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Muudatusettepanek 424
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 2 a
Rahastamine ja tehniline tugi

2 a. Ilma et see mõjutaks ELi toimimise 
lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist, 
määravad liikmesriigid kindlaks 
rahastamisvahendid, et koondada eri 
rahastamisallikad, sealhulgas:
a) osamaksed ja trahvid artiklis 6 
kehtestatud kohustuste täitmata jätmise 
eest;
b) direktiivi 2009/29/EÜ artikli 10 lõike 3 
kohaselt energiatõhususele eraldatud 
vahendid;
c) ELi projektivõlakirjadest eraldatud 
energiatõhususe suurendamise vahendid;
d) vahendid, mis on eraldatud 
energiatõhususe suurendamiseks 
mitmeaastasest finantsraamistikust, 
eeskätt Ühtekuuluvusfondist ja 
struktuurifondidest, ning Euroopa 
spetsiaalsetest rahastamisvahenditest, 
tehnilisest abist ja 
finantskorraldusmeetmetest;
e) Euroopa Investeerimispangast ja 
muudest Euroopa 
finantseerimisasutustest, eelkõige 
Euroopa Rekonstruktsiooni- ja 
Arengupangast ning Euroopa Nõukogu 
Arengupangast, energiatõhususe 
suurendamiseks eraldatavad vahendid;
f) riigisisesed vahendid, sealhulgas avalik-
õiguslike pankade ja muude riiklike 
finantseerimisasutuste vahendid.
2. Finantseerimisvahendid peavad:
a) kasutatama seda raha eesmärgiga 
saavutada erakapitali võimalikult suur 
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võimendav mõju, eeskätt 
institutsionaalsetele investoritele toetudes;
b) andma rahalisi vahendeid (näit 
laenutagatised erakapitalile, 
laenutagatised energiatõhususe lepingute 
toetamiseks, toetused, subsideeritud 
laenud ja eraldi krediidiliinid), mis 
vähendavad nii energiatõhususe 
tajutavaid kui ka tegelikke riske;
c) olema seotud programmide või 
asutustega, mis koondavad 
energiasäästuprojekte ja hindavad nende 
kvaliteeti, edendavad energiateenuste 
turgu ja aitavad kujundada tarbija 
nõudlust nende teenuste järele kooskõlas 
artikliga 14;
d) eraldama asjakohaseid vahendeid 
koolitus- ja sertifitseerimisprogrammide 
toetuseks, millega parandatakse 
energiatõhususega seotud oskusi ja 
akrediteeritakse neid.
3. Vajaduse korral aitab komisjon 
vahetult või Euroopa 
finantseerimisasutuste kaudu 
liikmesriikidel luua 
finantseerimisvahendeid ja tehnilisi 
toetuskavasid eesmärgiga suurendada eri 
sektorite energiatõhusust, toetades 
parimate tavade vahetamist selle 
valdkonna eest vastutavate riiklike või 
piirkondlike asutuste või organite vahel.
4. Komisjon töötab koostöös Euroopa 
Investeerimispangaga välja erakapitali 
ligi tõmbava strateegia 
finantseerimismehhanismide toetamiseks, 
tõstes näiteks vastavate institutsionaalsete 
investorite teadlikkust 
finantseerimisvahenditest ja koostades 
parimate tavade alusel juhised.

Or. en

Muudatusettepanek 425
Britta Thomsen, Anni Podimata
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 2 a
Rahastamine ja tehniline tugi

1. Ilma et see mõjutaks ELi toimimise 
lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist, 
määravad liikmesriigid kindlaks 
rahastamisvahendid, et koondada eri 
rahastamisallikad, sealhulgas:
a) osamaksed ja trahvid artiklis 6 
kehtestatud kohustuste täitmata jätmise 
eest;
b) direktiivi 2009/29/EÜ artikli 10 lõike 3 
kohaselt energiatõhususele eraldatud 
vahendid;
c) ELi projektivõlakirjadest eraldatud 
energiatõhususe suurendamise vahendid;
d) vahendid, mis on eraldatud 
energiatõhususe suurendamiseks 
mitmeaastasest finantsraamistikust, 
eeskätt Ühtekuuluvusfondist ja 
struktuurifondidest, ning Euroopa 
spetsiaalsetest rahastamisvahenditest, 
tehnilisest abist ja 
finantskorraldusmeetmetest;
e) Euroopa Investeerimispangast ja 
muudest Euroopa 
finantseerimisasutustest, eelkõige 
Euroopa Rekonstruktsiooni- ja 
Arengupangast ning Euroopa Nõukogu 
Arengupangast, energiatõhususe 
suurendamiseks eraldatavad vahendid;
f) riigisisesed vahendid, sealhulgas avalik-
õiguslike pankade ja muude riiklike 
finantseerimisasutuste vahendid.
2. Finantseerimisvahendid peavad:
a) kasutatama seda raha eesmärgiga 
saavutada erakapitali võimalikult suur 
võimendav mõju, eeskätt 
institutsionaalsetele investoritele toetudes, 
rakendades samal ajal vahendite 
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jagamisel kriteeriume, mis kindlustavad 
nii keskkonnaalaste kui ka sotsiaalsete 
eesmärkide saavutamise; 
b) andma rahalisi vahendeid (näit 
laenutagatised erakapitalile, 
laenutagatised energiatõhususe lepingute 
toetamiseks, toetused, subsideeritud 
laenud ja eraldi krediidiliinid, kolmandate 
poolte rahastamissüsteemid), mis 
vähendavad nii energiatõhususe 
tajutavaid kui ka tegelikke riske ja 
võimaldavad kuluefektiivset uuendamist 
ka madala ja keskmise sissetulekuga 
majapidamistes;
c) olema seotud programmide või 
asutustega, mis koondavad 
energiasäästuprojekte ja hindavad nende 
kvaliteeti, edendavad energiateenuste 
turgu ja aitavad kujundada tarbija 
nõudlust nende teenuste järele kooskõlas 
artikliga 14;
d) eraldama asjakohaseid vahendeid 
koolitus- ja sertifitseerimisprogrammide 
toetuseks, millega parandatakse 
energiatõhususega seotud oskusi ja 
akrediteeritakse neid.
(e) eraldama asjakohaseid vahendeid 
sotsiaalse dialoogi ja standardsete sätete 
toetamiseks, mille eesmärk on parandada 
energiatõhusust ning kindlustada tööl 
head töötingimused, tervisekaitse ja 
ohutus.
3. Komisjon abistab liikmesriike vajadusel 
kas otse või Euroopa 
finantseerimisasutuste kaudu 
finantseerimisvahendite ja tehnilise toe 
kavade loomisel, mille eesmärk on 
suurendada eri sektorite energiatõhusust.
4. Komisjon edendab parimate tavade 
vahetamist asjaomaste riiklike või 
regionaalsete asutuste ja organite vahel, 
näiteks regulatiivasutuste iga-aastaste 
kohtumiste, liikmesriikides rakendatavate 
meetmete kohta teavet andvate avalike 
andmebaaside ja riikidevahelise 
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võrdlemise kaudu.

Or. en

Selgitus

Raportööri ettepanekut pooldatakse. Muudatused: 2 a) Vahendite jagamise kriteeriumid. 2 b) 
Peab rõhutama, et vähemalt üks energiatõhususe parandamise meede peaks tooma kasu 
kütteostuvõimetutele. 2 e) Peame kindlustama korralikud töötingimused neile, kes parandavad 
tegelikult energiatõhusust. 4) Parimate tavade vahetamise toetamine on oluline ning üks 
asjaomase Euroopa poliitika põhiprintsiipidest.

Muudatusettepanek 426
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 2a
Rahastamine ja tehniline tugi

2 a. Ilma et see mõjutaks ELi toimimise 
lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist, 
määravad liikmesriigid kindlaks 
rahastamisvahendid, et koondada eri 
rahastamisallikad, sealhulgas:
a) osamaksed ja trahvid artiklis 6 
kehtestatud kohustuste täitmata jätmise 
eest;
b) direktiivi 2009/29/EÜ artikli 10 lõike 3 
kohaselt energiatõhususele eraldatud 
vahendid;
c) ELi projektivõlakirjadest eraldatud 
energiatõhususe suurendamise vahendid;
d) vahendid, mis on eraldatud 
energiatõhususe suurendamiseks 
mitmeaastasest finantsraamistikust, 
eeskätt Ühtekuuluvusfondist ja 
struktuurifondidest, ning Euroopa 
spetsiaalsetest rahastamisvahenditest, 
tehnilisest abist ja 
finantskorraldusmeetmetest;
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e) Euroopa Investeerimispangast ja 
muudest Euroopa 
finantseerimisasutustest, eelkõige 
Euroopa Rekonstruktsiooni- ja 
Arengupangast ning Euroopa Nõukogu 
Arengupangast, energiatõhususe 
suurendamiseks eraldatavad vahendid;
f) riigisisesed vahendid, sealhulgas avalik-
õiguslike pankade ja muude riiklike 
finantseerimisasutuste vahendid.
2. Finantseerimisvahendid peavad:
a) kasutatama seda raha eesmärgiga 
saavutada erakapitali võimalikult suur 
võimendav mõju, eeskätt 
institutsionaalsetele investoritele toetudes;
b) andma rahalisi vahendeid (näit 
laenutagatised erakapitalile, 
laenutagatised energiatõhususe lepingute 
toetamiseks, toetused, subsideeritud 
laenud ja eraldi krediidiliinid), mis 
vähendavad nii energiatõhususe 
tajutavaid kui ka tegelikke riske;
c) olema seotud programmide või 
asutustega, mis koondavad 
energiasäästuprojekte ja hindavad nende 
kvaliteeti, edendavad energiateenuste 
turgu ja aitavad kujundada tarbija 
nõudlust nende teenuste järele kooskõlas 
artikliga 14;
d) eraldama asjakohaseid vahendeid 
koolitus- ja sertifitseerimisprogrammide 
toetuseks, millega parandatakse 
energiatõhususega seotud oskusi ja 
akrediteeritakse neid;
(e) eraldama vahendeid energiatootmise 
väike- ja mikrotehnoloogiate uurimiseks, 
tutvustamiseks ja kasutuselevõtu 
kiirendamiseks ning nende 
energiavõrguga ühendamise 
optimeerimiseks;
f) olema seotud energiatõhususe 
edendamise programmidega kõigis 
elumajades, eesmärgiga ennetada 
kütteostuvõimetust ja motiveerida 
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majaomanikke muutma oma vara 
võimalikult energiatõhusaks.
3. Vajaduse korral aitab komisjon 
vahetult või Euroopa 
finantseerimisasutuste kaudu 
liikmesriikidel luua 
finantseerimisvahendeid ja tehnilisi 
toetuskavasid eesmärgiga suurendada eri 
sektorite energiatõhusust, toetades 
parimate tavade vahetamist selle 
valdkonna eest vastutavate riiklike või 
piirkondlike asutuste või organite vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 427
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 2 a
Rahastamine ja tehniline tugi

Ilma et see mõjutaks ELi toimimise 
lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist, 
määravad liikmesriigid kindlaks 
rahastamisvahendid, et koondada eri 
rahastamisallikad, sealhulgas:
a) osamaksed ja trahvid artiklis 6 
kehtestatud kohustuste täitmata jätmise 
eest;
b) direktiivi 2009/29/EÜ artikli 10 lõike 3 
kohaselt energiatõhususele eraldatud 
vahendid;
c) ELi projektivõlakirjadest eraldatud 
energiatõhususe suurendamise vahendid;
d) vahendid, mis on eraldatud 
energiatõhususe suurendamiseks 
mitmeaastasest finantsraamistikust, 
eeskätt Ühtekuuluvusfondist, struktuuri-
ja maaelu arengu fondidest, ning 
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Euroopa spetsiaalsetest 
rahastamisvahenditest, tehnilisest abist ja 
finantskorraldusmeetmetest;
e) Euroopa Investeerimispangast –
näiteks Euroopa Energiatõhususe Fondi 
kaudu – ja muudest Euroopa 
finantseerimisasutustest, eelkõige 
Euroopa Rekonstruktsiooni- ja 
Arengupangast ning Euroopa Nõukogu 
Arengupangast, energiatõhususe 
suurendamiseks eraldatavad vahendid;
f) riigisisesed vahendid, sealhulgas avalik-
õiguslike pankade ja muude riiklike 
finantseerimisasutuste vahendid.
2) Võttes arvesse paindlikkuse ja 
subsidiaarsuse põhimõtet, 
rahastamisvahendid:
a) kasutavad seda raha eesmärgiga 
saavutada erakapitali võimalikult suur 
võimendav mõju, eeskätt 
institutsionaalsetele investoritele toetudes;
b) eraldavad rahalisi vahendeid (näiteks 
laenutagatised erakapitalile, 
laenutagatised energiatõhususe lepingute 
toetamiseks, toetused, subsideeritud 
laenud ja eraldi krediidiliinid), mis 
vähendavad nii energiatõhususe 
tajutavaid kui ka tegelikke riske;
c) on seotud programmide või asutustega, 
mis koondavad energiasäästuprojekte ja 
hindavad nende kvaliteeti, edendavad 
energiateenuste turgu ja aitavad 
kujundada tarbija nõudlust nende 
teenuste järele kooskõlas artikliga 14;
d) eraldavad asjakohaseid vahendeid 
koolitus- ja sertifitseerimisprogrammide 
toetuseks, millega parandatakse 
energiatõhususega seotud oskusi ja 
akrediteeritakse neid.
3. Vajaduse korral abistab komisjon 
vahetult või Euroopa 
finantseerimisasutuste kaudu 
liikmesriikidel luua 
finantseerimisvahendeid ja tehnilisi 
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toetuskavasid eesmärgiga suurendada eri 
sektorite energiatõhusust, toetades 
parimate tavade vahetamist selle 
valdkonna eest vastutavate riiklike või 
piirkondlike asutuste või organite vahel.

Or. en

Selgitus

Raportööril on õigus, kui ta arvab, et ilma vajalike rahastamismehhanismideta jäävad 
käesolevas direktiivis sisalduvad meetmed soovunelmaks ning ei loo arvukalt töökohti ega 
edenda uuendusi. Lisaks finantseerimisallikatele, mida raportöör juba on esile tõstnud, 
kutsuksime Euroopa Parlamenti üles siduma maapiirkondades maaelu arengu fondid ja 
energiatõhususe programmid.

Muudatusettepanek 428
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Lambert van Nistelrooij, Romana Jordan Cizelj, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Ioannis A. 
Tsoukalas, Jan Březina, Krišjānis Kariņš, Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriigid lepivad hiljemalt 30. 
juuniks 2013 kokku riiklikud
energiatõhususe eesmärgid, mis põhinevad 
komisjoni ettepanekul, võttes arvesse I a 
lisas sätestatud metoodikat, eesmärgiga 
saavutada liidu eesmärk säästa 2020. 
aastaks 20 % primaarenergiast, nõudes 
selleks kas ELi primaarenergia tarbimise 
vähendamist 2020. aastal 368 
naftaekvivalenttonni võrra või 
vähendades ELi energiaintensiivsust kuni 
104 tonni õliekvivalendini miljoni euro 
sisemajanduse koguprodukti kohta, mida 
väljendatakse 2020. aastal 2005. aasta 
hindades. Riiklikke energiatõhususe 
eesmärke väljendatakse kas 
primaarenergia säästuna või 
primaarenergia tarbimise 
absoluuttasemena aastal 2020, mis 
suhestatakse selle aasta prognoositava 
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sisemajanduse koguproduktiga. Arvesse 
võetakse käesolevas direktiivis sätestatud 
meetmeid, direktiivi 2006/32/EÜ artikli 4 
lõike 1 kohaselt seatud riiklike 
energiasäästueesmärkide saavutamiseks 
vastu võetud meetmeid ja muid 
liikmesriikides ja liidu tasandil 
energiatõhususe edendamiseks võetud 
meetmeid.

Or. en

Selgitus

Üldise eesmärgi saavutamiseks tundub olevat asjakohasem ja subsidiaarsuse põhimõttega 
kooskõlas olevaks riiklike eesmärkide tugevdamine, võttes kasutusele selge koormuse 
jagamise, mõõtmis- ja kontrollimetoodika (vt artikli 3 lõike 2 punkti a kohta tehtud 
muudatusettepanekut) ja andes komisjonile tugeva rolli (vt artikli 19 lõike 2 kohta tehtud 
muudatusettepanekut). See võimaldaks liikmesriikidel olla paindlikum vahendite valimisel 
ning täita Bendtseni raportit, mille EP võttis vastu 15. detsembril 2010.

Muudatusettepanek 429
Fiona Hall, Kent Johansson, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage, Vladko Todorov 
Panayotov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriigid seavad siduvad riiklikud
energiatõhususe eesmärgid, mida 
väljendatakse primaarenergia tarbimise 
absoluuttasemena aastal 2020 ning millest 
tuleb komisjoni teavitada [käesoleva 
direktiivi jõustumise kuupäevaks].
Nimetatud eesmärgid põhinevad lisas 0 
sätestatud soovituslikel väärtustel ja 
võtavad arvesse liidu 20 % energiasäästu 
eesmärki. Liikmesriigid võtavad vastu 
energiatõhususe parandamise vahe-
eesmärgid ja meetmed, mis on ette nähtud 
selleks, et tagada energiatõhususe 
parandamise vastavus vahe-eesmärkidele 
või nende ületamine. Liikmesriigid võivad 
heaks kiita ka käesolevas direktiivis 
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sätestatud meetmed, direktiivi 2006/32/EÜ
artikli 4 lõike 1 kohaselt seatud riiklike 
energiasäästueesmärkide saavutamiseks 
vastu võetud meetmeid ja muid 
liikmesriikides ja liidu tasandil 
energiatõhususe edendamiseks võetud 
meetmeid. Lisas 0 sätestatud väärtustest 
kõrvalekaldumisi tuleb põhjendada ning 
neist komisjoni teavitada.

Or. en

Selgitus

Taastuvenergia direktiiv 2009/28/EÜ nõuab liikmesriikidelt tõhusate meetmete heakskiitmist 
kooskõlas paranemise vahe-eesmärkidega. Selline lähenemine toimib praktikas hästi ning 
seetõttu tuleks see heaks kiita ka energiatõhususe osas. Kohustuslikud eesmärgid on osutunud 
tulemuslikuks, sest annavad tööstusele investeerimiskindluse ja kindlustavad poliitilise 
kohustuse saavutada tulemusi.

Muudatusettepanek 430
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriigid seavad riiklikud 
energiatõhususe eesmärgid, mida 
väljendatakse primaarenergia tarbimise 
absoluuttasemena aastal 2020 või energia 
lõpptarbimise absoluuttasemena aastal 
2020. Nimetatud eesmärkide seadmisel 
võtavad nad arvesse liidu 20 %
energiasäästu eesmärki, käesolevas 
direktiivis sätestatud meetmeid, direktiivi 
2006/32/EÜ artikli 4 lõike 1 kohaselt 
seatud riiklike energiasäästueesmärkide 
saavutamiseks vastu võetud meetmeid ja 
muid liikmesriikides ja liidu tasandil 
energiatõhususe edendamiseks võetud 
meetmeid ning impordisõltuvuse 
vähendamise meetmeid taastuvenergia 
tootmise suurendamiseks ja CO2 heidete 
vähendamise meetmeid.
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Or. de

Selgitus

Ühekülgne keskendumine primaarenergia tarbimisele põhjustab siseturul energiaimpordi 
kasvu ja seetõttu impordisõltuvust. Lisaks sellele muutub üleminek taastuvenergial põhinevale 
majandusele raskemaks. Seetõttu peaks liikmesriikidel olema võimalus võtta võrdlusalusena 
arvesse ka energia lõpptarbimist. Enamus väljaspool ELi asuvaid riike (nt Jaapan, Hiina) 
määratlevad energiatõhusust kui oma majanduse energiatootlikkust.

Muudatusettepanek 431
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriigid seavad riiklikud
energiatõhususe eesmärgid, mida 
väljendatakse primaarenergia tarbimise 
absoluuttasemena aastal 2020. Nimetatud 
eesmärkide seadmisel võtavad nad arvesse 
liidu 2020. aasta suurt eesmärki 
saavutada 20 % energiatõhusus, 
käesolevas direktiivis sätestatud meetmeid, 
direktiivi 2006/32/EÜ artikli 4 lõike 1 
kohaselt seatud riiklike 
energiasäästueesmärkide saavutamiseks 
vastu võetud meetmeid ja muid 
liikmesriikides ja liidu tasandil 
energiatõhususe edendamiseks võetud 
meetmeid. Riiklike energiatõhususe 
eesmärkideseadmisel võivad liikmesriigid 
võtta arvesse oma riigi olusid, mis 
mõjutavad primaarenergia tarbimise 
tõhusust, näiteks muudatused 
energiaimpordis ja -ekspordis, biomassi, 
tuule, päikese ja teiste taastuvate 
energiaallikate kasutamise arendamist 
ning süsinikdioksiidi kogumist ja 
säilitamist.

Or. en
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Muudatusettepanek 432
Britta Thomsen, Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Iga liikmesriik tagab, et tema 
primaarenergia tarbimise riiklik
absoluuttase aastal 2020 on alla lisa -1 
tabeli vasakus veerus toodud eesmärgi.
Need riikide kohustuslikud eesmärgid on 
kooskõlas liidu vähemalt 20 %
energiasäästu eesmärgiga, mis näeb ette 
primaarenergia vähendamise ELis 2020. 
aastaks vähemalt 368 
naftaekvivalenttonni võrra.

Or. en

Selgitus

Siduvad eesmärgid kindlustavad poliitilise kohustuse. Need motiveerivad ettevõtteid 
investeerima ja liikmesriike tegutsema. Sellel on positiivne mõju majandusele, töökohtade 
loomisele ja energiavarustuse kindlusele. Komisjoni sõnul nõuab 20 % eesmärk vähemalt 368 
naftaekvivalenttonni võrra väiksemat tarbimist 2020. aastal (primaarenergia).

Muudatusettepanek 433
Francisco Sosa Wagner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid seavad riiklikud 
energiatõhususe eesmärgid, mida 
väljendatakse primaarenergia tarbimise
absoluuttasemena aastal 2020. Nimetatud 
eesmärkide seadmisel võtavad nad arvesse
liidu 20 % energiasäästu eesmärki,

1. Iga liikmesriik tagab, et primaarenergia 
tarbimine aastal 2002 on vähemalt allpool 
tema lisas -1 sätestatud eesmärki. 
Kõnealused kohustuslikud riiklikud 
eesmärgid on vastavuses artiklis 1 
viidatava liidu vähemalt 20 %
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käesolevas direktiivis sätestatud 
meetmeid, direktiivi 2006/32/EÜ artikli 4 
lõike 1 kohaselt seatud riiklike 
energiasäästueesmärkide saavutamiseks 
vastu võetud meetmeid ja muid 
liikmesriikides ja liidu tasandil 
energiatõhususe edendamiseks võetud 
meetmeid.

energiasäästu eesmärgiga, mis piirab ELi 
primaarenergia tarbimist maksimaalselt 
1353,50 miljoni naftaekvivalenttonniga 
aastal 2020, mis vastab 80 %-le energia 
tarbimisest 2007. aastal.

Or. en

Selgitus

Praegust energiatõhususe poliitikat nõrgestab selguse puudumine energiasäästu taseme osas, 
mida iga liikmesriik peab saavutama. Euroopa metoodika selle kohta, kuidas seada riiklikke 
eesmärke, tuleb sätestada direktiivis, mis garanteerib nende ulatumise kuni 20 %-ni ja et 
nendest võivad saada siduvad eesmärgid juba direktiivi jõustumisel.

Muudatusettepanek 434
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 435
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriigid seavad riiklikud 
energiatõhususe eesmärgid, mida 
väljendatakse nii lõpp- kui ka
primaarenergia tarbimise absoluuttasemena 
aastal 2020. Nimetatud eesmärkide 
seadmisel võtavad nad arvesse liidu 20 %
energiasäästu eesmärki, käesolevas 
direktiivis sätestatud meetmeid, direktiivi 
2006/32/EÜ artikli 4 lõike 1 kohaselt 
seatud riiklike energiasäästueesmärkide 
saavutamiseks vastu võetud meetmeid ja 
muid liikmesriikides ja liidu tasandil 
energiatõhususe edendamiseks võetud 
meetmeid. Ühtlasi tuleb arvesse võtta 
kasvuhoonegaaside heite vähendamise 
ning taastuvenergia kasutuse 
suurendamise meetmeid.

Or. fi

Selgitus

Primaarenergia kasutus on problemaatiline energia säästmise mõõdupuu ja tekitab vastuolu 
Euroopa Liidu taastuvenergiaga seotud eesmärkidega. Nendes liikmesriikides, kus hakatakse 
rohkem kasutama bioenergiat, võib näiteks primaarenergia tarbimine tõusta, sest biokütused 
sisaldavad vähem energiat kui fossiilkütused.

Muudatusettepanek 436
Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 437
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriigid seavad soovituslikud
riiklikud energiatõhususe eesmärgid, mida 
väljendatakse lõppenergia tarbimise 
absoluuttasemena aastal 2020. Selleks 
võtavad nad arvesse liidu 20 %
energiatõhususe eesmärki, käesolevas 
direktiivis sisalduvaid meetmeid ja muid 
liikmesriikides ja liidu tasandil 
energiatõhususe edendamiseks võetud 
meetmeid.

Or. en
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Selgitus

Riiklikud soovituslikud eesmärgid peavad põhinema lõppenergia tarbimisel. Primaarenergia 
tarbimine võib suureneda, kui liikmesriik parandab energiasõltumatust madala 
süsinikdioksiiditasemega investeeringute kaudu tuumaenergiasse või taastuva energia 
tootmisse või süsinikdioksiidi kogumisse ja säilitamisse. Energiaimporti vähendavaid 
investeeringuid ei tohi karistada primaarenergia põhise lähenemisega.

Muudatusettepanek 438
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriigid seavad 30. juuniks 2013
riiklikud energiatõhususe eesmärgid,
lähtudes sektorite energiatõhususe 
eesmärkidest. Komisjon koostab 31. 
detsembriks 2012 ühtse metoodika 
sektorite energiatõhususe arvutamiseks.
Eesmärkide seadmisel võtavad 
liikmesriigid arvesse liidu 20 %
energiasäästu eesmärki, käesolevas 
direktiivis sätestatud meetmeid, direktiivi 
2006/32/EÜ artikli 4 lõike 1 kohaselt 
seatud riiklike energiasäästueesmärkide 
saavutamiseks vastu võetud meetmeid ja 
muid liikmesriikides ja liidu tasandil 
energiatõhususe edendamiseks võetud 
meetmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 439
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

riiklikud energiatõhususe eesmärgid, mida 
väljendatakse primaarenergia tarbimise 
absoluuttasemena aastal 2020, mis
suhestatakse selle aasta prognoositava 
sisemajanduse koguproduktiga. 
Nimetatud eesmärkide seadmisel võtavad 
nad arvesse liidu 2020. aasta 20 % 
energiatõhususe eesmärki, käesolevas 
direktiivis sätestatud meetmeid, direktiivi 
2006/32/EÜ artikli 4 lõike 1 kohaselt 
seatud riiklike energiasäästueesmärkide 
saavutamiseks vastu võetud meetmeid ja 
muid liikmesriikides ja liidu tasandil 
energiatõhususe edendamiseks võetud 
meetmeid. Liikmesriigid võivad riiklike 
energiatõhususe eesmärkide seadmisel 
võtta arvesse oma arengu taset.

Or. en

Muudatusettepanek 440
Kathleen Van Brempt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriigid seavad riiklikud 
energiatõhususe eesmärgid, mida 
väljendatakse primaarenergia tarbimise
absoluuttasemena aastal 2020. Nimetatud 
eesmärkide seadmisel võtavad nad arvesse 
liidu 2020. aasta 20 % energiasäästu 
eesmärki võrrelduna 2007. aastaga, mis 
tähendab, et liidu primaarenergia 
tarbimist tuleb 2020. aastaks vähendada 
338 naftaekvivalenttonni võrra. Arvesse 
tuleb võtta ka käesolevas direktiivis 
sätestatud meetmeid, direktiivi 2006/32/EÜ 
artikli 4 lõike 1 kohaselt seatud riiklike 
energiasäästueesmärkide saavutamiseks 
vastu võetud meetmeid ja muid 
liikmesriikides ja liidu tasandil 
energiatõhususe edendamiseks võetud 
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meetmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 441
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriigid seavad riiklikud 
energiatõhususe eesmärgid. Nimetatud 
eesmärkide seadmisel võtavad nad arvesse 
liidu energiatõhususe 20 %-lise 
suurendamise eesmärki võrreldes 2020. 
aasta prognoosidega, käesolevas 
direktiivis sätestatud meetmeid, direktiivi 
2006/32/EÜ artikli 4 lõike 1 kohaselt 
seatud riiklike energiatõhususe 
eesmärkide saavutamiseks vastu võetud 
meetmeid ja muid liikmesriikides ja liidu 
tasandil energiatõhususe edendamiseks 
võetud meetmeid.

Or. de

Selgitus

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

Muudatusettepanek 442
Fiorello Provera

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid seavad riiklikud 
energiatõhususe eesmärgid, mida 

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

väljendatakse primaarenergia tarbimise 
absoluuttasemena aastal 2020, ning 
sektorite kohustused ja/või lõpptarbijaid 
(elanikud, tööstus, tertsiaarsektor ja 
avalik haldus) käsitlevad kohustused, või 
edendavad operaatorite hulgas 
vabatahtlike kokkulepete sõlmimist. 
Nimetatud eesmärkide seadmisel võtavad 
nad arvesse liidu 20 % energiasäästu 
eesmärki, käesolevas direktiivis sätestatud 
meetmeid, direktiivi 2006/32/EÜ artikli 4 
lõike 1 kohaselt seatud riiklike 
energiasäästueesmärkide saavutamiseks 
vastu võetud meetmeid ja muid 
liikmesriikides ja liidu tasandil 
energiatõhususe edendamiseks võetud 
meetmeid.

Or. en

Justification

Efficiency targets, rather than being placed on energy companies and operators, should be 
placed on final customers themselves so to have them actually looking for subjects with 
sufficient experience and technical expertise to successfully implement and manage efficiency 
services. Since the targets proposed by the EC would not be binding in the short term, we 
believe that it would better suit the efficiency framework to set up sectorial targets/obligations 
placed on final residential, industrial, tertiary and public administration consumers. These 
obligations would accelerate the opening of the energy services market, which is crucial to 
exploit the huge unexpressed potential of energy efficiency solutions.

Muudatusettepanek 443
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid seavad riiklikud
energiatõhususe eesmärgid, mida 
väljendatakse primaarenergia tarbimise 
absoluuttasemena aastal 2020. Nimetatud 
eesmärkide seadmisel võtavad nad arvesse 
liidu 20 % energiasäästu eesmärki,
käesolevas direktiivis sätestatud meetmeid, 

1. Liikmesriigid seavad riiklikud 
energiatõhususe eesmärgid, mida 
väljendatakse üldise energiaintensiivsuse 
20 % vähenemisena aastal 2020
võrrelduna aastaga 2010. Nimetatud
eesmärgi seadmisel võtavad nad arvesse 
käesolevas direktiivis sätestatud meetmeid, 
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direktiivi 2006/32/EÜ artikli 4 lõike 1 
kohaselt seatud riiklike 
energiasäästueesmärkide saavutamiseks 
vastu võetud meetmeid ja muid 
liikmesriikides ja liidu tasandil 
energiatõhususe edendamiseks võetud 
meetmeid.

direktiivi 2006/32/EÜ artikli 4 lõike 1 
kohaselt seatud riiklike 
energiasäästueesmärkide saavutamiseks 
vastu võetud meetmeid ja muid 
liikmesriikides ja liidu tasandil 
energiatõhususe edendamiseks võetud 
meetmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 444
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 445
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriigid seavad riiklikud 
energiatõhususe eesmärgid, mida 
väljendatakse primaar- või lõppenergia
tarbimise (ning samuti energia tootmise,
ülekandmise ja jaotamise)
absoluuttasemena aastal 2020. Nimetatud 
eesmärkide seadmisel võtavad nad arvesse 
liidu 20 % energiasäästu eesmärki, 
käesolevas direktiivis sätestatud meetmeid, 
direktiivi 2006/32/EÜ artikli 4 lõike 1 
kohaselt seatud riiklike 
energiasäästueesmärkide saavutamiseks 
vastu võetud meetmeid ja muid 
liikmesriikides ja liidu tasandil 
energiatõhususe edendamiseks võetud 
meetmeid.

Or. fi

Selgitus

Taastuvenergia allikate osakaalu tõus suurendab näiteks primaarenergia tarbimist. Sarnaselt 
suurendab primaarenergia tarbimist ka kolmandatest riikidest imporditud elektrienergia 
asendamine kodumaise elektrienergia tootmisega. Selleks, et ühtlustada energiapoliitika 
eesmärke, peaks olema võimalus energiatõhususe eesmärki kindlaks määrata lõpptarbimisega 
seoses.

Muudatusettepanek 446
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid seavad riiklikud 
energiatõhususe eesmärgid, mida 
väljendatakse primaarenergia tarbimise 
absoluuttasemena aastal 2020. Nimetatud 
eesmärkide seadmisel võtavad nad arvesse 
liidu 20 % energiasäästu eesmärki, 
käesolevas direktiivis sätestatud meetmeid, 
direktiivi 2006/32/EÜ artikli 4 lõike 1 

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

kohaselt seatud riiklike 
energiasäästueesmärkide saavutamiseks 
vastu võetud meetmeid ja muid 
liikmesriikides ja liidu tasandil 
energiatõhususe edendamiseks võetud 
meetmeid. Iga liikmesriik võib oma 
riiklikud eesmärgid kohustuslikuks 
muuta.

Or. de

Selgitus

Liikmesriikide otsustada peaks jääma, kuidas nad oma kokkuhoiueesmärke kehtestavad.

Muudatusettepanek 447
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 448
Gaston Franco
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Selgitus

Tarbijatel on otsene seos ainult sekundaarenergiaga: ainult siis, kui keskendutakse 
sekundaarenergiale, näevad lõpptarbijad oma arvetes kajastuvaid muutusi, see aga 
võimaldab võidelda kütteostuvõimetuse vastu ning annab laiemas laastus kodanikele suurema 
ostuvõime ja muudab ettevõtted konkurentsivõimelisemaks. 

Muudatusettepanek 449
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid seavad riiklikud 
energiatõhususe eesmärgid, mida 
väljendatakse primaarenergia tarbimise 
absoluuttasemena aastal 2020. Nimetatud 
eesmärkide seadmisel võtavad nad arvesse 
liidu 20 % energiasäästu eesmärki, 
käesolevas direktiivis sätestatud meetmeid, 
direktiivi 2006/32/EÜ artikli 4 lõike 1 

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

2006/32/EÜ artikli 4 lõike 1 kohaselt 
seatud riiklike energiasäästueesmärkide 
saavutamiseks vastu võetud meetmeid ja 
muid liikmesriikides ja liidu tasandil 
energiatõhususe edendamiseks võetud 
meetmeid.

Or. fr

Muudatusettepanek 450
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Energiatõhususe tase ja liikmesriikides olemasolevad programmid on üsna erinevad. Oluline 
on tõsta esile liikmesriikide varasemaid (vabatahtlikke) programme ja meetmeid. See 
võimaldab avaldada tunnustust esirinnas olijatele ja tuua näiteid parimate tavade kohta 
teistele.

Muudatusettepanek 451
Ioan Enciu
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. ro

Muudatusettepanek 452
Michael Theurer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

energiatõhususe edendamiseks võetud 
meetmeid.

Or. de

Muudatusettepanek 453
Adam Gierek

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kui fossiilkütuste põhise 
primaarenergia tõhusus on 50 % või alla 
selle, peavad asjaomase energia 
tööstuslikud kasutajad, iseäranis 
energiasektori kasutajad, ostma 
enampakkumisel kogu 
muundamisprotsessi jooksul toodetud 
CO2-heite saastekvoodid; kui tõhususe 
protsendiline näitaja on suurem kui 50 %-
line künnis, peaksid saaste tekitajad 
saama vabastuse osta CO2-heite 
saastekvoote enampakkumisel sellise 
protsendi ulatuses, mis on nende 
protsendimäärast 50 % võrra väiksem.

Or. pl

Selgitus

Keemilise energia kujul primaarenergia muundatakse enamasti muudeks energialiikideks, 
mille täpne tõhusus sõltub protsessiga seotud näitajatest. Tehnilisest seisukohast võttes on 
50 %-lise tõhususe künnise kasutamine näitajana märkimisväärne, sest CO2 kvootide 
enampakkumise vabastused hoogustavad huvi innovatiivsete tõhususe suurendamise viiside 
vastu.

Muudatusettepanek 454
Fiona Hall, Kent Johansson, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage, Vladko Todorov 
Panayotov

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



PE475.929v01-00 30/101 AM\883474ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid seavad eesmärgiks 
vähendada 31. detsembriks 2050. aastal 
olemasolevate hoonete energiakulusid 
80 % võrra võrreldes 2010. aasta 
tasemetega. Selleks ja osana direktiivi 
2010/31/EL artiklis 9 osutatud riiklikest 
kavadest, ilma sealjuures selle lõiget 1 
piiramata, töötavad liikmesriigid välja 
poliitika ja võtavad meetmed hoonete 
täieliku renoveerimise, sealhulgas 
järkjärgulise täieliku renoveerimise 
edendamiseks. Liikmesriigid võivad 
otsustada mitte lisada oma 
renoveerimiskavadesse 
hoonekategooriaid, mis on loetletud 
direktiivi 2010/31/EL artiklis 4 lõikes 2.

Or. en

Selgitus

Hoonete võimaliku energiasäästu potentsiaali ja 2020. aastaks vahe-eesmärkide seadmist 
pole pikemas perspektiivis käsitletud. See on üks võimalus kliima- ja energiatõhususe 
eesmärkide saavutamiseks ja ELi pikaajaliste eesmärkide ajakavas püsimiseks. Riiklike 
kavade loomine, mis hõlmaks kõiki hooneid, võimaldab igal liikmesriigil seada tähtsuse 
järjekorda ja püstitada vahe-eesmärke iga hoonesegmendi kohta.

Muudatusettepanek 455
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, 
Romana Jordan Cizelj, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner, 
Vladimir Urutchev, Paul Rübig, Werner Langen, Jan Březina, Krišjānis Kariņš, Holger 
Krahmer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid võivad artiklites 4 ja 6 
sätestatust kõrvale kalduda. Liikmesriigid 
peavad komisjoni teavitama 
alternatiivsetest või täiendavatest 
meetmetest, mida nad plaanivad 
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kooskõlas artikli 19 lõikega 2 heaks kiita. 
Liikmesriigid, kes otsustavad 
alternatiivsete või täiendavate meetmete 
kasuks, tagavad selle, et nende abil 
saavutatav primaarenergia kokkuhoid või 
energiaintensiivsuse vähenemine on 
piisav riikliku energiatõhususe eesmärgi 
saavutamiseks.

Or. en

Selgitus

Üldise eesmärgi saavutamiseks tundub olevat asjakohasem ja subsidiaarsuse põhimõttega 
kooskõlas olevaks riiklike eesmärkide tugevdamine, võttes kasutusele selge koormuse 
jagamise, mõõtmis- ja kontrollimetoodika (vt artikli 3 lõike 1 ja lõike 2 punkti a kohta tehtud 
muudatusettepanekut) ja andes komisjonile tugeva rolli (vt artikli 19 lõike 2 kohta tehtud 
muudatusettepanekut). See võimaldaks liikmesriikidel olla paindlikum vahendite valimisel 
ning täita Bendtseni raportit, mille EP võttis vastu 15. detsembril 2010.

Muudatusettepanek 456
Henri Weber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid peavad koostama 
tegevuskava, milles kirjeldatakse nende 
rakendatavaid riiklikke strateegiaid 
hoonete energiatarbimise oluliseks 
vähendamiseks aastaks 2050. 
Üldkasutatavaid hooneid käsitlevad 
riiklikud tegevuskavad tuleb vastu võtta 
hiljemalt 1. jaanuariks 2014; 
eravaldusesse kuuluvate mitte-eluhoonete 
puhul hiljemalt 1. jaanuariks 2015 ning 
elumajade puhul hiljemalt 1. jaanuariks 
2017. Tegevuskavas tuleks püstitada 
hoonete keskmise energiasäästlikkuse 
vahe-eesmärgid aastateks 2020, 2030 ja 
2040. 
Tegevuskavad tuleks lisada direktiivi 
artikli 19 lõikes 1 ette nähtud iga-
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aastastele aruannetele. 

Or. fr

Muudatusettepanek 457
Michael Theurer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liidu 20 % energiasäästu üldise 
eesmärgi saavutamiseks on liikmesriikidel 
meetmete ja vahendite valikul võimalikult 
suur paindlikkus, kui need on kooskõlas 
artikli 19 lõikega 2, vastavad ökoloogilise 
turumajanduse põhimõtetele ning võtavad 
arvesse tehtud jõupingutusi ja 
keskkonnasõbralikku käitumist.

Or. de

Muudatusettepanek 458
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 459
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Iga liikmesriik töötab välja 
mehhanismi, mis tagab riiklike siduvate 
energiasäästueesmärkide ja ELi üldise 
20 % energiasäästu eesmärgi 
saavutamise. Komisjon hindab riiklikke 
mehhanisme ja soovitab vajadusel 
muudatusi. Komisjon hindab 30. juuniks 
2013, kas EL suudab saavutada oma 
eesmärgi säästa 20 % primaarenergiast 
2020. aastaks, milleks on vaja ELi 
primaarenergiatarbimist vähendada 368 
miljoni naftaekvivalenttonni võrra aastal 
2020, võttes arvesse lõikes 1 osutatud 
riiklike eesmärkide summat ja artikli 19 
lõikes 4 osutatud hindamist. Kui 
hindamistulemused on negatiivsed, võtab 
komisjon kasutusele meetmete kogumi, 
mis sisaldab nõuandeid, 
stimuleerimisvahendeid, hoiatusi ja 
rahalisi mõjutusvahendeid, et kindlustada 
kõigi liikmesriikide asjakohane panus ELi 
2020. aasta üldise eesmärgi 
saavutamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 460
Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Liikmesriigid on kohustatud 
rakendama oma I lisas sätestatud 
energiasäästueesmärgid, rakendades 
meetmeid, mida näeb ette käesolev 
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primaarenergiatarbimist vähendada 368 
miljoni naftaekvivalenttonni võrra aastal 
2020, võttes arvesse lõikes 1 osutatud 
riiklike eesmärkide summat ja artikli 19 
lõikes 4 osutatud hindamist.

direktiiv, kuid samuti ka riiklikke, 
piirkondlikke ja kohalikke meetmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 461
Francisco Sosa Wagner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Liikmesriigid kehtestavad meetmed, et 
tagada, et nende primaarenergia 
tarbimine võrdub 2020. aasta eesmärgi 
lineaarse trajektooriga lisas -1 või jääb 
alla selle.

Or. en

Selgitus

Trajektoori eelmääratlemine lihtsustab edenemise mõõtmist ja võimaldab prognoosida 
impordinõudeid ja kasvuhoonegaaside heidete vähenemist.

Muudatusettepanek 462
Fiona Hall, Kent Johansson, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage, Vladko Todorov 
Panayotov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon hindab 30. juuniks 2014, kas 
EL suudab saavutada oma eesmärgi säästa 

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

eesmärkide saavutamise ajakavas, mis on 
vajalikud selleks, et saavutada liidu
eesmärk säästa 2020. aastaks 20 %
primaarenergiast, milleks on vaja ELi 
primaarenergiatarbimist vähendada 368 
miljoni naftaekvivalenttonni võrra aastal 
2020. Hindamine peab sisaldama 
alljärgnevat:
a) lõikes 1 osutatud riiklike eesmärkide 
summat;

b) artikli 19 lõikes 4 osutatud hindamist.

Or. en

Muudatusettepanek 463
Daniel Caspary

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Komisjon hindab 30. juuniks 2015, kas 
EL suudab saavutada oma majanduslikule 
arengule kohandatud eesmärgi säästa 
20 % primaarenergiast 2020. aastaks, 
milleks on vaja ELi energiakasutuse 
intensiivsust vähendada mitte rohkem kui 
104 miljoni tonni naftaekvivalendi võrra 
SKT miljoni euro kohta aastal 2020, 
väljendatuna 2005. aasta hindades, võttes 
arvesse lõikes 1 osutatud riiklike 
eesmärkide kaalutud keskmist summat ja 
artikli 19 lõikes 4 osutatud hindamist ning 
näiteks ETSi direktiivis, taastuvenergia 
direktiivis ja ökodisaini direktiivis 
sätestatud primaarenergiatarbimise 
vähendamist.

Or. de

Muudatusettepanek 464
Angelika Niebler
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Komisjon hindab 30. juuniks 2016, kas 
EL suudab saavutada oma 
energiatõhususe 20 %-lise suurendamise 
eesmärgi võrreldes 2020. aasta 
prognoosidega, võttes arvesse lõikes 1 
osutatud riiklike eesmärkide summat ja 
artikli 19 lõikes 4 osutatud hindamist.

Or. de

Selgitus

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

Muudatusettepanek 465
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Komisjon hindab 30. juuniks 2014, kas 
EL on ajakavas oma 2020. aasta eesmärgi
saavutamisega parandada 
energiatõhusust 20 %, võttes arvesse 
lõikes 1 osutatud riiklike eesmärkide 
summat ja artikli 19 lõikes 4 osutatud 
hindamist.

Or. en
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Muudatusettepanek 466
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fi

Selgitus

Eurostati statistika aluseks olevad andmed pärinevad kahe või kolme aasta tagusest ajast, mis 
tähendab, et 2014. aastal ei ole statistika veel piisavalt ajakohane, et sellest nähtuks 
energiatõhususe direktiivi mõju tõhusamale energiakasutusele.

Muudatusettepanek 467
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Komisjon hindab 30. juuniks 2014, kas 
EL suudab nii tehnilisest kui ka 
majanduslikust aspektist vaadates
saavutada oma eesmärgi säästa 20 %
primaarenergiast 2020. aastaks, milleks on 
vaja ELi primaarenergiatarbimist 
vähendada ligikaudu 368 miljoni 
naftaekvivalenttonni võrra aastal 2020.
Seda energiasäästu on võimalik 
kohandada, võttes arvesse lõikes 1 
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osutatud riiklike eesmärkide summat ja 
artikli 19 lõikes 4 osutatud hindamist.

Or. ro

Muudatusettepanek 468
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 469
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. pl

Selgitus

Energia sääst tuleks saavutada pigem energiatõhusust suurendades kui tarbimist piirates. 
Siin puudub loogika.

Muudatusettepanek 470
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Selgitus

Tarbijatel on otsene seos ainult sekundaarenergiaga: ainult siis, kui keskendutakse 
sekundaarenergiale, näevad lõpptarbijad oma arvetes kajastuvaid muutusi, see aga 
võimaldab võidelda kütteostuvõimetuse vastu ning annab laiemas laastus kodanikele suurema 
ostuvõime ja muudab ettevõtted konkurentsivõimelisemaks. 

Muudatusettepanek 471
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon hindab 30. juuniks 2014, kas 2. Komisjon hindab 30. juuniks 2016, kas 
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EL suudab saavutada oma eesmärgi säästa 
20 % primaarenergiast 2020. aastaks, 
milleks on vaja ELi 
primaarenergiatarbimist vähendada 368 
miljoni naftaekvivalenttonni võrra aastal 
2020, võttes arvesse lõikes 1 osutatud 
riiklike eesmärkide summat ja artikli 19 
lõikes 4 osutatud hindamist.

EL suudab saavutada oma eesmärgi säästa 
20 % primaarenergiast 31. detsembriks
2020, milleks on vaja ELi 
primaarenergiatarbimist vähendada 368 
miljoni naftaekvivalenttonni võrra aastal 
2020, võttes arvesse lõikes 1 osutatud 
riiklike eesmärkide summat ja artikli 19 
lõikes 4 osutatud hindamist.

Or. en

Selgitus

2014 on liiga varane aeg tegemaks järeldusi 2020. aasta eesmärkide saavutamise kohta. 
Pärast käesoleva direktiivi vastuvõtmist tuleb see riiklikesse õigusaktidesse üle võtta.

Muudatusettepanek 472
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Komisjon hindab 30. juuniks 2015, kas 
EL suudab saavutada oma eesmärgi säästa 
20 % primaarenergiast 2020. aastaks, 
milleks on vaja ELi 
primaarenergiatarbimist vähendada 368 
miljoni naftaekvivalenttonni võrra aastal 
2020, võttes arvesse lõikes 1 osutatud 
riiklike eesmärkide summat ja artikli 19 
lõikes 4 osutatud hindamist.

Or. ro

Muudatusettepanek 473
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan Cizelj, Amalia Sartori, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Antonio Cancian, Vladimir Urutchev, Paul Rübig, Werner 
Langen, Holger Krahmer

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

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

2. Komisjon hindab 31. detsembriks 2013, 
kas EL suudab saavutada oma eesmärgi 
säästa 20 % primaarenergiast 2020. 
aastaks, milleks on vaja ELi 
primaarenergiatarbimist vähendada 368 
miljoni naftaekvivalenttonni võrra aastal 
2020, võttes arvesse lõikes 1 osutatud 
riiklike eesmärkide summat ja artikli 19 
lõikes 4 osutatud hindamist.

Or. en

Muudatusettepanek 474
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Komisjon hindab 31. detsembriks 2013, 
kas EL suudab saavutada oma eesmärgi 
säästa 20 % primaarenergiast 2020. 
aastaks, milleks on vaja ELi 
primaarenergiatarbimist vähendada 368 
miljoni naftaekvivalenttonni võrra aastal 
2020, võttes arvesse lõikes 1 osutatud 
riiklike eesmärkide summat ja artikli 19 
lõikes 4 osutatud hindamist.

Or. en

Muudatusettepanek 475
Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon hindab 30. juuniks 2014, kas 2. Komisjon hindab 30. juuniks 2013, kas 
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EL suudab saavutada oma eesmärgi säästa 
20 % primaarenergiast 2020. aastaks, 
milleks on vaja ELi 
primaarenergiatarbimist vähendada 368 
miljoni naftaekvivalenttonni võrra aastal 
2020, võttes arvesse lõikes 1 osutatud 
riiklike eesmärkide summat ja artikli 19 
lõikes 4 osutatud hindamist.

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

Or. en

Muudatusettepanek 476
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Euroopa Komisjon ütles 4. veebruaril 2011, et "vaatab ELi energiatõhususe eesmärgi 
rakendamise läbi 2013. aastaks ning kaalub vajadusel täiendavaid meetmeid." 30. juuni 2014 
langeb kokku komisjon mandaadi lõppemise ajaga ning toob tõenäoliselt kaasa mis tahes uute 
meetmete edasilükkamise 6–12 kuu võrra.

Muudatusettepanek 477
Robert Goebbels

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

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

2. Komisjon hindab 31. detsembriks 2014, 
kas EL suudab saavutada oma eesmärgi 
säästa 20 % primaarenergiast 2020. 
aastaks, milleks on vaja ELi 
primaarenergiatarbimist vähendada 368 
miljoni naftaekvivalenttonni võrra aastal 
2020, võttes arvesse lõikes 1 osutatud 
riiklike eesmärkide summat ja artikli 19 
lõikes 4 osutatud hindamist.

Or. de

Selgitus

Direktiiv võetakse kõige varem vastu 2012. aastal ja võetakse üle alles 12 kuud hiljem, st 
2013. aastal. Seetõttu oleks mõistlik jätta komisjonile piisavalt aega direktiivi riigisisesesse 
õigusesse ülevõtmise mõju hindamiseks.

Muudatusettepanek 478
Angelika Niebler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Komisjonil palutakse esitada kogu 
ELis ühtne energiatõhususe parandamise 
arvestamise metoodika, mis toetub 
majanduslikele näitajatele nagu näiteks 
kogulisandväärtusele.

Or. de

Selgitus

Komisjoni senine lähenemine, mis võrdsustab energiatõhususe parandamise ja absoluutse 
energiasäästu, on asjakohatu. Just energiamahukates tööstusharudes võib tootmise kasv 
põhjustada energia kogutarbimise kasvu, kuigi samal ajal tehakse energiatõhususe osas 
edusamme. Absoluutse energiatarbimise vähendamise kohustus tooks endaga kaasa tootmise 
aeglustumise ja pidurdaks majanduskasvu.
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Muudatusettepanek 479
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, 
Romana Jordan Cizelj, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Paul Rübig, Werner Langen, Krišjānis Kariņš, 
Holger Krahmer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

Üldise eesmärgi saavutamiseks tundub olevat asjakohasem ja subsidiaarsuse põhimõttega 
kooskõlas olevaks tugevdada riiklikke eesmärke, võttes muuhulgas kasutusele mõõtmise ja 
kontrolli metoodika. See ühtiks ka Bendtseni raportiga, mille EP võttis vastu 15. detsembril 
2010.

Muudatusettepanek 480
Lena Kolarska-Bobińska

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. 31. detsembriks 2014. aastal loob 
komisjon delegeeritud õigusakti abil 
kooskõlas artikliga 18 ühise ja kulutõhusa 
metoodika elanikupõhise energiasäästu 
järelevalveks, mis võimaldab mõõta 
liikmesriikide jõupingutusi võrdsetel 
alustel, tuginedes olemasolevatele 
statistilistele näitajatele.
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Or. en

Muudatusettepanek 481
Marian-Jean Marinescu

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Negatiivse hinnangu korral seab 
komisjon 30. juuniks 2014 igale 
liikmesriigile individuaalselt siduva 
energiatõhususe eesmärgi, mis põhineb 
artikli 1 lõike 1 alusel seatud riiklikel 
energiatõhususe eesmärkidel ja 
liikmesriikide esitataval eriteabel.

Or. en

Muudatusettepanek 482
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Juhul kui hinnangust ilmneb, et EL 
tervikuna ei saavuta oma eesmärki, esitab 
komisjon koos hinnangu teatavaks 
tegemisega õigusakti ettepaneku, millega 
kehtestatakse konkreetsed 
riigispetsiifilised energiatõhususe 
eesmärgid.

Or. en

Muudatusettepanek 483
Claude Turmes, Britta Thomsen, Miloslav Ransdorf, Fiorello Provera
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3a

Hoonete renoveerimine 

1. Liikmesriigid seavad eesmärgiks 
vähendada 31. detsembriks 2050. aastal 
olemasolevate hoonete energiakulusid 
80 % võrra võrreldes 2010. aasta 
tasemetega.
2. Direktiivi 2010/31/EL artiklis 9 
osutatud riiklikest kavadest, ilma 
sealjuures selle lõiget 1 piiramata, 
töötavad liikmesriigid välja poliitika ja 
võtavad meetmed hoonete täieliku 
renoveerimise, sealhulgas järkjärgulise 
täieliku renoveerimise edendamiseks. 
3. Liikmesriigid kehtestavad 1. jaanuariks 
2014 artiklis 2 nimetatud riiklikud kavad 
ning teevad need üldsusele 
kättesaadavaks. Kavad peavad sisaldama 
vähemalt järgmist:
a) hoonete register, milles hooned on 
eristatud vastavalt nende liigile;
b) täieliku renoveerimise eesmärgid 
aastateks 2020, 2030 ja 2040 vastavalt 
ehitise liigile. Need eesmärgid peavad 
olema kooskõlas lõikes 1 nimetatud 
pikaajaliste eesmärkide saavutamisega;
c) ehitussektori sotsiaalsete, tehniliste ja 
rahaliste probleemide lahendamise 
meetmed;
d) meetmed, tagamaks et üürnikele ei 
tekitata rahalist kahju.

4. Liikmesriigid võivad otsustada mitte 
seada või rakendada lõigetes 1, 2 ja 3 
osutatud nõudeid järgmistele 
hoonekategooriatele:
a) ehitised, mis on ametliku kaitse all 
teatava keskkonna või nende endi 
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spetsiifilise arhitektuurilise või ajaloolise 
väärtuse tõttu, nii et konkreetse 
energiatõhususe miinimumnõude 
täitmine muudaks vastuvõetamatult nende 
olemust või välimust;
b) kultusekohtadena või religioosseteks 
tegevusteks kasutatavad ehitised;
c) ajutised ehitised, mille kasutusiga on 
alla 2 aasta, tööstusalad, töökojad ja 
madala energiavajadusega eluruumideta 
põllumajandushooned ning eluruumideta 
põllumajandushooned, mida kasutatakse 
energiatõhususe riikliku 
sektorikokkuleppega hõlmatud sektoris;
d) elamud, mis on mõeldud kasutamiseks 
kas vähem kui nelja kuu jooksul aastas 
või alternatiivselt piiratud kasutusajaga 
aastas ja mille eeldatav energiatarbimine 
on vähem kui 25 % aastaringse
kasutamise energiatarbimisest;
e) eraldiseisvad hooned, mille kasulik 
põrandapind on alla 50 m2.
5. Liikmesriigid tagavad, et esmalt viiakse 
täielik renoveerimine ja järkjärguline 
täielik renoveerimine läbi kõige 
madalama energiatõhususega äri- ja 
eluhoonetes.
6. Liikmesriigid tagavad, et täielik 
renoveerimine viiakse esmalt läbi kõige 
madalama energiatõhususega hoonetes, 
mille omanikud või kasutajad on avaliku 
sektori asutused.

Or. en

Osa sellest muudatusettepanekust (välja arvatud lõige 4) on juba tõlgitud raporti projektis 
FdR 878374 Ex Am 13

Muudatusettepanek 484
Giles Chichester

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

Artikkel 3 a (uus)

1. Liikmesriigid seavad eesmärgiks 
vähendada 31. detsembriks 2050. aastal 
olemasolevate hoonete tarnitud või 
lõppenergia kulusid 80 % võrra võrreldes 
2010. aasta tasemetega.
2. Direktiivi 2010/31/EL artiklis 9 
osutatud riiklikest kavadest, ilma 
sealjuures selle lõiget 1 piiramata, 
töötavad liikmesriigid välja poliitika ja 
võtavad meetmed hoonete üldise 
energiatõhususe parandamiseks.
3. Liikmesriigid kehtestavad 1. jaanuariks 
2014 artiklis 2 nimetatud riiklikud kavad 
ning teevad need üldsusele 
kättesaadavaks. Kavad peavad sisaldama 
vähemalt järgmist:
a) hoonete register, milles hooned 
eristatud vastavalt nende liigile;
b) eesmärgid kogu hoonete keskmise 
tarnitud või lõppenergia tarbimise 
vähendamiseks 2020., 2030. ja 2040. aasta 
kohta, mis on eristatud vastavalt hoonete 
kategooriatele. Tarnitud energia peab 
hõlmama direktiivi 2010/31/EL lisa 1 
punktis 3 loetletud aspekte. Need 
eesmärgid peavad olema kooskõlas lõikes 
1 nimetatud pikaajaliste eesmärkide 
saavutamisega;
c) ehitussektori sotsiaalsete, tehniliste ja 
rahaliste probleemide lahendamise 
meetmed;
d) meetmed, tagamaks et üürnikele ei 
tekitata rahalist kahju.
4. Liikmesriigid tagavad, et kõigis 
hoonekategooriates viiakse täielik 
renoveerimine esmalt läbi kõige 
madalama energiatõhususega hoonetes.

Or. en
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Muudatusettepanek 485
Francisco Sosa Wagner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3 a
Hoonete renoveerimine

1. Riigid seavad eesmärgi vähendada 
aastaks 2050 olemasolevate hoonete 
energiatarbimist 80 % võrreldes 
2010. aasta tasemega.
2. Direktiivi 2010/31/EL artiklis 9 
osutatud riiklike kavade osana ja 
piiramata selle direktiivi artikli 1 
kohaldamist töötavad välja liikmesriigid 
poliitika ja võtavad meetmeid, et tagada 
oma hoonestuse kogu energiatõhususe 
parandamine.
3. Liikmesriigid kehtestavad ja teevad 
lõikes 2 osutatud riiklikud kavad avalikult 
kättesaadavaks 1. jaanuariks 2014. Kavad 
peavad sisaldama vähemalt järgmist:
a) hoonete register, milles hooned 
eristatud vastavalt nende liigile;
b) nende hoonestuse keskmise 
energiatarbimise vähendamise eesmärgid 
aastateks 2020, 2030 ja 2040 hooneliikide 
kaupa. Need eesmärgid peavad olema 
kooskõlas lõikes 1 nimetatud pikaajaliste 
eesmärkidega;
c) ehitussektori sotsiaalsete, tehniliste ja 
rahaliste probleemide lahendamise 
meetmed;
d) meetmed, tagamaks et üürnikele ei 
tekitata rahalist kahju.
4. Liikmesriigid tagavad, et põhjalikud 
muudatused viiakse esmajärjekorras läbi 
kõige madalama energiatõhususega 
hoonetes.
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Or. es

Selgitus

ELi hoonete energiatarbimise vähendamine 80 % võrra soodustab märgatavalt eesmärki 
saavutada aastaks 2050 vähem CO2 heidet tekitav majandus. Pikaajaline eesmärk ning 
arusaadavad ja pragmaatilised vahepealsed eesmärgid aitavad liikmesriikidel kehtestada 
prioriteete ja võimaldavad samas vajalikku paindlikkust. Väga oluline on, et alustatakse 
nendest hoonetest, mis võivad anda ambitsioonikamat energiasäästu.

Muudatusettepanek 486
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3 a
Hoonete renoveerimine

Artiklis 19 osutatud riiklike kavade 
lahutamatu osana edendavad 
liikmesriigid poliitikat ja võtavad 
asjakohaseid meetmeid, et stimuleerida 
hoonete renoveerimist. Kavad peaksid
sisaldama vähemalt järgmist:
a) hoonete register, milles hooned on 
eristatud liikide kaupa;
b) tehnilistele ja regulatiivsetele nõuetele
vastamise meetmed;
c) finantsstiimulid ehitussektoris, sh 
maksusoodustused, käibemaksu 
vähendamine renoveerimistööde pealt ja 
madala intressimääraga laenud, näiteks 
„ökolaenud”, s.o kümneaastased 0 
intressiga sooduslaenud kuni 30 000 eurot 
iga laenusaaja kohta, kes tõendab, et ta 
on teinud vähemalt kaks järgmistest 
remonditöödest: katuste ja põrandate või 
välisseinte või akende, välisuste ja 
varikatuste energiatõhususe 
suurendamine; kütte- või 
tarbeveeseadmete ja –süsteemide 
vahetamine, taastuvenergial või 
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samalaadsetel energiaallikatel töötavate 
kütte- ja elektrienergiaseadmete ja –
süsteemide paigaldamine, taastuvenergial 
või samalaadsetel energiaallikatel 
töötavate tarbeveeseadmete ja -süsteemide 
paigaldamine;
d) meetmed tagamaks, et omanikele ja/või 
üürnikele ei tekitata rahalist kahju.

Or. it

Muudatusettepanek 487
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3 a
Pikaajaline energiasäästueesmärk

1. Liikmesriigid koostavad kavad 
energiasäästu suurendamiseks 
ajavahemikus 2020–2050. Liikmesriigid 
seavad komisjoni koordineerimisel 
energiasäästueesmärgid, mis on osa 
Euroopa energiapoliitikast.
2. Liikmesriigid kehtestavad 1. jaanuariks 
2014 artiklis 1 nimetatud riiklikud kavad 
ning teevad need üldsusele 
kättesaadavaks. Kavad peavad sisaldama 
vähemalt järgmist:
a) hoonete register, milles hooned 
eristatud vastavalt nende liigile;
b) avaliku sektori asutustele kuuluvate 
hoonete inventuur, kus on näidatud ka 
hoonete pindala ruutmeetrites, ja iga 
hoone energiatõhusus;
c) energiasäästueesmärgid aastateks 
2020, 2030 ja 2040 koos üksikasjalike 
kavadega, milles kirjeldatakse eesmärkide 
saavutamiseks kasutatavaid meetmeid 
ning eri sektorite eesmärke. Need 
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eesmärgid peavad olema kooskõlas lõikes 
1 nimetatud pikaajaliste eesmärkide 
saavutamisega;
d) ehitussektori sotsiaalsete, tervisekaitse-
ja ohutusalaste, tehniliste ja rahaliste 
probleemide lahendamise meetmed;
e) meetmed, tagamaks et üürnikele ei 
tekitata rahalist kahju;
f) meetmed kütteostuvõimetusega 
võitlemiseks.

Or. en

Selgitus

Selleks et nautida energiatõhususe eeliseid pärast 2020. aastat, tuleb teha jõupingutusi. 
Esimese sammuna selles suunas tuleb koostada kavad ja seada eesmärgid.

Muudatusettepanek 488
Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3 a (uus)
Kinnisvara

1. Liikmesriigid koostavad riiklikud 
tegevuskavad, millega vähendatakse 
järkjärgult hoonete energiatarbimist. 
Riiklike energiasäästueesmärkide ning 
artikli 3 ja I lisa sätete alusel määravad 
liikmesriigid kindlaks oma riiklike 
energiasäästueesmärkide osa, mis tuleb 
saavutada ehitussektoris läbiviidavate 
meetmete abil.
2. Liikmesriigid kehtestavad 1. jaanuariks 
2014 artiklis 1 nimetatud riiklikud 
tegevuskavad ning teevad need üldsusele 
kättesaadavaks. Kavad peavad sisaldama 
vähemalt järgmist:
a) hoonete lõppenergia tarbimise 
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vähendamise eesmärgid 2020., 2025. ja 
2030. aastaks. Need eesmärgid tuleb viia 
kooskõlla energiasäästu osakaaluga, mis 
tuleb ellu viia kinnisvarasektoris ning 
mille liikmesriigid on määratlenud 
vastavalt lõikele 1. Tegevuskavad peavad 
sisaldama pikaajalisi eesmärke aastateks 
2040. ja 2050. Energiakasutuse meetmed 
hõlmavad direktiivi 2010/21/EL lisa 1 
punktis 3 loetletud aspekte;
b) riiklikud tegevuskavad peavad uute 
hoonete osas toetama ja edendama 
direktiivi 2010/31/EL artikli 9 
rakendamist;
c) olemasolevate hoonete osas peavad 
riiklikud kavad nägema ette hoonete 
energiatarbimise vähendamise täieliku ja 
järkjärgulise renoveerimise teel 
esmajärjekorras kõige madalama 
energiatõhususega hoonetes;
d) riiklikud kavad peavad sisaldama 
rahastamis- ja koolitusmeetmeid, mis 
toetaksid punktis a osutatud eesmärkide 
saavutamist. 
3. Hoonetes, millega on seotud 
spetsiifilised arhitektuurilised või 
ajaloolised huvid, mis on riiklike asutuste 
poolt kehtivates õigusaktides sätestatud, 
viiakse energiatõhususe meetmed läbi 
selliselt, et säiliksid nende hoonete 
spetsiifilised omadused. 

Or. en

Muudatusettepanek 489
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku sektori asutused välja jäetud
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1. Liikmesriigid tagavad, ilma et see 
piiraks direktiivi 2010/31/EL artikli 7 
kohaldamist, et alates 1. jaanuarist 2014 
renoveeritakse avaliku sektori asutustele 
kuuluvast üldpõrandapinnast igal aastal 
3 %, et täita vähemalt energiatõhususe 
miinimumnõuded, mis asjaomane 
liikmesriik direktiivi 2010/31/EL artikli 4 
kohaldamisel on kehtestanud. Määr 3 %
arvutatakse üle 250 m2 kasuliku 
üldpõrandapinnaga ja asjaomase 
liikmesriigi avaliku sektori asutustele 
kuuluvate hoonete üldpõrandapinnast, 
mis iga aasta 1. jaanuariks ei vasta 
direktiivi 2010/31/EL artikli 4 
kohaldamisega kehtestatud 
energiatõhususe miinimumnõuetele.
2. Liikmesriigid võivad lubada oma 
avaliku sektori asutustel arvestada ühe 
aasta renoveerimismäära täitmisel üle 
jäänud hoone põrandapinda nii, nagu 
oleks see renoveeritud kahe eelmise või 
kahe järgmise aasta jooksul.
3. Lõike 1 kohaldamiseks teevad 
liikmesriigid 1. jaanuariks 2014 oma 
avaliku sektori asutustele kuuluvatele 
hoonetele inventuuri ja teevad üldsusele 
kättesaadavaks selle tulemused, näidates 
järgmist:
(a) põrandapind m2; ja
(b) iga hoone energiatõhusus.
4. Liikmesriigid julgustavad avaliku 
sektori asutusi:
(a) võtma vastu energiatõhususkava, mis 
on eraldiseisev või osa suuremast kliima-
või keskkonnakavast ning sisaldab 
konkreetseid energiasäästueesmärke, et 
pidevalt parandada asutuse 
energiatõhusust;
(b) looma energiajuhtimissüsteemi, nii et 
see oleks osa kava rakendamisest.

Or. en
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Muudatusettepanek 490
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriigid tagavad, et alates 1. 
jaanuarist 2014 saavad nende asjaomased 
avalikud sektorid rakendada kulutasuvaid 
ja muul viisil asjakohaseid meetmeid, et 
säästa energiat ning muuta 
energiakasutus tõhusamaks. Seda võib 
teha riiklike programmide või kokkulepete 
alusel, mis edendavad liikmesriikide
avaliku sektori asutustele kuuluvate 
hoonete energiauuringuid või nende 
muude tegevuste energiauuringuid ning 
uuringute põhjal võetavaid olukorda 
parandavaid meetmeid. Kulutasuvad 
meetmed võivad kätkeda näiteks tarbimise 
jälgimise edendamist, 
energiajuhtimissüsteemide kasutamist 
ning ruumitõhususe parandamist.

Or. fi

Selgitus

Energiatõhususe direktiiv peaks edendama ka kulutasuvust. Piiratud riigieelarveliste 
vahendite tõttu ei saa liikmesriigid omale lubada mittemõistliku ja mitte kulutasuva hoonete 
renoveerimise eest maksmist. Suurema tähtsusega energiatõhususe parandamine on 
soovitatav ühitada tavapäraste hoone eluea jooksul vajalike hooldustöödega.

Muudatusettepanek 491
Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Selleks et aidata kaasa riiklike 
energiasäästueesmärkide saavutamisele 
ning artikli 3 ja I lisa täitmisele, näevad
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renoveeritakse avaliku sektori asutustele 
kuuluvast üldpõrandapinnast igal aastal 
3 %, et täita vähemalt energiatõhususe 
miinimumnõuded, mis asjaomane 
liikmesriik direktiivi 2010/31/EL artikli 4 
kohaldamisel on kehtestanud. Määr 3 %
arvutatakse üle 250 m2 kasuliku 
üldpõrandapinnaga ja asjaomase 
liikmesriigi avaliku sektori asutustele 
kuuluvate hoonete üldpõrandapinnast, 
mis iga aasta 1. jaanuariks ei vasta 
direktiivi 2010/31/EL artikli 4 
kohaldamisega kehtestatud 
energiatõhususe miinimumnõuetele.

liikmesriigid ette energiavähendamise 
eesmärgid ja energiasäästumeetmed 
avaliku sektori hoonetele, millega 
kindlustataks avaliku sektori omandis 
olevate hoonete energiatõhususe 
parandamine, võttes arvesse kulutõhusust 
ja teiste sektorite energiasäästumeetmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 492
Michael Theurer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, ilma et see 
piiraks direktiivi 2010/31/EL artikli 7 
kohaldamist, et alates 1. jaanuarist 2014 
renoveeritakse avaliku sektori asutustele 
kuuluvast üldpõrandapinnast igal aastal
3 %, et täita vähemalt energiatõhususe 
miinimumnõuded, mis asjaomane 
liikmesriik direktiivi 2010/31/EL artikli 4 
kohaldamisel on kehtestanud. Määr 3 %
arvutatakse üle 250 m 2 kasuliku 
üldpõrandapinnaga ja asjaomase 
liikmesriigi avaliku sektori asutustele 
kuuluvate hoonete üldpõrandapinnast, 
mis iga aasta 1. jaanuariks ei vasta 
direktiivi 2010/31/EL artikli 4 
kohaldamisega kehtestatud 
energiatõhususe miinimumnõuetele.

1. Liikmesriigid tagavad, ilma et see 
piiraks direktiivi 2010/31/EL artikli 7 
kohaldamist, et täidetakse liidu eesmärk 
saavutada primaarenergia sääst 20 % 
aastaks 2020 ja sel eesmärgil võivad nad 
võtta alates 1. jaanuarist 2014 meetmeid
avaliku sektori asutustele kuuluvate 
hoonete energiatõhususe parandamiseks, 
et täita vähemalt energiatõhususe 
miinimumnõuded, mis asjaomane 
liikmesriik direktiivi 2010/31/EL artikli 4 
kohaldamisel on kehtestanud, võttes 
arvesse artikli 3 lõikes 1 sätestatud 
energiatõhususe eesmärki.

Or. de
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Muudatusettepanek 493
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, ilma et see 
piiraks direktiivi 2010/31/EL artikli 7 
kohaldamist, et alates 1. jaanuarist 2014 
renoveeritakse avaliku sektori asutustele 
kuuluvast üldpõrandapinnast igal aastal 
3 %, et täita vähemalt energiatõhususe 
miinimumnõuded, mis asjaomane 
liikmesriik direktiivi 2010/31/EL artikli 4 
kohaldamisel on kehtestanud. Määr 3 %
arvutatakse üle250 m 2 kasuliku 
üldpõrandapinnaga ja asjaomase 
liikmesriigi avaliku sektori asutustele 
kuuluvate hoonete üldpõrandapinnast, 
mis iga aasta 1. jaanuariks ei vasta 
direktiivi 2010/31/EL artikli 4 
kohaldamisega kehtestatud 
energiatõhususe miinimumnõuetele.

1. Liikmesriigid võivad, ilma et see piiraks 
direktiivi 2010/31/EL artikli 7 kohaldamist, 
võtta artiklis 1 või artiklis 3 sätestatud 
eesmärkide saavutamiseks meetmeid, mis 
ulatuvad kaugemale direktiivi 2010/31/EL 
artiklis 4 kehtestatud miinimumnõuetest, 
et parandada avaliku sektori asutustele 
kuuluvate hoonete energiatõhusust.

Or. de

Muudatusettepanek 494
Markus Pieper

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriigid tagavad, ilma et see 
piiraks direktiivi 2010/31/EL artikli 7 
kohaldamist, et alates 1. jaanuarist 2014 
renoveeritakse avaliku sektori asutustele 
kuuluvast köetavast üldpõrandapinnast igal 
aastal 1,5 %, et täita vähemalt 
energiatõhususe miinimumnõuded, mis 
asjaomane liikmesriik direktiivi 
2010/31/EL artikli 4 kohaldamisel on 
kehtestanud, kui avaliku sektori eelarved 
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üldpõrandapinnaga ja asjaomase 
liikmesriigi avaliku sektori asutustele 
kuuluvate hoonete üldpõrandapinnast, mis 
iga aasta 1. jaanuariks ei vasta direktiivi 
2010/31/EL artikli 4 kohaldamisega 
kehtestatud energiatõhususe
miinimumnõuetele.

seda võimaldavad ja tagatud on piisav 
rahastamine ning ei kahjustata kohalike 
omavalitsuste teiste oluliste ülesannete 
nagu näiteks haridus- ja sotsiaalpoliitika 
rahastamist. Määr 1,5 % arvutatakse üle 
250 m2 kasuliku üldpõrandapinnaga ja 
asjaomase liikmesriigi avaliku sektori
asutustele kuuluvate köetavate hoonete 
üldpõrandapinnast, mis iga aasta 1. 
jaanuariks ei vasta direktiivi 2010/31/EL 
artikli 4 kohaldamisega kehtestatud 
energiatõhususe miinimumnõuetele.

Or. de

Selgitus

Mitteköetavate hoonete (näiteks teatud laopinnad) suhtes ei peaks energiatõhususe eesmärgil 
renoveerimise kohustus kehtima.

Muudatusettepanek 495
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriigid tagavad, ilma et see 
piiraks direktiivi 2010/31/EL artikli 7 
kohaldamist, et alates 1. jaanuarist 2014 
renoveeritakse avaliku sektori asutustele 
kuuluvast üldpõrandapinnast igal aastal 
3 %, et täita vähemalt energiatõhususe 
miinimumnõuded, mis asjaomane 
liikmesriik direktiivi 2010/31/EL artikli 4 
kohaldamisel on kehtestanud. Määr 3 %
arvutatakse üle 250 m2 kasuliku 
üldpõrandapinnaga ja asjaomase 
liikmesriigi avaliku sektori asutustele 
kuuluvate hoonete üldpõrandapinnast, mis 
iga aasta 1. jaanuariks ei vasta direktiivi 
2010/31/EL artikli 4 kohaldamisega 
kehtestatud energiatõhususe 
miinimumnõuetele. Kolme protsendi 
renoveerimisnõude alternatiiviks võib olla 
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muude meetmete abil olemasolevate 
hoonete energiatõhususe suurendamine 
samas ulatuses, kuid sel juhul tuleks 3 %-
lisest määrast maha arvestada 
siseruumide õhu nõuetele vastavuse 
eesmärgil paigaldatava 
ventilatsioonisüsteemi tõttu tekkiv 
suurenev energiatarve.

Or. fi

Selgitus

Kulutasuvus eeldab korrapäraseid põhilisi hooldustöid ning energiasäästlikku renoveerimist 
tuleks ajakohastada, et see vastaks hoonete põhivajadustele. Siseruumide õhu nõuetele 
vastavuse eesmärgil paigaldatavad ventilatsioonisüsteemid suurendavad energiatarvet. 
Kõrgem energiatõhususe tase eeldab ka investeeringuid niiskusekontrolli, et vältida 
kondensatsiooni ja hallituse tekke ohtu.

Muudatusettepanek 496
Miloslav Ransdorf

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Artiklis 3 a osutatud riikliku kava 
elluviimiseks, ilma et see piiraks direktiivi 
2010/31/EL artikli 9 kohaldamist, 
kindlustavad liikmesriigid, et alates 1. 
jaanuarist 2014 renoveeritakse igal aastal
täielikult või järkjärgult vähemalt 3 % 
avaliku sektori asutustele kuuluvast või 
nende kasutuses olevast 
üldpõrandapinnast.

„Täielik renoveerimine” – remont, mis 
vähendab hoone primaarenergia tarbimist 
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vähemalt 40 % võrra võrreldes 
renoveerimiseelsete tasemetega.
Hoone energiatõhusus arvutatakse välja 
vastavalt liikmesriikide poolt kooskõlas 
direktiivi 2010/31/EL artiklis 3 välja 
töötatud metoodikaga.
Vajadusel võetakse täieliku (ja 
järkjärgulise) renoveerimise käigus 
arvesse hoonet kui tervikut, selle 
varustuse, toimimise, hoolduse ja tarbijate 
käitumise iseärasusi.

Or. en

Muudatusettepanek 497
Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriigid tagavad, ilma et see 
piiraks direktiivi 2010/31/EL artikli 7 
kohaldamist, et alates 1. jaanuarist 2014 
renoveeritakse avaliku sektori kõigi 
haldustasandite asutustele kuuluvate 
hoonete üldpõrandapinnast igal aastal 
täielikult selline osa, et võrreldes eelneva 
aasta energia kogukasutusega säästetakse 
3 % energiat aastas, et täita vähemalt 
energiatõhususe miinimumnõuded, mis 
asjaomane liikmesriik direktiivi 
2010/31/EL artikli 4 kohaldamisel on 
kehtestanud. Määr 3 % arvutatakse hoone 
iga-aastase energiakasutuse põhjal ja 
kohaldatakse üle 250 m2 kasuliku 
üldpõrandapinnaga ja asjaomase 
liikmesriigi avaliku sektori asutustele 
kuuluvate hoonete üldpõrandapinnale, mis 
iga aasta 1. jaanuariks ei vasta direktiivi 
2010/31/EL artikli 4 kohaldamisega 
kehtestatud energiatõhususe 
miinimumnõuetele.
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Or. en

Muudatusettepanek 498
Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriigid tagavad, ilma et see 
piiraks direktiivi 2010/31/EL artikli 7 
kohaldamist, et alates 1. jaanuarist 2014 
renoveeritakse avaliku sektori asutustele 
kuuluvast üldpõrandapinnast igal aastal 
3 %, et täita vähemalt energiatõhususe 
miinimumnõuded, mis asjaomane 
liikmesriik direktiivi 2010/31/EL artikli 4 
kohaldamisel on kehtestanud. Määr 3 %
arvutatakse üle 250 m2 kasuliku 
üldpõrandapinnaga ja asjaomase 
liikmesriigi avaliku sektori asutustele 
kuuluvate hoonete üldpõrandapinnast, mis 
iga aasta 1. jaanuariks ei vasta direktiivi 
2010/31/EL artikli 4 kohaldamisega 
kehtestatud energiatõhususe 
miinimumnõuetele. Erilist tähelepanu 
tuleb pöörata heale siseõhu kvaliteedile 
adekvaatsete ventilatsiooninõuete ning 
vähese heitega ehitusmaterjalide, 
töövahendite ja toodete kasutamise abil.

Or. en

Muudatusettepanek 499
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, ilma et see 
piiraks direktiivi 2010/31/EL artikli 7 

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

kohaldamist, et alates 1. jaanuarist 2014
renoveeritakse avaliku sektori asutustele 
kuuluvast või nende kasutuses olevast
üldpõrandapinnast igal aastal 3 %, 
keskenduses esmalt avaliku sektori 
hoonetele, kus energiatõhususe 
tõstmisega on võimalik saavutada suurim 
energiasääst, et täita vähemalt 
energiatõhususe miinimumnõuded, mis 
asjaomane liikmesriik direktiivi 
2010/31/EL artikli 4 kohaldamisel on 
kehtestanud. Määr 3 % arvutatakse üle 250 
m2 kasuliku üldpõrandapinnaga ja 
asjaomase liikmesriigi avaliku sektori 
asutustele kuuluvate hoonete 
üldpõrandapinnast, mis iga aasta 1. 
jaanuariks ei vasta direktiivi 2010/31/EL 
artikli 4 kohaldamisega kehtestatud 
energiatõhususe miinimumnõuetele.

Or. en

Muudatusettepanek 500
Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriigid tagavad, ilma et see 
piiraks direktiivi 2010/31/EL artikli 7 
kohaldamist, et alates 1. jaanuarist 2014 
renoveeritakse avaliku sektori asutustele 
kuuluvast üldpõrandapinnast igal aastal 
3 %, välja arvatud seaduslikult ajaloolise 
või arhitektuurilise väärtusega hooneteks 
tunnistatud hoonetes, mille jaoks peavad 
olema ette nähtud spetsiaalsed 
teostatavusuuringud, et täita vähemalt 
energiatõhususe miinimumnõuded, mis 
asjaomane liikmesriik direktiivi 
2010/31/EL artikli 4 kohaldamisel on 
kehtestanud. Määr 3 % arvutatakse üle 250 
m2 kasuliku üldpõrandapinnaga ja 
asjaomase liikmesriigi avaliku sektori 
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miinimumnõuetele. asutustele kuuluvate hoonete 
üldpõrandapinnast, mis iga aasta 1. 
jaanuariks ei vasta direktiivi 2010/31/EL 
artikli 4 kohaldamisega kehtestatud 
energiatõhususe miinimumnõuetele.

Or. it

Muudatusettepanek 501
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Selgitus

Artikli 4 lõikes 1 kehtestatud nõuded ei tohiks kehtida ruumide või pindade kohta, mis ei vaja 
kütmist ja/või jahutamist.
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Muudatusettepanek 502
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriigid määratlevad, ilma et see 
piiraks direktiivi 2010/31/EL artikli 7 
kohaldamist, konkreetsed 
remondieesmärgid, mis kooskõlastatakse 
nende riiklike energiatõhususe 
tegevuskavadega. Remondieesmärk peab 
sisaldama avaliku sektori asutustele 
kuuluvat üldpõrandapinda, mis tuleb igal 
aastal remontida, et täita vähemalt 
energiatõhususe miinimumnõuded, mis 
asjaomane liikmesriik direktiivi 
2010/31/EL artikli 4 kohaldamisel on 
kehtestanud. Remondieesmärk arvutatakse 
üle 250 m2 kasuliku üldpõrandapinnaga ja 
asjaomase liikmesriigi avaliku sektori 
asutustele kuuluvate hoonete 
üldpõrandapinnast, mis iga aasta 1. 
jaanuariks ei vasta direktiivi 2010/31/EL 
artikli 4 kohaldamisega kehtestatud 
energiatõhususe miinimumnõuetele.

Or. en

Muudatusettepanek 503
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

asjaomane liikmesriik direktiivi 
2010/31/EL artikli 4 kohaldamisel on 
kehtestanud. Määr 3 % arvutatakse üle 500 
m2 ning alates 1. juulist 2015 üle 250 m2

kasuliku üldpõrandapinnaga ja asjaomase 
liikmesriigi keskvalitsusele kuuluvate 
hoonete üldpõrandapinnast, mis iga aasta 1. 
jaanuariks ei vasta direktiivi 2010/31/EL 
artikli 4 kohaldamisega kehtestatud 
energiatõhususe miinimumnõuetele.

Or. en

Muudatusettepanek 504
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriigid tagavad artiklis 3 a 
osutatud riiklike kavade osana, ilma et see 
piiraks direktiivi 2010/31/EL artikli 7 
kohaldamist, et avaliku sektori asutustele 
kuuluvast üldpõrandapinnast 
renoveeritakse igal aastal 3 %.

Or. en

Selgitus

Artikkel osutab ettepanekus sisalduvale artiklile 3 a. Ei ole mingit põhjust hõlmata eesmärgi 
arvutamisse kõik avaliku sektori hooned. Asutused saavad vabalt valida, millised hooned 
renoveerida.
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Muudatusettepanek 505
Henri Weber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriigid tagavad, ilma et see 
piiraks direktiivi 2010/31/EL artikli 7 
kohaldamist, et alates 1. jaanuarist 2014 
vähendatakse avaliku sektori asutustele 
kuuluvate või nende kasutuses olevate 
hoonete lõplikku energiatarbimist igal 
aastal 3 %. 

Or. fr

Muudatusettepanek 506
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, ilma et see 
piiraks direktiivi 2010/31/EL artikli 7 
kohaldamist, et alates 1. jaanuarist 2014 
renoveeritakse avaliku sektori asutustele 
kuuluvast üldpõrandapinnast igal aastal
3 %, et täita vähemalt energiatõhususe 
miinimumnõuded, mis asjaomane 
liikmesriik direktiivi 2010/31/EL artikli 4 

1. Liikmesriigid tagavad, ilma et see 
piiraks direktiivi 2010/31/EL artikli 7 
kohaldamist, et alates 1. jaanuarist 2014 
renoveeritakse avaliku sektori asutustele 
kuuluvast üldpõrandapinnast iga nelja 
aasta järel 8 %, et täita vähemalt 
energiatõhususe miinimumnõuded, mis 
asjaomane liikmesriik direktiivi 
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kohaldamisel on kehtestanud. Määr 3 %
arvutatakse üle 250 m2 kasuliku 
üldpõrandapinnaga ja asjaomase 
liikmesriigi avaliku sektori asutustele 
kuuluvate hoonete üldpõrandapinnast, mis 
iga aasta 1. jaanuariks ei vasta direktiivi 
2010/31/EL artikli 4 kohaldamisega 
kehtestatud energiatõhususe 
miinimumnõuetele.

2010/31/EL artikli 4 kohaldamisel on 
kehtestanud. Määr 8 % arvutatakse üle 500 
m2 ja alates 31. detsembrist üle 250 m2

kasuliku üldpõrandapinnaga ja asjaomase 
liikmesriigi avaliku sektori asutustele 
kuuluvate hoonete üldpõrandapinnast, mis 
iga aasta 1. jaanuariks ei vasta direktiivi 
2010/31/EL artikli 4 kohaldamisega 
kehtestatud energiatõhususe 
miinimumnõuetele.

Or. en

Muudatusettepanek 507
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en



PE475.929v01-00 68/101 AM\883474ET.doc

ET

Muudatusettepanek 508
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Liikmesriigid tagavad, ilma et see piiraks 
direktiivi 2010/31/EL artikli 7 kohaldamist, 
et 2020. aastaks suureneb nende avaliku 
sektori asutustele kuuluvate hoonete 
energiatõhusus 20 % võrra.

Or. ro

Muudatusettepanek 509
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir 
Urutchev, Werner Langen, Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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

Or. en

Selgitus

Vt selgitust artikkel 3 kohta käiva muudatusettepaneku juures.

Muudatusettepanek 510
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 511
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriigid tagavad, ilma et see 
piiraks direktiivi 2010/31/EL artikli 7 
kohaldamist, et alates 1. jaanuarist 2014 
vähendatakse avaliku sektori asutustele 
kuuluvate või nende kasutuses olevate 
hoonete energiatarbimist igal aastal 3 %, 
et täita vähemalt energiatõhususe 
miinimumnõuded, mis asjaomane 
liikmesriik direktiivi 2010/31/EL artikli 4 
kohaldamisel on kehtestanud. Määr 3 %
arvutatakse asjaomase liikmesriigi avaliku 
sektori asutustele kuuluvate või nende 
kasutuses olevate hoonete kogu 
energiatarbimisest, mis iga aasta 1. 
jaanuariks ei vasta direktiivi 2010/31/EL 
artikli 4 kohaldamisega kehtestatud 
energiatõhususe miinimumnõuetele.

Or. ro

Muudatusettepanek 512
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

kehtestanud. Määr 2 % arvutatakse üle 250 
m2 kasuliku üldpõrandapinnaga ja 
asjaomase liikmesriigi avaliku sektori 
asutustele kuuluvate hoonete 
üldpõrandapinnast, mis iga aasta 1. 
jaanuariks ei vasta direktiivi 2010/31/EL 
artikli 4 kohaldamisega kehtestatud 
energiatõhususe miinimumnõuetele.

Or. de

Selgitus

Tulenevalt eelarve piiratud tegutsemisruumist oleks avaliku sektori eelarvete rahaline 
koormus 3 %-lise renoveerimismäära puhul esialgsete vajalike investeeringute tõttu liiga 
suur.

Muudatusettepanek 513
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Ilma et see piiraks direktiivi 2010/31/EL 
artikli 7 kohaldamist, rakendab iga 
liikmesriik üht punktides a) ja b) ette 
nähtud sätetest: 

a) 1. jaanuariks 2014 viivad liikmesriigid 
läbi oma avaliku sektori asutuste 
inventuuri ning avaldavad selle 
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tulemused, milles on välja toodud:
– põrandapind ruutmeetrites, samuti

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

Aastase renoveerimismäära täitmisel 
võivad liikmesriigid arvestada hoonete 
aasta jooksul renoveeritud ja üle jäänud 
põrandapinda nii, nagu oleks see 
renoveeritud kahe eelmise või kahe 
järgmise aasta jooksul. 
b) Alates 1. jaanuarist 2014 tagavad 
liikmesriigid, et renoveeritakse riigile 
kuuluvad enam kui 250 m2 suuruse 
põrandapinnaga hooned, mis ei vasta 
direktiivi 2010/31/EL artikli 4 kohaselt ja 
kulutõhususe saavutamise eesmärgil 
kehtestatud riiklikele energiatõhususe
miinimumnõuetele, seades eesmärgiks 
nimetatud hoonete energiatarbimise 
vähendamise 2020. aastaks vähemalt 40
%. 

Or. fr

Justification

Le secteur public peut jouer un rôle exemplaire pour accélérer la rénovation du parc existant 
et diminuer sa consommation d’énergie. Il semble donc possible de soutenir la recherche 
d’un niveau d’ambition élevé dans ce domaine. Cependant, la proposition de la Commission 
nécessite des modifications dans le sens d'une plus grande flexibilité sur le plan de la méthode 
et du champ d'application. Cet amendement introduit un nouveau paragraphe 1b, permettant 
aux États membres de mettre en œuvre une solution alternative, fondée sur l’approche la plus 
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efficace en termes de coûts. Il semble en effet plus efficace et moins coûteux de tendre vers 
une réduction globale ambitieuse de la consommation énergétique du parc de bâtiments 
publics sur l’ensemble de la période, c’est-à-dire à l’horizon 2020, sans s’imposer 
nécessairement un rythme annuel régulier. De plus, le champ d'application devrait être 
restreint. Il conviendrait de distinguer au sein du parc des bâtiments publics les bâtiments de 
l’Etat, les bâtiments appartenant aux collectivités locales et le cas particulier des logements 
sociaux.

Muudatusettepanek 514
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriigid tagavad, ilma et see 
piiraks direktiivi 2010/31/EL artikli 7 
kohaldamist, et 1. jaanuariks 2021
renoveeritakse avaliku sektori asutustele 
kuuluvast üldpõrandapinnast 21 %, et täita 
vähemalt energiatõhususe 
miinimumnõuded, mis asjaomane 
liikmesriik direktiivi 2010/31/EL artikli 4 
kohaldamisel on kehtestanud. Määr 21 %
arvutatakse üle 250 m2 kasuliku 
üldpõrandapinnaga ja asjaomase 
liikmesriigi avaliku sektori asutustele 
kuuluvate hoonete üldpõrandapinnast, mis 
iga aasta 1. jaanuariks 2014 ei vasta 
direktiivi 2010/31/EL artikli 4 
kohaldamisega kehtestatud 
energiatõhususe miinimumnõuetele.

Or. en

Muudatusettepanek 515
Marian-Jean Marinescu

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

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 516
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

artikli 4 kohaldamisega kehtestatud 
energiatõhususe miinimumnõuetele.

Or. fr

Muudatusettepanek 517
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Selgitus

Osades liikmesriikides tuleb eluruumide energeetilise uuendamise ja renoveerimise kulud 
alati üürnikele üle kanda. Komisjoni ettepanek tekitaks seega üürisummade suurenemise tõttu 
kütteostuvõimetuse probleemi olulise teravnemise ja arvukaid sunnitud ümberkolimisi.
Elumajad oleks vaja ka igal juhul energeetiliselt renoveerida, kuid selline jäik 
komisjonipoolne nõue tuleks siiski tagasi lükata.

Muudatusettepanek 518
Lambert van Nistelrooij
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriigid tagavad, ilma et see 
piiraks direktiivi 2010/31/EL artikli 7 või 
põhjenduse 13 kohaldamist, et alates 1. 
jaanuarist 2014 renoveeritakse avaliku 
sektori asutustele kuuluvast 
üldpõrandapinnast igal aastal 3 %, et täita 
vähemalt energiatõhususe 
miinimumnõuded, mis asjaomane 
liikmesriik direktiivi 2010/31/EL artikli 4 
kohaldamisel on kehtestanud. Määr 3 %
arvutatakse üle 250 m2 kasuliku 
üldpõrandapinnaga ja asjaomase 
liikmesriigi avaliku sektori asutustele 
kuuluvate hoonete üldpõrandapinnast, mis 
iga aasta 1. jaanuariks ei vasta direktiivi 
2010/31/EL artikli 4 kohaldamisega 
kehtestatud energiatõhususe 
miinimumnõuetele.

Or. en

Selgitus

Eelkõige peaks komisjon võtma arvesse liikmesriikide individuaalseid stardipositsioone, st 
nende majandustulemusi ja varajast tegutsemist, mida on mainitud põhjenduses 13.

Muudatusettepanek 519
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriigid tagavad, ilma et see 
piiraks direktiivi 2010/31/EL artikli 7 
kohaldamist, et alates 1. jaanuarist 2014 
renoveeritakse avaliku sektori asutustele 
kuuluvast üldpõrandapinnast igal aastal 
2 %, et täita vähemalt energiatõhususe 
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miinimumnõuded, mis asjaomane 
liikmesriik direktiivi 2010/31/EL artikli 4 
kohaldamisel on kehtestanud. Määr 3 %
arvutatakse üle 250 m2 kasuliku 
üldpõrandapinnaga ja asjaomase 
liikmesriigi avaliku sektori asutustele 
kuuluvate hoonete üldpõrandapinnast, mis 
iga aasta 1. jaanuariks ei vasta direktiivi 
2010/31/EL artikli 4 kohaldamisega 
kehtestatud energiatõhususe 
miinimumnõuetele.

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

Or. en

Muudatusettepanek 520
Fiona Hall, Antonyia Parvanova, Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriigid tagavad, ilma et see 
piiraks direktiivi 2010/31/EL artikli 7 
kohaldamist, et alates 1. jaanuarist 2014 
renoveeritakse avaliku sektori asutustele 
kuuluvast või nende kasutuses olevast
üldpõrandapinnast igal aastal 3 %, et täita 
vähemalt energiatõhususe 
miinimumnõuded, mis asjaomane 
liikmesriik direktiivi 2010/31/EL artikli 4 
kohaldamisel on kehtestanud.

Or. en

Muudatusettepanek 521
Robert Goebbels
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriigid tagavad, ilma et see 
piiraks direktiivi 2010/31/EL artikli 7 
kohaldamist, et alates 1. jaanuarist 2014 
renoveeritakse avaliku sektori asutustele 
kuuluvast üldpõrandapinnast igal aastal 
3 %, et täita vähemalt energiatõhususe 
miinimumnõuded, mis asjaomane 
liikmesriik direktiivi 2010/31/EL artikli 4 
kohaldamisel on kehtestanud. Määr 3 %
arvutatakse üle 1000 m2 kasuliku 
üldpõrandapinnaga ja asjaomase 
liikmesriigi avaliku sektori asutustele 
kuuluvate hoonete üldpõrandapinnast, mis 
iga aasta 1. jaanuariks ei vasta direktiivi 
2010/31/EL artikli 4 kohaldamisega 
kehtestatud energiatõhususe 
miinimumnõuetele.

Or. de

Selgitus

Mõistlikum on renoveerida eelkõige avaliku sektori suuremad hooned. 250 m2 suurune 
põrandapind on liiga väike.

Muudatusettepanek 522
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 523
Vicky Ford

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et avaliku sektori 
asutuste energiatõhususe parandamise 
meetmete rakendamisel võetakse arvesse 
hoonet kui tervikut, sh hoone varustust, 
toimimist ja hooldust, samuti selle asukate 
käitumist ning remonti.

Or. en

Muudatusettepanek 524
Vicky Ford

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et meetmed avaliku 
sektori asutuste energiatõhususe 
parandamiseks on kulutõhusad.

Or. en
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Muudatusettepanek 525
Vicky Ford

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et jätta aega energiaspetsialistide 
koolitamiseks, näiteks nende, kes 
hakkavad hindama hoonete 
energiatõhusust ja paigaldama hoonetesse 
energiatõhususe meetmeid, võivad 
liikmesriigid arvutada 3 % eesmärki 
viimase viie aasta keskmise alusel, kandes 
ühe sihtperioodi ülejäägi teise perioodi, 
vältimaks meetmete peatamist/alustamist.

Or. en

Muudatusettepanek 526
Vicky Ford

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 1 sätted kehtivad ELi omandisse 
kuuluvate institutsioonide, asutuste ja 
agentuuride hoonetele.

Or. en

Muudatusettepanek 527
Vicky Ford

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

1 a. Vastavalt direktiivi 2010/31/EL artikli 
4 lõikele 2 võivad liikmesriigid otsustada 
lõikes 1 osutatud nõuete seadmise või 
kohaldamise järgmistele 
hoonekategooriatele:
a) ehitised, mis on ametliku kaitse all 
teatava keskkonna või nende endi 
spetsiifilise arhitektuurilise või ajaloolise 
väärtuse tõttu, nii et konkreetse 
energiatõhususe miinimumnõude 
täitmine muudaks vastuvõetamatult nende 
olemust või välimust;
b) kultusekohtadena või religioosseteks 
tegevusteks kasutatavad ehitised;
c) ajutised ehitised, mille kasutusiga on 
alla 2 aasta, tööstusalad, töökojad ja 
madala energiavajadusega eluruumideta 
põllumajandushooned ning eluruumideta 
põllumajandushooned, mida kasutatakse 
energiatõhususe riikliku 
sektorikokkuleppega hõlmatud sektoris;
d) hooned, mis on mõeldud kasutamiseks 
kas vähem kui nelja kuu jooksul aastas 
või alternatiivselt piiratud kasutusajaga
aastas ja mille eeldatav energiatarbimine 
on vähem kui 25 % aastaringse 
kasutamise energiatarbimisest;
e) eraldiseisvad hooned, mille kasulik 
põrandapind on alla 50 m2.
f) hooned, mis e sobi tehniliselt 
renoveerimiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 528
Claude Turmes

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



PE475.929v01-00 82/101 AM\883474ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Pärast avaliku sektori juhtivat 
eeskuju tagavad ELi institutsioonid, et 
nende hoonete täielikul renoveerimisel 
saavad neist energiatõhususe poolest 
liginullenergiahooned, nagu on 
määratletud direktiivi 2010/31/EL artikli 
2 lõikes 2, või kõrgeima energiaklassiga 
hooned, nagu on sätestatud riigis, kus 
hoone asub.
ELi institutsioonid tagavad 31. 
detsembriks 2018, et nende kasutuses või 
omandis olevad hooned on 
liginullenergiahooned või vastavad 
vähemalt kõrgeima energiaklass nõuetele, 
mis on määratletud nende hoone 
asukohariigis.

Or. en

Selgitus

ELi institutsioonid peaksid olema oma hoonete remontimisel eeskujuks, saavutades 
maksimaalse energiatõhususe. Samuti peaksid nad maksumaksja raha säästmiseks kasutama 
hooneid, mis tarbivad rangelt minimaalse koguse energiat. 31. detsember 2018 on tuletatud 
viimast ehitiste energiatõhusust käsitleva direktiivi artikli 9 lõike 1 punktist b, mis näeb ette, 
et avaliku sektori asutused tohivad pärast seda kuupäeva omada vaid liginullenergiaga uusi 
hooneid.

Muudatusettepanek 529
Patrizia Toia

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid kehtestavad avaliku 
sektori hoonetele kehtiva 3 % eesmärgi 
saavutamiseks riikliku mehhanismi 
jõupingutuste jagamiseks. Jõupingutuste 
jagamise mehhanismi loomisel võetakse 
arvesse regionaalsete ja kohalike asutuste 
finantsvahendeid ning hoonete 
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renoveerimise praktilisi võimalusi. 
Regionaalseid ja kohalikke avaliku sektor 
asutusi toetatakse näiteks võimaluste 
parandamisega lepingute ja 
sisekokkulepete sõlmimiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 530
Bernd Lange

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Riiklikud ettevõtted, mis 
konkureerivad eraettevõtjatega, jäävad 
artikli 4 lõikes 1 nimetatud nõuete 
kohaldamisalast välja. Samuti jäävad 
artikli 4 lõikes 1 nimetatud nõude 
kohaldamisalast välja avaliku sektori 
elamuehitusettevõtted.

Or. de

Selgitus

Nõue looks avaliku sektori ettevõtetele ja elamuehitusettevõtetele ebasoodsama 
konkurentsiolukorra eraõiguslike ettevõtete ja elamuehitusettevõtete suhtes ning tooks kaasa 
konkurentsimoonutuse.

Muudatusettepanek 531
Teresa Riera Madurell, Alejo Vidal-Quadras

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kui avaliku sektori asutusel juba on 
oma hoonete energiatõhususe strateegia, 
mis põhineb muudel parameetritel ja 
millega eeldatavalt saavutatakse 
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samaväärne või suurem energiasääst kui 
näeb ette renoveerimiseesmärk, lubavad 
liikmesriigid avaliku sektori asutusel 
järgida olemasolevat strateegiat.

Or. en

Muudatusettepanek 532
Daniel Caspary, Markus Pieper

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kui avaliku sektori asutus peaks 
olema juba teinud oma hoonetele 
energiatõhususe plaani ja need 
saavutavad võrreldes renoveerimise 
meetodiga tõenäoliselt samaväärse 
energiatõhususe paranemise, peaks 
liikmesriigid lubama avaliku sektori 
asutustel neid plaane jätkata.

Or. de

Muudatusettepanek 533
Lena Kolarska-Bobińska

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid võivad otsustada mitte 
seada või rakendada lõikes 1 sätestatud 
nõudeid, et kaitsta muuhulgas hoonete 
arhitektuurseid ja ajaloolisi väärtuseid. 
Kaitstavad hooned lisatakse lõikes 3 
loetletud nimekirja koos märkega nende 
staatuse kohta.

Or. en
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Muudatusettepanek 534
Ivo Belet

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. ELi institutsioonid viivad 2015. 
aastaks oma hoonete energiatõhususe 
taseme kõrgeimale tõhusustasemele, mis 
on sätestatud riigis, kus hoone asub.

Or. en

Muudatusettepanek 535
Frédérique Ries

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 536
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

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



PE475.929v01-00 86/101 AM\883474ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kui avaliku sektori asutusel juba on 
oma hoonete energiatõhususe strateegia, 
mis põhineb muudel parameetritel, 
näiteks sääst köetava ja/või jahutatava 
ruutmeetri kohta, ja millega eeldatavalt 
saavutatakse samaväärne või suurem 
energiasääst, kui näeb ette 
renoveerimiseesmärk, lubavad 
liikmesriigid avaliku sektori asutusel 
järgida olemasolevat strateegiat.

Or. en

Muudatusettepanek 537
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Alljärgnevaid hooneid ja ajaloolisi 
ehitisi ei kaasata 3 % renoveerimismäära 
arvutamisse, mis on sätestatud käesoleva 
direktiivi artikli 4 punktis 1:
a) nimekirja kantud ajaloolised hooned ja 
ehitised;
b) hooned, mida avaliku sektor asutused 
ostavad lammutamise eesmärgil.

Or. en

Muudatusettepanek 538
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Artikli 4 lõikes 1 nimetatud 
eesmärkide seadmisel tuleb positiivselt 
hinnata ja arvesse võtta ajaloolisi 
saavutusi energiatõhususe osas. Seetõttu 
peab arvesse võtma kõiki juba 
olemasolevaid strateegiaid ja 
jõupingutusi, mis on tehtud alates 1. 
jaanuarist 2005 hoonete energiatõhususe 
parandamiseks.

Or. de

Selgitus

Hoonete renoveerimise ja energiatõhususe parandamise praegu tehtavaid või juba teostatud 
jõupingutusi tuleb vaadelda positiivsena ja neid peaks seetõttu eesmärkide seadmisel arvesse 
võtma. 2009. aasta juunis jõustunud kliima- ja energiapaketiga (otsus nr.406/2009/EÜ) tuleb 
saavutada 20-20-20 sihtnäitajad. Pakett koosneb neljast eeskirjast ja tugineb saavutatavate 
eesmärkide osas 2005. aastale.

Muudatusettepanek 539
Vicky Ford

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Liikmesriigid kutsuvad teisi avaliku 
sektori asutusi üles kiitma heaks lõikes 1 
kirjeldatud eesmärgid, kui see on 
kulutasuv ja tehniliselt teostatav.

Or. en

Muudatusettepanek 540
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 c (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 c. Liikmesriigid toetavad avaliku sektori 
asutusi lõikes 1 kehtestatud kohustuste 
täitmisel. Toetus hõlmab kõiki rahalisi 
meetmeid, mis on vajalikud renoveerimise 
läbiviimisega seotud sotsiaalsete 
probleemide ärahoidmiseks, eelkõige 
sotsiaalkorterite üüritõusu vältimiseks.

Or. de

Selgitus

Soovitut peaks selgitama, keskendudes selgelt sotsiaalselt ebasoodsamas olukorras olevatele 
üürnikele, keda renoveerimine võiks puudutada ja kes oma rahalise olukorra tõttu ei suuda 
ise energiasäästumeetmetesse vajalikke eelinvesteeringuid teha, isegi kui see võiks neile 
keskpikas perioodis tänu langevatele soojahindadele kasulik olla.

Muudatusettepanek 541
Vicky Ford

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 c. Liikmesriigid peavad tagama, et 
avaliku sektori asutused, millel on 
madalaima energiatõhususega 
kinnisvaraportfell, on energiatõhususe 
meetmete jaoks prioriteetsed. Avaliku 
sektori asutused peavad püüdma käsitleda 
prioriteetsena hooneid, millel on kõige 
halvem energiatõhusus.

Or. en

Muudatusettepanek 542
Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 543
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. fi

Selgitus

Kui artikli 4 lõikes 1 osutatud renoveerimise protsendimäär jäetakse välja, ei ole lõiget 2 
vaja.

Muudatusettepanek 544
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad lubada oma 
avaliku sektori asutustel arvestada ühe 

välja jäetud
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aasta renoveerimismäära täitmisel üle 
jäänud hoone põrandapinda nii, nagu 
oleks see renoveeritud kahe eelmise või 
kahe järgmise aasta jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 545
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 546
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. 2 %-line renoveerimismäär tuleneb iga-
aastaste renoveerimismäärade keskmisest 
väärtusest ajavahemikul 2014–2020.
Liikmesriigid võivad renoveerimismäärale 
proportsionaalselt juurde arvestada 
avaliku sektori hoonete renoveerimised, 
mis teostati juba alates 2005. aastast.

Or. de
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Selgitus

Jäik aastane renoveerimismäär on ebareaalne ega võta arvesse liikmesriikide tingimusi.
Lisaks ei ole komisjoni ettepanekus arvestatud liikmesriikide seniseid jõupingutusi avaliku 
sektoru hoonete renoveerimisel, millega on saavutatud väga head energiatõhususe tulemused.

Muudatusettepanek 547
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Liikmesriigid võivad paindlikkuse 
tagamiseks lubada oma avaliku sektori 
asutustel arvestada aastast 3 %, millele 
osutatakse lõikes 1, renoveeritud 
põrandapinna viimase viie aasta 
keskmisena.

Or. en

Selgitus

3 % renoveerimiseesmärgi viie aasta keskmine annab avaliku sektor asutustele 
investeerimisotsuste tegemisel ja eelarve planeerimisel suurema paindlikkuse.

Muudatusettepanek 548
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Liikmesriigid võivad lubada oma 
avaliku sektori asutustel arvestada aasta 
jooksul ettenähtud määrast suurema 
energiasäästu kahe eelmise või kahe 
järgmise aasta säästetud energia hulka.
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Or. ro

Muudatusettepanek 549
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Liikmesriigid ergutavad 
territoriaalühendusi ja sotsiaalmaju
haldavaid asutusi alustama energia 
säästmise eesmärgil nendele kuuluvate 
majade renoveerimist lõikes 1 
määratletud tingimustel, tunnistades siiski 
nende otsustusõigust. 

Or. fr

Selgitus

On soovitatav, et kohalikele omavalitsustele kuuluvate ja sotsiaalmajade puhul püüeldaks 
direktiivis esitatud eeskujude poole vabatahtlikult, mitte sunniviisiliselt. 

Muudatusettepanek 550
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Liikmesriigid võivad lubada oma 
avaliku sektori asutustel arvestada ühe 
aasta renoveerimismäära täitmisel üle 
jäänud hoone põrandapinda nii, nagu oleks 
see renoveeritud kahe eelmise või kahe 
järgmise aasta jooksul; renoveeritud 
hoonete põrandapinda ajavahemikus 
2010–2013 võib kanda üle 2014. aastasse.
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Or. en

Muudatusettepanek 551
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. ro

Muudatusettepanek 552
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 553
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 554
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Selgitus

Võimalus arvestada ühe aasta renoveerimismäära täitmisel üle jäänud hoone põrandapinda 
peaks laienema vastava aasta neljale eelnevale ja järgnevale aastale, et arvestada 
asjakohaselt hoone planeerimise ja ehitamise pikaajalist iseloomu.

Muudatusettepanek 555
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Kahe aasta lähenemine välistab tõhusalt täieliku renoveerimise. Liikmesriikidel peaks olema 
võimalus need lisada, sest need on ehitussektori pikaajalise energiatõhususe poliitika jaoks 
absoluutselt vajalikud.

Muudatusettepanek 556
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 557
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir 
Urutchev, Werner Langen, Holger Krahmer, Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidel ja nende avaliku sektori asutustel peaks olema suurem paindlikkus 
remondiinvesteeringute kavandamisel, eeldusel, et riikliku eesmärgi täitmine on tagatud.

Muudatusettepanek 558
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 559
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad lubada oma 
avaliku sektori asutustel arvestada ühe 

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

renoveerimismäära täitmisel üle jäänud
hoone põrandapinda nii, nagu oleks see 
renoveeritud kahe eelmise või kahe 
järgmise aasta jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 560
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Alternatiivina lõikes 1 kirjeldatud 
lähenemisele võivad liikmesriigid võtta 
lõikes 1 sätestatud avaliku sektori hoonete 
aastase energiatõhususe samaväärse 
paranemise saavutamiseks muid 
meetmeid. Liikmesriigid võivad seada 
prioriteediks oma avaliku sektori asutuste 
omandis olevate hoonete renoveerimise 
lähtuvalt oma hoonete energiatõhususe 
kõige kulutõhusamast parandamisest. 
Kõnealuse alternatiivse lähenemisviisi 
tarbeks võivad nad arvutada hinnangulise 
energiasäästu, milleni viiks lõige 1, 
kasutades asjakohaseid hoone 
energiatarbimise keskmisi väärtusi enne 
ja pärast renoveerimist.

Or. en

Muudatusettepanek 561
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Avaliku sektori asutustel peab olema 
võimalus järgida juba olemasolevat 
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energiatõhususe strateegiat, sest 
saavutatav sääst võidakse lisada 
renoveeritud pindalast tulenevale 
säästule. Lõigetes 1 ja 2 osutatud poliitika 
ja meetmete loomisel tuleks arvesse võtta 
taskukohasust kodanikele ja 
riigieelarvele. Eeskätt tuleks edendada 
kõige kulutõhusamaid meetmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 562
Catherine Trautmann, Henri Weber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid aitavad igal aastal 
avalik-õiguslikel asutustel renoveerida 
neile kuuluvate hoonete 
kogupõrandapinnast 3 %. 

Or. fr

Muudatusettepanek 563
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Teise võimalusena võivad 
liikmesriigid lasta renoveerida ka teiste 
omanduses olevaid hooneid või 
vähendada avaliku sektori asutuste üldist 
büroopinda.

Or. de
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Selgitus

Liikmesriikidele peaks olema tagatud suur paindlikkus. Lisaks peab tagama, et esmajoones 
võetakse kulutõhusaid meetmeid.

Muudatusettepanek 564
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid võivad otsustada mitte 
lisada oma üldpinna arvutusse 
hoonekategooriaid, mis on loetletud 
direktiivi 2010/31/EL artiklis 4 lõikes 2.

Or. en

Selgitus

Energiatõhususe direktiiv peab olema kooskõlas hoonete energiatõhususe direktiiviga.

Muudatusettepanek 565
Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid loovad avalik-õiguslike 
asutuste jaoks stiimuleid täieliku 
renoveerimise läbiviimiseks 3 % ulatuses 
aastasest üldisest energiatarbimisest.

Or. en

Muudatusettepanek 566
Hannes Swoboda
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid toetavad avaliku sektori 
asutusi artiklis 4 kehtestatud põhjalikul 
renoveerimisel.

Or. de

Muudatusettepanek 567
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Liikmesriigid, kes valivad 
alternatiivse lähenemisviisi, teavitavad 
komisjoni hiljemalt 1. jaanuariks 2014. 
aastal alternatiivsetest meetmetest, mida 
nad plaanivad võtta, näidates, kuidas nad 
saavutaksid oma hoonete energiatõhususe 
samaväärse parandamise.

Or. en

Muudatusettepanek 568
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 c. Liikmesriigid, kes otsustavad 
alternatiivse lähenemise kasuks, hindavad 
iga kolme aasta järel, kas nende meetmed 
on avaliku sektori asutuste samaväärse 
aastase energiatõhususe parandamise 
osas ajakavas, nagu näeb ette lõige 1, 
ning teavitavad hinnangust komisjoni. 
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Kui liikmesriigi poolt heaks kiidetud 
alternatiivne lähenemine osutub eesmärgi 
saavutamiseks ebapiisavaks, võib 
komisjon soovitada liikmesriigil kasutada 
lõikes 1 kirjeldatud lähenemist. 

Or. en


