapunktis 1.1 
kirjeldatud liidesega.

Or. en

Selgitus

Arukat arvestit ei ole määratletud ei direktiivis 2006/32/EÜ ega direktiivis 2009/72/EÜ. 
Eespool esitatud määratlus on võetud komisjoni töödokumendist „Interpretive Note” 
(tõlgendav teatis) direktiivide 2009/72/EÜ ja 2009/73/EÜ kohta ning see osutab aruka arvesti 
täiendavatele funktsioonidele, mis on kindlaks määratud standardimandaadis M/441 aruka 
arvestamise kohta.

Muudatusettepanek 400
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 13 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13 b. „teatis” – väljavõte, millel on 
esitatud, kui palju energiat on tarbitud ja 
kui palju see maksab;

Or. en

Selgitus

Teatisega antakse tarbijale teavet. Seda tuleb eristada kuluarvest, millel on esitatud 
maksenõue, kuna tarbijad võivad soovida oma maksete võrdsustamist kogu aasta vältel 
otsekorraldus- või ettemakseskeemide kaudu.
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Muudatusettepanek 401
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 13 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13 c. „kuluarve” – arve, millel on esitatud 
maksenõue;

Or. en

Selgitus

Teatisega antakse tarbijale teavet. Seda tuleb eristada kuluarvest, millel on esitatud 
maksenõue, kuna tarbijad võivad soovida oma maksete võrdsustamist kogu aasta vältel 
otsekorraldus- või ettemakseskeemide kaudu.

Muudatusettepanek 402
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

15. „koostootmine” – soojusenergia ja 
elektrienergia või mehaanilise energia 
samaaegne tootmine ühes protsessis;

15. „koostootmine” – soojusenergia ja 
elektrienergia või mehaanilise energia või 
materiaalse aine samaaegne tootmine ühes 
protsessis;

Or. pl

Selgitus

Puhtalt energiaga seotud protsessina võib koostootmine toota jäätmeid, nt süsinikdioksiidi või 
muid süsinikdioksiidil põhinevaid aineid.

Muudatusettepanek 403
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 17 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

17 a. „tööstuslik heitsoojus” – tööstusest 
pärit soojusvood, mis on kõrvalsaadus, 
mida on tööstustoodangu tootmisel 
võimatu vältida ja mida ei ole 
tööstustootmises võimalik ära kasutada;

Or. en

Muudatusettepanek 404
Norbert Glante

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

17 a. „heitsoojus” – soojus, mis on 
tööstuslike ja elektritootmisprotsesside 
kõrvalsaadusena vältimatu ning mida ei 
ole tööstustootmises või elektrijaamas 
võimalik kasutada;

Or. de

Selgitus

See muudatusettepanek on esitatud direktiivi rakendamise selguse huvides.

Muudatusettepanek 405
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

17 a. „heitsoojus” – soojusenergia, mis on 
niisuguse protsessi kõrvalsaadus, mille 
esmane eesmärk ei ole kõnealuse soojuse 
tootmine;
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Or. en

Muudatusettepanek 406
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

17 a. „tööstuslik heitsoojus” – tööstusest 
pärit soojusvood, mis on kõrvalsaadus, 
mida on tööstustoodangu tootmisel 
võimatu vältida ja mida ei ole 
tööstustootmises võimalik ära kasutada;

Or. en

Muudatusettepanek 407
Miloslav Ransdorf, Jan Březina

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 17 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

17 b. „tööstuslik heitsoojus” – tööstusest 
pärit soojusvood, mis on kõrvalsaadus, 
mida on tööstustoodangu tootmisel 
võimatu vältida ja mida ei ole 
tööstustootmises võimalik ära kasutada;

Or. en

Selgitus

See määratlus on vajalik artikli 10 rakendamise täpsustamiseks.

Muudatusettepanek 408
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 21 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

21 a. „energiatootmise 
mikrotehnoloogiad” või „energia 
mikrogeneraatorid” – erinevad elektri ja 
soojuse tootmise väiketehnoloogiad, mida 
saab paigaldada ja kasutada 
eramajapidamistes;

Or. en

Muudatusettepanek 409
Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

21 a. „energiatootmise 
mikrotehnoloogiad” või „energia 
mikrogeneraatorid” – erinevad elektri ja 
soojuse tootmise väiketehnoloogiad, mida 
saab paigaldada ja kasutada 
eramajapidamistes;

Or. en

Muudatusettepanek 410
Catherine Trautmann, Henri Weber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

25. „krundi hoonestustihedus” – krundil 
asuva hoone põrandapinna suhe krundi 
pindalasse;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. fr
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Muudatusettepanek 411
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 25 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

25 a. „linnakeskuste 
koostootmispotentsiaal” – võimalus 
kasutada heitsoojust kütte-, 
tehnoloogilistel või jahutusalastel 
eesmärkidel;

Or. pl

Selgitus

Ettepanekus esitatud koostootmise erinevad võimalused sõltuvad pigem soojusallika 
kaugusest kui kaasatud tarbijate arvust ja liigist.

Muudatusettepanek 412
Norbert Glante

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

26. „tõhus kaugküte ja -jahutus” –
kaugkütte- või kaugjahutussüsteem, mis 
kasutab vähemalt 50 % taastuvenergiat, 
jäätmeenergiat või koostoodetud soojust 
või nende kombinatsiooni ning mille 
direktiivis 2010/31/EL viidatud ja 
vastavalt standardile EN 15603 arvutatud
primaarenergia tegur on maksimaalselt
0,8;

Or. de

Selgitus

Viide Euroopa standardile, millega määratletakse primaarenergia teguri arvutamise meetod, 
toetab käesoleva direktiivi ühtlustatud rakendamist. Kõnealuse Euroopa standardi 
väljatöötamise aluseks oli komisjoni mandaat ehitiste energiatõhususe direktiivi 
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rakendamiseks. Komisjon pidas tookord silmas tegurit, mis on võrdne 0,8ga või sellest 
väiksem.

Muudatusettepanek 413
Henri Weber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 414
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alejo Vidal-Quadras

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 415
Miloslav Ransdorf, Jan Březina
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Primary energy factor mentioned in definition of efficient district heating and cooling is not 
clear described in 2010/31/UE Directive. This Directive does not specify methodology of 
calculation of such measure. In result primary energy factor can be interpreted in different 
way and in consequence can lead to dissimilar implementation of Directive. In addition 
methodology of calculation this factor should be presented in Annex of Directive together 
with methodology of renewable, waste or cogeneration share in district heating and cooling. 
At the same time defining efficient district heating and cooling as using at least 50% 
renewable, waste or cogenerated heat is justified and sufficient. Promotion of cogeneration 
and waste heat is in line with energy efficiency directive and additional using of renewables 
can lead to fulfill renewable directive targets.

Muudatusettepanek 416
Lena Kolarska-Bobińska

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 417
Konrad Szymański

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 418
Adam Gierek

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

26. „tõhus kaugküte ja -jahutus” –
kaugkütte- või kaugjahutussüsteem, mis 
kasutab vähemalt 50 % taastuvenergiat, 
jäätmeenergiat või koostoodetud soojust 
või nende kombinatsiooni, ning mille 
direktiivis 2010/31/EL viidatud 
primaarenergia tegur on vähemalt 0,7;

Or. pl

Selgitus

Võttes arvesse raisatava primaarenergia praeguseid tasemeid, tuleks tõhusaks lugeda kõiki 
koostootmise tegureid, mis on juba suuremad kui 0,7.
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Muudatusettepanek 419
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

27. „oluline remont” – remont, mille 
maksumus ületab 50 % uue samaväärse 
seadme investeerimiskuludest vastavalt 
otsusele 2007/74/EÜ või mis nõuab 
direktiivi 2010/75/EL alusel antud loa 
uuendamist.

27. „oluline remont” – remont, mille 
maksumus ületab 50 % uue samaväärse 
seadme investeerimiskuludest vastavalt 
otsusele 2007/74/EÜ või mis nõuab 
direktiivi 2010/75/EL alusel antud loa 
uuendamist; hoonete puhul tähendab 
oluline remont hoone rekonstrueerimist, 
nagu on määratletud direktiivi 
2010/31/EL artikli 2 punktis 10.

Or. ro

Muudatusettepanek 420
Giles Chichester

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

27 a. „kolmanda isiku poolne 
rahastamine” – lepinguline kokkulepe, 
milles lisaks energiatarnijale ja 
energiatõhususe parandamise meetmest 
kasusaajale osaleb ka kolmas isik, kes 
maksab meetme eest ja nõuab kasusaajalt 
sisse tasu, mis on võrdväärne 
energiatõhususe parandamise meetmega 
saavutatud energiatõhususe osaga. 
Nimetatud kolmas isik võib, aga ei tarvitse 
olla energiateenuse ettevõtja.

Or. en

Muudatusettepanek 421
Paul Rübig
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 27 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

27a. „varaste meetmete sääst” – sääst, mis 
tuleneb varasematel aastatel (kõige varem 
1995. aastal) algatatud energiatõhususe 
parandamise meetmetest, mis endiselt 
võimaldavad säästmist 2016. aastal ja 
pärast seda.

Or. en

Muudatusettepanek 422
Hannes Swoboda

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

27 a. „varaste meetmete sääst” – sääst, 
mis tuleneb liikmesriikide kõige varem 
1995. aastal algatatud ja vähemalt kuni 
2016. aastani kehtivatest energiatõhususe 
meetmetest.

Or. de

Muudatusettepanek 423
Britta Thomsen, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell, 
Anni Podimata

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

27 a. „kütteostuvõimetus” – olukord, kus 
energiale tuleb kulutada 
ebaproportsionaalne summa sissetulekust. 
Konkreetselt on see määratletud 
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olukorrana, kus kodumajapidamised 
peavad kulutama protsentuaalselt oma 
majapidamise sissetulekust rohkem kui 
kahekordse mediaanväärtuse protsendist, 
mis majapidamised kulutavad energiale, 
mida kasutatakse kodus; kulutuse 
arvutamisel lähtutakse sama 
toatemperatuuri saavutamisest, mis on 
enamikus riigi kodumajapidamistes.

Or. en

Selgitus

Osa energiatõhususe hüvedest tuleb suunata neile, kes kannatavad kütteostuvõimetuse all. 
Selleks tuleb mõiste määratleda. Ühendkuningriigi kogemus osutab probleemidele absoluutse 
osakaaluga, mistõttu on selle asemel valitud lähenemisviis, mille aluseks on suhteline 
osakaal.


