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Muudatusettepanek 569
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 - lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõike 1 kohaldamiseks teevad 
liikmesriigid 1. jaanuariks 2014 oma 
avaliku sektori asutustele kuuluvatele 
hoonetele inventuuri ja teevad üldsusele 
kättesaadavaks selle tulemused, näidates 
järgmist:

välja jäetud

(a) põrandapind m2; ja
(b) iga hoone energiatõhusus.

Or. en

Selgitus

See protsess oleks ülimalt bürokraatlik ja mõne liikmesriigi jaoks isegi võimatu täita.

Muudatusettepanek 570
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir 
Urutchev, Werner Langen, Holger Krahmer, Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 - lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõike 1 kohaldamiseks teevad 
liikmesriigid 1. jaanuariks 2014 oma 
avaliku sektori asutustele kuuluvatele 
hoonetele inventuuri ja teevad üldsusele 
kättesaadavaks selle tulemused, näidates 
järgmist:

välja jäetud

(a) põrandapind m2; ja
(b) iga hoone energiatõhusus.

Or. en
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Muudatusettepanek 571
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 - lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõike 1 kohaldamiseks teevad 
liikmesriigid 1. jaanuariks 2014 oma 
avaliku sektori asutustele kuuluvatele 
hoonetele inventuuri ja teevad üldsusele 
kättesaadavaks selle tulemused, näidates 
järgmist:

välja jäetud

(a) põrandapind m2; ja
(b) iga hoone energiatõhusus.

Or. de

Selgitus

Kõikide avaliku sektori asutustele kuuluvate hoonete loendi koostamine oleks liiga 
ressursimahukas ja bürokraatlik, eriti kui seda tuleks teha kõikide hoonete puhul, mille 
põrandapind on üle 250 m2. Energiasäästu ja –tõhususe soovitud kasvu tuleb dokumenteerida 
iga liikmesriigi selles valdkonnas saavutatud tulemuste alusel.

Muudatusettepanek 572
Daniel Caspary

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõike 1 kohaldamiseks teevad 
liikmesriigid 1. jaanuariks 2014 oma 
avaliku sektori asutustele kuuluvatele 
hoonetele inventuuri ja teevad üldsusele 
kättesaadavaks selle tulemused, näidates 
järgmist:

välja jäetud

(a) põrandapind m2; ja
(b) iga hoone energiatõhusus.

Or. de
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Selgitus

Üksnes Saksamaa rohkem kui 12000 kohaliku omavalitsuse hoone loendi koostamine oleks 
eeskirjade järgimise tagamise nimel tehtav ebaproportsionaalne pingutus.

Muudatusettepanek 573
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõike 1 kohaldamiseks teevad 
liikmesriigid 1. jaanuariks 2014 oma 
avaliku sektori asutustele kuuluvatele 
hoonetele inventuuri ja teevad üldsusele 
kättesaadavaks selle tulemused, näidates 
järgmist:

välja jäetud

(a) põrandapind m2; ja
(b) iga hoone energiatõhusus.

Or. fr

Muudatusettepanek 574
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõike 1 kohaldamiseks teevad 
liikmesriigid 1. jaanuariks 2014 oma 
avaliku sektori asutustele kuuluvatele 
hoonetele inventuuri ja teevad üldsusele 
kättesaadavaks selle tulemused, näidates 
järgmist:

3. Lõike 1 kohaldamiseks ja direktiivi 
2010/31/EL kohaldamist piiramata teevad 
liikmesriigid oma avaliku sektori asutustele
kuuluvatest üle 500 m2 kasuliku 
üldpõrandapinnaga hoonetest loendi 1. 
jaanuariks 2014 ja üle 250 m2 kasuliku 
üldpõrandapinnaga hoonetest loendi 31. 
detsembriks 2018 ning teevad need
üldsusele kättesaadavaks, näidates 
järgmist:
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Or. en

Muudatusettepanek 575
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõike 1 kohaldamiseks teevad 
liikmesriigid 1. jaanuariks 2014 oma 
avaliku sektori asutustele kuuluvatele 
hoonetele inventuuri ja teevad üldsusele 
kättesaadavaks selle tulemused, näidates 
järgmist:

3. Lõike 1 kohaldamiseks teevad 
liikmesriigid 1. jaanuariks 2014
energiaauditid, et koostada oma avaliku 
sektori asutustele kuuluvatest hoonetest 
loend ja teha see üldsusele kättesaadavaks, 
näidates järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 576
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõike 1 kohaldamiseks teevad
liikmesriigid 1. jaanuariks 2014 oma 
avaliku sektori asutustele kuuluvatele 
hoonetele inventuuri ja teevad üldsusele 
kättesaadavaks selle tulemused, näidates 
järgmist:

3. Lõike 1 kohaldamiseks võivad
liikmesriigid 1. jaanuariks 2014 oma 
avaliku sektori asutustele kuuluvatest 
hoonetest loendi koostada ja selle
üldsusele kättesaadavaks teha,: näidates 
järgmist:

Or. de

Muudatusettepanek 577
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõike 1 kohaldamiseks teevad 
liikmesriigid 1. jaanuariks 2014 oma 
avaliku sektori asutustele kuuluvatele 
hoonetele inventuuri ja teevad üldsusele 
kättesaadavaks selle tulemused, näidates 
järgmist:

3. Lõike 1 kohaldamiseks teevad 
liikmesriigid 1. jaanuariks 2014 oma 
avaliku sektori asutustele kuuluvatest või 
nende kasutuses olevatest hoonetest loendi
ja teevad selle üldsusele kättesaadavaks, 
näidates järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 578
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõike 1 kohaldamiseks teevad 
liikmesriigid 1. jaanuariks 2014 oma 
avaliku sektori asutustele kuuluvatele
hoonetele inventuuri ja teevad üldsusele 
kättesaadavaks selle tulemused, näidates 
järgmist:

3. Lõike 1 kohaldamiseks teevad 
liikmesriigid 1. jaanuariks 2014 oma 
avaliku sektori asutustele kuuluvatest või 
nende kasutuses olevatest hoonetest loendi
ja teevad selle üldsusele kättesaadavaks, 
näidates järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 579
Daniel Caspary

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) põrandapind m2; ja välja jäetud

Or. de
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Muudatusettepanek 580
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) põrandapind m2; ja (a) põrandapind m2;

Or. en

Muudatusettepanek 581
Daniel Caspary

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) iga hoone energiatõhusus. välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 582
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) iga hoone energiatõhusus. (b) iga sellise hoone energiatõhusus, mille 
kohta direktiivi 2010/31/EL kohaselt on 
väljastatud energiamärgis; ja

Or. en

Muudatusettepanek 583
Lena Kolarska-Bobińska
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) vajaduse korral ametliku kaitse 
staatus, mis annab õiguse erandi 
tegemiseks vastavalt lõigule 1 a;

Or. en

Muudatusettepanek 584
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selliste loendite koostamine ei kehti aga 
riikliku julgeoleku seisukohast olulistele 
hoonetele või näiteks relvajõududele 
kuuluvatele hoonetele.

Or. fi

Selgitus

Riikliku julgeoleku seisukohalt on oluline, et näiteks relvajõududele kuuluvad hooned jääksid 
loendit käsitleva sätte rakendamisalast välja.

Muudatusettepanek 585
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Alternatiivina lõigetele 1 ja 2 võivad 
liikmesriigid valida võimaluse võtta muid 
meetmeid avalikule sektorile kuuluvate 
hoonete energiatõhususe parandamiseks. 
Selliste meetmetega saavutatud aastane 
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energiatõhususe parandamine on 
samaväärne lõikes 1 nõutud 
energiasäästuga.
Selle võimaluse valinud liikmesriigid 
teatavad komisjonile hiljemalt 1. 
jaanuariks 2014 alternatiivsed meetmed, 
mida neil on kavas võtta, ning näitavad, 
kuidas nad nõutud energiatõhususe 
parandamise saavutavad.

Or. en

Selgitus

Selle lõikega tagatakse, et iga liikmesriik saab aastase renoveerimise eesmärgi täitmisel võtta 
kõige tasuvamaid ja sobivamaid meetmeid. See peaks tagama vajaliku paindlikkuse, sest 
liikmesriikide vahel on järgmistes aspektides väga suured erinevused: olemasolevate hoonete 
energiatõhusus, varajased ja tulevased meetmed hoonete energiatõhususe direktiivi 
rakendamisel ning erinevad renoveerimisvajadused. Energiatõhususe otstarbel 
renoveerimisel tuleks ka arvestada hoone kogu elutsüklit ja võtta arvesse muid 
renoveerimisvajadusi.

Muudatusettepanek 586
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Alternatiivina direktiivi 2010/31/EL 
artikli 4 lõikele 1 ja piiramata artikli 7 või 
eespool toodud artikli 2 a kohaldamist 
võivad liikmesriigid vähendada kõigi 
selliste hoonete, millele direktiivi 
2010/31/EL artikli 12 lõike 1 punkti 2 
kohaselt on väljastatud energiamärgis, 
energia kogutarbimist igal aastal 3 %.

Or. en

Selgitus

Kasulik üldpõrandapind on vaid umbkaudne tõenäolise energiatarbimise näitaja. 
Liikmesriigid võivad eelistada võtta oma aastase energiatarbimise vähendamise aluseks 
hoonete tegeliku energiatõhususe.
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Muudatusettepanek 587
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, Amalia Sartori, Antonio 
Cancian, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Gaston Franco, Vladimir Urutchev, 
Werner Langen, Ioannis A. Tsoukalas, Jan Březina, Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid võivad kehtestada 
käesoleva artikli sätetest erandi tegemise 
tingimused hooneliikide suhtes, mis on 
määratletud direktiivi 2010/31/EL artikli 
4 lõikes 2. 

Or. en

Selgitus

Erand hõlmab ajaloolisi, religioosseid ja ajutisi hooneid.

Muudatusettepanek 588
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid peaksid hooneid 
üürivatelt avaliku sektori asutustelt 
nõudma selle tagamist, et üüritavad 
ruumid renoveeriks energiatõhususe 
suurendamiseks nende omanik. 
Konkurentsi põhjustel ei või avaliku 
sektori asutused renoveerida riigi rahaga 
eraomanikele kuuluvaid ruume.

Or. de

Selgitus

Avaliku sektori asutused ei või renoveerida üüritavaid hooneid, kuid võivad nõuda, et omanik 
neid renoveeriks.
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Muudatusettepanek 589
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid ergutavad avalikult 
kättesaadava loendi koostamist oma 
avalikule sektorile kuuluvatest hoonetest, 
mille põrandapind on alla 250 m2, tuues 
ära järgmised andmed:
(a) põrandapind m2; ja
(b) iga hoone energiatõhusus, kui see on 
teada.

Or. en

Muudatusettepanek 590
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõik 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Lõigetes 3 ja 3 a nimetatud loend 
vaadatakse läbi vähemalt iga viie aasta 
järel ning ajakohastatakse vajaduse 
korral lähtuvalt hoone energiatõhususe, 
omaniku ja kaitsestaatuse muutusest.

Or. en

Muudatusettepanek 591
Lena Kolarska-Bobińska
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõik 3 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 c. Alternatiivina lõigetele 1 ja 2 võivad 
liikmesriigid võtta muid meetmeid, et 
saavutada oma avaliku sektori asutustele 
kuuluvate hoonete samaväärne 
energiatõhususe paranemine, nagu 
nõutakse lõikes 1. Liikmesriigid võivad 
seada prioriteediks avaliku sektori 
asutustele kuuluvate hoonete 
renoveerimise, tuginedes oma 
hoonetefondi energiatõhususe kõige 
kulutasuvamale parandamisele.
Liikmesriigid, kes valivad alternatiivse 
võimaluse, teavitavad komisjoni hiljemalt 
1. jaanuariks 2014. aastal alternatiivsetest 
meetmetest, mida nad kavatsevad võtta, 
näidates, kuidas nad saavutaksid oma 
avaliku sektori asutustele kuuluvate 
hoonete energiatõhususe samaväärse 
parandamise.

Or. en

Muudatusettepanek 592
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid julgustavad avaliku sektori 
asutusi:

4. Liikmesriigid julgustavad kohalikke, 
linna- ja maapiirkondade ja muid avaliku 
sektori asutusi:

Or. fr

Selgitus

Artikli 4 meetmeid ei peaks kohaldama üksnes suurtes linnades. Tagamaks, et stimuleerivaid 
meetmeid kohaldataks ka maapiirkondades, tuleb selles artiklis selgitada, millised asutused 
asjasse puutuvad. Artikkel peab võimaldama ka seda, et maapiirkondades ja isoleeritud 
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piirkondades elavad Euroopa kodanikud saaksid kasu riiklikul ja kohalikul tasandil 
võetavatest stimuleerivatest meetmetest. 

Muudatusettepanek 593
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid julgustavad avaliku sektori 
asutusi:

4. Liikmesriigid julgustavad kohalikke, 
linna ja muid avaliku sektori asutusi:

Or. ro

Muudatusettepanek 594
Fiorello Provera

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid julgustavad avaliku sektori 
asutusi:

4. Liikmesriigid julgustavad avaliku sektori 
asutusi otseselt või kaudselt 
energiateenuse ettevõtja kaudu:

Or. en

Selgitus

Energiateenuse ettevõtjad ja muud sarnased energiateenuste pakkujad omavad energiasäästu 
meetmete rakendamiseks parimaid tehnilisi kogemusi ja mehhanisme. Neil on parimad 
vahendid tegutseda säästmiskohustust omavate lõpptarbijate nimel. See kasulik suhe oleks 
parim viis energiateenuste turu avamiseks ja selle usaldusväärsete ja pühendunud tehniliste 
osalejate kätte usaldamiseks.

Muudatusettepanek 595
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 4 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid julgustavad avaliku sektori 
asutusi:

4. Liikmesriigid, samuti ELi 
institutsioonid, organid, ametid ja 
asutused julgustavad avaliku sektori 
asutusi:

Or. ro

Muudatusettepanek 596
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid julgustavad avaliku sektori 
asutusi:

4. Liikmesriigid julgustavad linna- ja 
maapiirkondade ning muid avaliku sektori 
asutusi:

Or. en

Muudatusettepanek 597
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid julgustavad avaliku 
sektori asutusi:

4. Avaliku sektori asutused peavad:

Or. es

Muudatusettepanek 598
Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 4 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid julgustavad avaliku 
sektori asutusi:

4. Liikmesriigid kohustavad avaliku 
sektori asutusi:

Or. en

Muudatusettepanek 599
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) võtma vastu energiatõhususkava, mis on 
eraldiseisev või osa suuremast kliima- või 
keskkonnakavast ning sisaldab 
konkreetseid energiasäästueesmärke, et 
pidevalt parandada asutuse
energiatõhusust;

a) võtma vastu terviklikku
energiatõhususkava, mis on eraldiseisev 
või osa suuremast kliima-, energiasäästlike 
linnade ja piirkondade kavast või 
keskkonnakavast ning sisaldab 
konkreetseid energiasäästueesmärke, et 
pidevalt suurendada energiasäästu ja
parandada energiatõhusust;

Or. fr

Muudatusettepanek 600
Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) võtma vastu energiatõhususkava, mis on
eraldiseisev või osa suuremast kliima- või
keskkonnakavast ning sisaldab 
konkreetseid energiasäästueesmärke, et 
pidevalt parandada asutuse
energiatõhusust;

a) võtma vastu energiatõhususkava, mis on
kas terviklik või osa suuremast kliima- või
energiasäästlike linnade kavast ning 
sisaldab konkreetseid
energiasäästueesmärke, et pidevalt
suurendada energiasäästu ja parandada 
energiatõhusust;

Or. it
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Muudatusettepanek 601
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) võtma vastu energiatõhususkava, mis 
on eraldiseisev või osa suuremast kliima-
või keskkonnakavast ning sisaldab 
konkreetseid energiasäästueesmärke, et 
pidevalt parandada asutuse 
energiatõhusust;

(a) võtma vastu energiatõhususkava, mis 
on eraldiseisev või osa suuremast kliima-
või keskkonnakavast ning sisaldab 
konkreetseid energiasäästueesmärke, et 
pidevalt parandada asutuse energiatõhusust
ning vähendada sellega seotud kulusid ja 
suurendada väiksematest arvetest 
saadavat kasu;

Or. ro

Muudatusettepanek 602
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) võtma vastu energiatõhususkava, mis
on eraldiseisev või osa suuremast kliima-
või keskkonnakavast ning sisaldab 
konkreetseid energiasäästueesmärke, et 
pidevalt parandada asutuse 
energiatõhusust;

(a) võtma vastu energiatõhususkava, mis 
on eraldiseisev või osa suuremast kliima-
või keskkonnakavast ning sisaldab 
konkreetseid energiasäästueesmärke ja 
ajakava nende saavutamiseks, et pidevalt 
parandada asutuse energiatõhusust;

Or. en

Muudatusettepanek 603
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 4 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) võtma vastu energiatõhususkava, mis 
on eraldiseisev või osa suuremast kliima-
või keskkonnakavast ning sisaldab 
konkreetseid energiasäästueesmärke, et 
pidevalt parandada asutuse 
energiatõhusust;

(a) võtma vastu energiatõhususkava, mis 
on eraldiseisev või osa suuremast väikese 
energiatarbimisega linnade või 
piirkondade või kliima- või 
keskkonnakavast ning sisaldab 
konkreetseid energiasäästueesmärke, et 
pidevalt parandada asutuse 
energiatõhusust;

Or. en

Muudatusettepanek 604
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) võtma vastu energiatõhususkava, mis on 
eraldiseisev või osa suuremast kliima- või 
keskkonnakavast ning sisaldab 
konkreetseid energiasäästueesmärke, et 
pidevalt parandada asutuse 
energiatõhusust;

a) võtma vastu energiatõhususkava, mis on 
eraldiseisev või osa suuremast kliima- või 
keskkonnakavast ning sisaldab 
konkreetseid energiasäästueesmärke ja 
konkreetseid meetmeid, et pidevalt 
parandada asutuse energiatõhusust;

Or. es

Muudatusettepanek 605
Fiorello Provera

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) võtma vastu energiatõhususkava, mis 
on eraldiseisev või osa suuremast kliima-
või keskkonnakavast ning sisaldab 
konkreetseid energiasäästueesmärke, et 
pidevalt parandada asutuse 

(a) võtma vastu ja rakendama
energiatõhususkava, mis on eraldiseisev 
või osa suuremast kliima- või 
keskkonnakavast ning sisaldab 
konkreetseid energiasäästueesmärke, et 



AM\883489ET.doc 19/98 PE475.932v01-00

ET

energiatõhusust; pidevalt parandada asutuse 
energiatõhusust;

Or. en

Muudatusettepanek 606
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Marian-Jean Marinescu, Lambert van 
Nistelrooij, Romana Jordan Cizelj, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lena Kolarska-
Bobińska, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Jan Březina, Holger Krahmer, 
Françoise Grossetête, Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) võtma vastu energiatõhususkava, mis 
on eraldiseisev või osa suuremast kliima-
või keskkonnakavast ning sisaldab 
konkreetseid energiasäästueesmärke, et 
pidevalt parandada asutuse 
energiatõhusust;

(a) võtma vastu energiatõhususkava, mis 
on eraldiseisev või osa suuremast kliima-
või keskkonnakavast ning sisaldab 
konkreetseid energiatõhususe eesmärke, 
et pidevalt parandada asutuse 
energiatõhusust;

Or. en

Muudatusettepanek 607
Antonio Cancian, Amalia Sartori

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) kontrollima ja kinnitama igal aastal 
kavandatud eesmärkide saavutamise 
taset; 

Or. en

Muudatusettepanek 608
Frédérique Ries
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) looma energiajuhtimissüsteemi, nii et 
see oleks osa kava rakendamisest.

(b) looma energiajuhtimissüsteemi, nii et 
see oleks osa kava rakendamisest.
Energiatõhususe kavas ja 
juhtimissüsteemis tuleb võtta 
nõuetekohaselt arvesse terviseriske ja 
kasulikke meetmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 609
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) arvestama avaliku sektori hoonete 
ehitamisel süsinikdioksiidi heitega 
ehitusmaterjalidest, ehitusmaterjalide 
tootmisest põhjustatud energiatarbimisega 
ja ehitusmaterjalide eluaegse 
keskkonnahoidlikkusega ning 
soodustama taastuvate loodusvarade, 
näiteks puidu kasutamist ehitustöödes.

Or. fi

Selgitus

Ehitusmaterjalid on samuti otsustav tegur seepärast, et aina suurem osa hoonete energia 
kogutarbimisest tekib ehitusetapis. Vähesaastavate ehitusmaterjalide, näiteks puidu 
kasutamise soodustamine vähendaks ehitamisega kaasnevat keskkonnakulu.

Muudatusettepanek 610
Gaston Franco

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

(b a) hindama oma kava rakendamise 
raames võimalust sõlmida 
energiateenustele lepinguid, mille 
eesmärgiks on energiatõhususe 
säilitamine või parandamine pikas 
perspektiivis, sh energiatõhususe 
lepingud;

Or. fr

Muudatusettepanek 611
Vicky Ford

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) vajaduse korral kasutama ELi 
rahastamisvahendeid ja kolmandate 
poolte rahastamismudeleid, nt 
energiateenuse ettevõtjad, et rahastada 
energiatõhusust avaliku sektori hoonetes;

Or. en

Muudatusettepanek 612
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) võtma energiateenustele kasutusele 
lepinguid, mille eesmärgiks on 
energiatõhususe säilitamine või 
parandamine pikas perspektiivis, sh 
energiatõhususe lepingud;

Or. en
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Selgitus

Käesoleva direktiivi üks tähtsaid eesmärke on tugevdada energiateenuste turgu, et tõmmata 
energiatõhususse erainvesteeringuid. Seetõttu on ülimalt oluline, et avaliku sektori asutusi 
innustatakse kohustusliku energiasäästu saavutamisel kasutama muude meetmete hulgas ka 
energiatõhususe lepinguid. 

Muudatusettepanek 613
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) kasutama energiaettevõtjaid ja 
energiatõhususe lepinguid renoveerimise 
rahastamiseks ja oma kavade 
rakendamiseks;

Or. en

Selgitus

Selline meede lahendaks avaliku sektori asutuste algkulude probleemi ning julgustaks 
energiateenuse ettevõtjate ja energiatõhususe lepingute kasvu avalikus sektoris ja selle 
mudeli kasutamist.

Muudatusettepanek 614
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) pidama iga hoone energiaarvestust 
iga energiaallika kohta eraldi;

Or. es

Muudatusettepanek 615
Lena Kolarska-Bobińska
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 4 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) sertifitseerima kõikide avaliku 
sektori hoonete energiatõhusust;

Or. en

Muudatusettepanek 616
Herbert Reul

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) tegema energiaauditi alternatiivina 
punktidele a ja b; 

Or. de

Selgitus

Liikmesriikidele tuleks tagada võimalikult suur paindlikkus, eeldusel et nad saavutavad 
eesmärgid.

Muudatusettepanek 617
Vicky Ford

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b b) vältima meetmeid, mille otseseks 
tulemuseks oleks peamiste avaliku sektori 
teenuste kaotamine või vähendamine vaid 
seetõttu, et on vaja võtta käesolevas 
direktiivis sätestatud energiatõhususe 
meetmeid;
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Or. en

Muudatusettepanek 618
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b b) edendama süsteemset lähenemisviisi, 
mille abil saavutatakse pikemas 
perspektiivis suurem energiasääst, kui 
seda annaks nn ühe toote lähenemisviis;

Or. en

Muudatusettepanek 619
Gaston Franco

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad nii toimides, et 
algatused ja stiimulid on kättesaadavad 
kõigile nende kodanikele olenemata 
elukohast.

Or. fr

Muudatusettepanek 620
Lambert van Nistelrooij

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad niimoodi toimides, 
et energiatõhususe meetmed ja algatused 
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on kättesaadavad kõigile nende 
kodanikele olenemata asukohast.

Or. en

Selgitus

Artikli 4 sätteid ei peaks kohaldama üksnes suurtele linnadele. Tagamaks, et energiasäästu 
meetmeid rakendatakse ka maapiirkondades, tuleks artiklis selgitada asjaomaste avalike 
organite toimimisala. Artikliga tuleks ka tagada, et riiklikest energiatõhususe meetmetest 
saavad kasu ka kaugetes ja isoleeritud piirkondades elavad kodanikud.

Muudatusettepanek 621
Frédérique Ries

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid julgustavad kriteeriumide 
väljatöötamist energiatõhusate ja 
tervisesõbralike hoonete kohta, 
kontrollnimekirjade koostamist, 
teabekampaaniate läbiviimist ja heade 
tavade vahetamisest;

Or. en

Selgitus

Kriteeriumide ja kontrollnimekirjade väljatöötamist ning heade tavade vahetamist tuleks 
julgustada, et ehitataks hooneid, mis on nii energiatõhusad kui ka tervisesõbralikud.

Muudatusettepanek 622
Vicky Ford

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriike julgustatakse andma avaliku 
sektori asutustele nõu kulutasuvuse 
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arvutamise ja hindamismetoodika kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 623
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Lõigetele 1 ja 2 lisaks või alternatiivse 
võimalusena võivad liikmesriigid valida 
lõikes 1 sätestatu kohaldamise hoopis 
erahoonetele. Sellisel juhul peab põranda 
üldpind olema vähemalt võrdne 
põrandapinnaga, mida oleks renoveeritud 
lõikes 1 sätestatu kohaselt. Liikmesriigid 
tagavad, et erasektorile kuuluvad 
renoveeritavad hooned on lisaks nendele 
hoonetele, mida muidu oleks 
renoveeritud.

Or. en

Selgitus

Mõnes riigid on avalikus sektoris viimase 15 aasta jooksul renoveeritud väga palju hooneid. 
Seetõttu on nüüd palju suurem vajadus erasektori hoonete renoveerimise järele.

Muudatusettepanek 624
Krišjānis Kariņš

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Lõigetele 1 ja 2 lisaks või alternatiivse 
võimalusena võivad liikmesriigid valida 
lõikes 1 sätestatu kohaldamise hoopis 
erahoonetele.
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Or. en

Muudatusettepanek 625
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Anni Podimata

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. ELi institutsioonid annavad head 
eeskuju, vähendades oma 
energiatarbimist muu hulgas uuendusliku 
kütte, valgustuse, energiatõhusate 
rakenduste paigaldamise ja 
ressursitõhusate protsesside kaudu. Oma 
hoonetes kasutavad nad võimaluse korral 
taastuvenergiat ja viivad oma 
energiatõhususe aastaks 2015 
kõrgeimasse klassi (vastavalt 
energiatõhususe klasside määratlusele 
riigis, kus hoone asub).

Or. en

Muudatusettepanek 626
Vicky Ford

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Kui see on tehniliselt teostatav ja 
tasuv, peaksid liikmesriigid seadma oma 
energiatõhususe meetmed, sealhulgas 
isolatsiooni, tähtsuse järjekorda avalikule 
sektorile kuuluvate elamute puhul, milles 
elavad avaliku sektori olulised töötajad, 
sealhulgas sõjaväelased, kelle 
töötingimustes on nendes elamutes 
elamine ette nähtud.

Or. en
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Muudatusettepanek 627
Herbert Reul

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid võivad ülaltoodud sätete 
kohaldamisest osaliselt või täielikult 
vabastada muinsuskaitse all olevad 
hooned, kui nende vastavusse viimisel 
energiatõhususe miinimumeeskirjadega 
muutuks nähtavalt nende eripära või 
välimus; 

Or. de

Selgitus

ELi õigusaktides ei tohiks näiteks nõuda muinsuskaitse all olevate välispidise puitsõrestikuga 
hoonete väljast isoleerimist.

Muudatusettepanek 628
Lena Kolarska-Bobińska

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Energiatõhususega seotud meetmete 
rahastamisel Euroopa Regionaalarengu 
Fondist või muudest allikatest 
kohaldatakse kaasrahastamise nõuetest 
loobumist või nende leevendamist, kui 
liikmesriik jätab vastava otsuse tegemise 
komisjonile.

Or. en
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Muudatusettepanek 629
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõik 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. Liikmesriigid tagavad nii linna- kui 
ka maapiirkondade avaliku sektori 
asutustele juurdepääsu energiatõhususe 
meetmetele ja algatustele.

Or. en

Muudatusettepanek 630
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4 a
Piiramata direktiivi 2010/31/EL artikli 7 
kohaldamist, rakendavad liikmesriigid 
temaatilisi riiklikke edenemiskavasid 
avaliku sektori asutustele kuuluvate või 
nende kasutuses olevate hoonete 
renoveerimiseks. Nimetatud 
edenemiskavad tagavad tarnitud energia 
või lõppenergia tarbimise mõõdetava 
vähenemise (kWh ja KWh/m² või 
ekvivalent) vähemalt 20 %, 40 % ja 80 % 
vastavalt aastateks 2020, 2030 ja 2045, 
nagu direktiivi 2010/32/EL I lisas 
määratletud.
Kõnealuste kavade osana rakendatakse 
kõigile riiklikele, piirkondlikele ja 
kohalikele asutustele kuuluvatele või 
nende kasutuses olevatele hoonetele, mida 
alates 1. jaanuarist 2014. aastal 
korrapäraselt moderniseeritakse (näiteks 
vanuse, kehva kvaliteedi või halva 
energiatõhususe tõttu), ka 
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energiasäästlikku renoveerimist, mis viib 
eespool mainitud energiatarbimise 
vähenemiseni.
Lõikes 1 sätestatud nõudeid täites tagavad 
liikmesriigid, et täielikku renoveerimist 
viiakse läbi alati, kui see on tehniliselt 
teostatav, alustades kõige halvema 
tõhususega hoonetest ja kaasates kõiki 
majanduslikult põhjendatud meetmeid. 
Kõnealust renoveerimist viiakse läbi 
määral ja ulatuses, mis viib eeldatava või 
hinnangulise iga-aastase kumulatiivse 
energiatõhususe paranemiseni keskmiselt 
vähemalt 2,5 % võrra aastas avaliku 
sektori hoonete fondi kui terviku jaoks 
aastani 2030 ja hiljem.

Or. en

Muudatusettepanek 631
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku sektori asutuste ostud välja jäetud
Liikmesriigid tagavad, et avaliku sektori 
asutused ostavad üksnes selliseid tooteid, 
teenuseid ja hooneid, mis vastavad 
kõrgetele energiatõhususe standarditele, 
nagu on osutatud III lisas.

Or. en

Muudatusettepanek 632
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 - lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et avaliku sektori 
asutused ostavad üksnes selliseid tooteid, 
teenuseid ja hooneid, mis vastavad 
kõrgetele energiatõhususe standarditele, 
nagu on osutatud III lisas.

Piiramata direktiivi 2004/18/EÜ 
kohaldamist seal, kus energiatõhususe 
standardeid juba kohaldatakse, tagavad
liikmesriigid, et avaliku sektori asutused 
ostavad üksnes selliseid tooteid, teenuseid 
ja hooneid, mis vastavad kõrgetele 
energiatõhususe standarditele, võttes 
arvesse kulutõhusust, majanduslikku 
teostatavust ja tehnilist sobivust, nagu on 
osutatud III lisas. Toodete puhul, millele 
Euroopa energiatõhususe märgist 
käsitlevaid õigusakte ei kohaldata, 
peaksid avaliku sektori asutused püüdma 
võtta arvesse ostetavate toodete 
energiatõhusust.

Or. en

Muudatusettepanek 633
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 - lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et avaliku sektori 
asutused ostavad üksnes selliseid tooteid, 
teenuseid ja hooneid, mis vastavad
kõrgetele energiatõhususe standarditele, 
nagu on osutatud III lisas.

Kuna avaliku sektori asutused võivad olla 
kogu ühiskonnale väga oluliseks 
eeskujuks, edendada uusi innovaatilisi 
energiatõhusaid tooteid ja teenuseid ning 
nad annavad märkimisväärse osa riigi 
energiatarbimisest, tagavad liikmesriigid, 
et avaliku sektori asutused ostavad üksnes 
selliseid tooteid, teenuseid ja hooneid ning 
investeerivad üksnes sellistesse toodetesse,
teenustesse ja hoonetesse, mis vastavad
kõrgeimatele energiatõhususe 
standarditele, nagu on osutatud III lisas.

Or. en
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Muudatusettepanek 634
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 - lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et avaliku sektori 
asutused ostavad üksnes selliseid tooteid, 
teenuseid ja hooneid, mis vastavad 
kõrgetele energiatõhususe standarditele, 
nagu on osutatud III lisas.

Liikmesriigid tagavad, et avaliku sektori 
asutused ostavad kooskõlas riigihanke 
direktiividega selliseid tooteid, teenuseid ja 
hooneid, mis vastavad kõrgetele 
energiatõhususe standarditele, nagu on 
osutatud III lisas. Seda tehes peavad nad 
arvestama kulutõhusust, majanduslikku 
teostatavust, tehnilist sobivust ja piisavat 
konkurentsi. 

Or. de

Selgitus

Avaliku sektori vahendite korrektse kasutamise tagamiseks peavad avaliku sektori asutused 
oma ostude puhul asetama esikohale usaldusväärse finantsjuhtimise. Käesolevat 
seadusandlikku uuendust tuleks kohaldada ainult seoses riigihanke direktiividega ja nendega 
kooskõlas.

Muudatusettepanek 635
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 - lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et avaliku sektori 
asutused ostavad üksnes selliseid tooteid, 
teenuseid ja hooneid, mis vastavad 
kõrgetele energiatõhususe standarditele, 
nagu on osutatud III lisas.

Liikmesriigid tagavad, et avaliku sektori 
asutused ostavad üksnes selliseid tooteid, 
teenuseid ja hooneid, mis vastavad 
kõrgetele energiatõhususe standarditele,
võttes arvesse elutsükli analüüsil 
põhinevat kulutõhusust, majanduslikku 
teostatavust, tehnilist sobivust ja piisavat 
konkurentsi, nagu on osutatud III lisas.

Or. en
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Muudatusettepanek 636
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et avaliku sektori 
asutused ostavad üksnes selliseid tooteid, 
teenuseid ja hooneid, mis vastavad 
kõrgetele energiatõhususe standarditele, 
nagu on osutatud III lisas.

Liikmesriigid püüavad tagada, et avaliku 
sektori asutused ostavad võimaluse korral
üksnes selliseid tooteid, teenuseid ja 
hooneid, mis vastavad kõrgetele 
energiatõhususe standarditele, nagu on 
osutatud III lisas. Seda tehes arvestavad 
nad ka eelarvet ja äriühingute 
usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtet.

Or. de

Muudatusettepanek 637
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 - lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et avaliku sektori 
asutused ostavad üksnes selliseid tooteid, 
teenuseid ja hooneid, mis vastavad 
kõrgetele energiatõhususe standarditele, 
nagu on osutatud III lisas.

Liikmesriigid tagavad, et avaliku sektori 
asutused ostavad üksnes selliseid tooteid, 
teenuseid ja hooneid, mis vastavad 
kõrgetele energiatõhususe standarditele, 
nagu on osutatud III lisas. Teenuslepingute 
hangete puhul hindavad avaliku sektori 
asutused võimalust sõlmida artikli 14 
punktis b osutatud pikaajalised 
energiatõhususe lepingud.

Or. en

Selgitus

Avaliku sektori asutused peaksid vältima lepinguid, mis käsitlevad vaid lühiajalisi meetmeid 
ja/või ainult tehniliste seadmete väljavahetamist ilma käitamis- ja hooldamismeetmeteta. 
Terviklik tegutsemine, mis hõlmab üheaegselt mitut pikaajalist meedet, annab suurema 
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energiasäästu ja on tasuvam kui mitu üksikut meedet. Viide artikli 14 punktile b, mille 
kohaselt liikmesriigid peavad pakkuma avalikule sektorile energiatõhususe lepingute 
sõlmimiseks näidislepinguid, suurendab teksti arusaadavust.

Muudatusettepanek 638
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 - lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et avaliku sektori 
asutused ostavad üksnes selliseid tooteid, 
teenuseid ja hooneid, mis vastavad 
kõrgetele energiatõhususe standarditele, 
nagu on osutatud III lisas.

Liikmesriigid tagavad, et avaliku sektori 
asutused ostavad üksnes selliseid tooteid, 
teenuseid ja hooneid, mis vastavad 
kõrgetele energiatõhususe standarditele,
võttes arvesse kulutõhusust, 
majanduslikku teostatavust, tehnilist 
sobivust ja piisavat konkurentsi, nagu on 
osutatud III lisas.

Or. en

Muudatusettepanek 639
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 - lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et avaliku sektori 
asutused ostavad üksnes selliseid tooteid, 
teenuseid ja hooneid, mis vastavad 
kõrgetele energiatõhususe standarditele, 
nagu on osutatud III lisas.

Liikmesriigid tagavad, et avaliku sektori 
asutused ostavad üksnes selliseid tooteid, 
teenuseid ja hooneid, mis vastavad 
kõrgetele energiatõhususe standarditele,
võttes samas arvesse kulutasuvust, 
majanduslikku teostatavust, tehnilist 
sobivust ja piisavat konkurentsi, nagu on 
osutatud III lisas.

Or. en
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Selgitus

Sõnastus sisaldub III lisas, kuid seda tuleks veelgi rõhutada.

Muudatusettepanek 640
Vladimir Urutchev

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 - lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et avaliku sektori 
asutused ostavad üksnes selliseid tooteid, 
teenuseid ja hooneid, mis vastavad 
kõrgetele energiatõhususe standarditele, 
nagu on osutatud III lisas.

Liikmesriigid tagavad, et avaliku sektori 
asutused ostavad üksnes selliseid tooteid, 
teenuseid ja hooneid, mis vastavad 
kõrgetele energiatõhususe standarditele,
kui see on tehniliselt, funktsionaalselt ja 
majanduslikult teostatav, nagu on osutatud 
III lisas.

Or. en

Muudatusettepanek 641
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 - lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et avaliku sektori 
asutused ostavad üksnes selliseid tooteid, 
teenuseid ja hooneid, mis vastavad 
kõrgetele energiatõhususe standarditele, 
nagu on osutatud III lisas.

Liikmesriigid tagavad, et avaliku sektori 
asutused ostavad kuni 2018. aastani
üksnes selliseid tooteid, teenuseid ja 
hooneid, mis vastavad ükskõik millistele
kõrgetele energiatõhususe standarditele,
ning pärast seda maksimaalsele 
energiatõhususe standardile, nagu on 
osutatud III lisas.

Or. de
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Muudatusettepanek 642
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et avaliku sektori
asutused ostavad üksnes selliseid tooteid, 
teenuseid ja hooneid, mis vastavad 
kõrgetele energiatõhususe standarditele, 
nagu on osutatud III lisas.

Liikmesriigid toetavad avaliku sektori
asutusi, kes soovivad osta peamiselt
selliseid tooteid, teenuseid ja hooneid, mis 
vastavad kõrgetele energiatõhususe 
standarditele, nagu on osutatud III lisas.

Or. ro

Muudatusettepanek 643
Markus Pieper, Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et avaliku sektori 
asutused ostavad üksnes selliseid tooteid, 
teenuseid ja hooneid, mis vastavad 
kõrgetele energiatõhususe standarditele, 
nagu on osutatud III lisas.

Liikmesriigid tagavad, et avaliku sektori 
asutused – järgides usaldusväärse 
finantsjuhtimise põhimõtet – ostavad 
üksnes selliseid tooteid, teenuseid ja 
hooneid, mis vastavad kõrgetele
kulutõhusatele energiatõhususe 
standarditele, nagu on osutatud III lisas.

Or. de

Muudatusettepanek 644
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, 
Romana Jordan Cizelj, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Werner 
Langen, Jan Březina, Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 - lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et avaliku sektori 
asutused ostavad üksnes selliseid tooteid, 
teenuseid ja hooneid, mis vastavad 
kõrgetele energiatõhususe standarditele, 
nagu on osutatud III lisas.

Liikmesriigid tagavad, et avaliku sektori 
asutused ostavad üksnes selliseid tooteid, 
teenuseid ja hooneid, mis vastavad 
kõrgetele energiatõhususe standarditele, 
nagu on osutatud III lisas, ning lähtuvad 
maksumuse optimaalsest tasemest.

Or. en

Muudatusettepanek 645
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 - lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et avaliku sektori 
asutused ostavad üksnes selliseid tooteid, 
teenuseid ja hooneid, mis vastavad 
kõrgetele energiatõhususe standarditele, 
nagu on osutatud III lisas.

Liikmesriigid tagavad 1. jaanuariks 2014, 
et avaliku sektori asutused ostavad või 
üürivad üksnes selliseid tooteid, teenuseid 
ja hooneid, mis vastavad kõrgetele 
energiatõhususe standarditele, nagu on 
osutatud III lisas.

Or. en

Muudatusettepanek 646
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 - lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et avaliku sektori 
asutused ostavad üksnes selliseid tooteid, 
teenuseid ja hooneid, mis vastavad 
kõrgetele energiatõhususe standarditele, 
nagu on osutatud III lisas.

Liikmesriigid tagavad, et avaliku sektori 
asutused ostavad võimaluse korral üksnes 
selliseid tooteid, teenuseid ja hooneid, mis 
vastavad kõrgetele energiatõhususe 
standarditele, nagu on osutatud III lisas.

Or. en
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Muudatusettepanek 647
Daniel Caspary, Markus Pieper

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 - lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et avaliku sektori 
asutused ostavad üksnes selliseid tooteid, 
teenuseid ja hooneid, mis vastavad 
kõrgetele energiatõhususe standarditele, 
nagu on osutatud III lisas.

Liikmesriigid tagavad, et avaliku sektori 
asutused eelistavad toodete, teenuste ja 
hoonete ostmisel neid, mis vastavad 
kõrgetele energiatõhususe standarditele, 
nagu on osutatud III lisas.

Or. de

Muudatusettepanek 648
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 - lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et avaliku sektori 
asutused ostavad üksnes selliseid tooteid, 
teenuseid ja hooneid, mis vastavad 
kõrgetele energiatõhususe standarditele, 
nagu on osutatud III lisas.

Liikmesriigid tagavad, et avaliku sektori 
asutused ostavad üksnes selliseid tooteid,
süsteeme, teenuseid ja hooneid, mis 
vastavad kõrgetele energiatõhususe 
standarditele, nagu on osutatud III lisas.

Or. en

Selgitus

Energiatõhususe jaoks on vaja tõhusaid süsteeme, mitte vaid tõhusaid tooteid, näiteks tõhusat 
ja sobiva suurusega keskküttesüsteemi ja mitte ainult tõhusat katelt.

Muudatusettepanek 649
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 - lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et avaliku sektori 
asutused ostavad üksnes selliseid tooteid, 
teenuseid ja hooneid, mis vastavad 
kõrgetele energiatõhususe standarditele, 
nagu on osutatud III lisas.

Liikmesriigid tagavad, et avaliku sektori 
asutused ostavad selliseid tooteid, 
teenuseid ja hooneid, mis vastavad 
kõrgetele energiatõhususe standarditele, 
nagu on osutatud III lisas.

Or. fr

Selgitus

Algne tekst seab liiga suured piirangud.

Muudatusettepanek 650
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toodete, teenuste ja hoonete ostmisel 
peaks ostude kogumi või partii 
energiatõhusus olema tähtsam kui üksiku 
ostu energiatõhusus, võttes arvesse 
tehnilist sobivust ja otstarvet.

Or. en

Muudatusettepanek 651
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 2 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva artikli sätteid kohaldatakse 
ainult sellistele riigihankelepingutele, 
mille hinnanguline väärtus (ilma 
käibemaksuta) on võrdne direktiivis 
2004/18/EÜ kehtestatud piirmääradega 
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või nendest suurem.

Or. en

Selgitus

Ettepaneku tekstis ei ole minimaalset taset ning seetõttu kohaldataks direktiivi kõikidele 
riigihangetele, ükskõik kui väikese mahuga leping ka ei oleks, mis suurendaks bürokraatlikku 
koormust.

Muudatusettepanek 652
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid peavad endale oma 
avaliku sektori asutuste kaudu kõige 
energiatõhusamaid seadmeid ostma, 
eeskätt infotehnoloogia valdkonnas. Oma 
otsuste tegemisel võivad nad võtta 
kriteeriumideks riiklikud tõhususe 
standardid ja/või märgised. 

Or. de

Selgitus

Infotehnoloogia valdkonnas on olemas palju energiatõhususe parandamise vahendeid ja 
avaliku sektori asutused peaksid seetõttu ostude tegemisel nendele keskenduma.

Muudatusettepanek 653
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Jan Březina, 
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Energiatõhususkohustuste süsteem Energiatõhususe toetussüsteem
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[Seda muudatusettepanekut kohaldatakse 
kogu teksti suhtes. Kui muudatusettepanek 
vastu võetakse, tuleb vastavad muudatused 
teha kogu tekstis]

Or. en

Muudatusettepanek 654
Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Energiatõhususkohustuste süsteem Energiasäästukohustuste süsteem

Or. en

Muudatusettepanek 655
Fiona Hall, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Energiatõhususkohustuste süsteem Energiasäästukohustuste süsteem

Or. en

Muudatusettepanek 656
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Energiatõhususkohustuste süsteem Energiatõhususe toetussüsteem

Or. en
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Muudatusettepanek 657
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 - lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik rajab 
energiatõhususkohustuste süsteemi. Selle 
süsteemiga tagatakse, et liikmesriigi 
territooriumil tegutsevad kõik 
energiatarnijad või kõik energia 
jaemüügiettevõtjad saavutavad aastas 
energiasäästu, mis on 1,5 % nende 
energiamüügi mahust selles liikmesriigis 
eelneval aastal, välja arvatud transpordis 
kasutatud energia. Sellise energiasäästu 
saavutavad kohustatud isikud 
lõpptarbijate juures.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 658
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 - lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik rajab 
energiatõhususkohustuste süsteemi. Selle 
süsteemiga tagatakse, et liikmesriigi
territooriumil tegutsevad kõik 
energiatarnijad või kõik energia 
jaemüügiettevõtjad saavutavad aastas 
energiasäästu, mis on 1,5 % nende 
energiamüügi mahust selles liikmesriigis 
eelneval aastal, välja arvatud transpordis 
kasutatud energia. Sellise energiasäästu 
saavutavad kohustatud isikud 
lõpptarbijate juures.

1. Iga liikmesriik suunab osa oma artikli 3 
kohaselt määratud riiklikust 
energiatõhususe eesmärgist oma
territooriumil jaotatavale energiale.



AM\883489ET.doc 43/98 PE475.932v01-00

ET

Or. en

Muudatusettepanek 659
Michael Theurer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 - lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik rajab 
energiatõhususkohustuste süsteemi. Selle 
süsteemiga tagatakse, et liikmesriigi 
territooriumil tegutsevad kõik 
energiatarnijad või kõik energia 
jaemüügiettevõtjad saavutavad aastas
energiasäästu, mis on 1,5 % nende 
energiamüügi mahust selles liikmesriigis 
eelneval aastal, välja arvatud transpordis 
kasutatud energia. Sellise energiasäästu 
saavutavad kohustatud isikud 
lõpptarbijate juures.

1. Iga liikmesriik rajab 
energiatõhususkohustuste süsteemi. Selle 
süsteemiga tuleb tagada, et liikmesriigi 
territooriumil tegutsevad kõik 
energiatarnijad või kõik energia 
jaemüügiettevõtjad saavutavad iga-aastase
energiasäästu. Seda kohustust kehtestavad 
osapooled julgustavad lõpptarbijaid ELi 
energiatõhususe eesmärgi saavutamisele 
kaasa aitama.

Or. de

Muudatusettepanek 660
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 - lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik rajab 
energiatõhususkohustuste süsteemi. Selle 
süsteemiga tagatakse, et liikmesriigi 
territooriumil tegutsevad kõik 
energiatarnijad või kõik energia 
jaemüügiettevõtjad saavutavad aastas 
energiasäästu, mis on 1,5 % nende 
energiamüügi mahust selles liikmesriigis 
eelneval aastal, välja arvatud transpordis 
kasutatud energia. Sellise energiasäästu 
saavutavad kohustatud isikud lõpptarbijate 

1. Iga liikmesriik rajab
stiimuliprogrammid või muud meetmed, 
näiteks energiatõhususkohustuste süsteemi, 
et tagada tegelik energiasääst vastavalt 
ELi 2020. aasta strateegia eesmärgile. Kui 
liikmesriik eelistab 
energiatõhususkohustuste süsteemi, siis 
tagatakse selle süsteemiga, et liikmesriigi 
territooriumil tegutsevad kõik 
energiatarnijad või kõik energia 
jaemüügiettevõtjad saavutavad aastas 



PE475.932v01-00 44/98 AM\883489ET.doc

ET

juures. energiasäästu, mis on 1,5 % nende 
energiamüügi mahust selles liikmesriigis 
eelneval aastal. Sellise energiasäästu 
saavutavad kohustatud isikud lõpptarbijate 
juures elektrisektoris ning majaomanikest 
lõpptarbijate juures kütte- ja sooja vee 
sektoris. Kui kasutatakse muid vahendeid, 
tagavad liikmesriigid, et saavutatakse 
üldine eesmärk vähendada 
energiatarbimist 20% võrra võrreldes 
2020. aastaks prognoosituga. Kõik 
heitkogustega kauplemise süsteemis 
osalevad käitised on käesoleva sätte 
täitmisest põhimõtteliselt vabastatud 
olenemata sellest, kas tasuta saastekvoote 
eraldatakse või mitte.

Or. de

Selgitus

Topeltkoormust tuleb igal juhul vältida. Sääst lõpptarbija tasandil on võimalik ainult siis, kui 
tarbija saab energiatarbimist mõjutada. Elektri tarbimise puhul on see tavaliselt nii. 
Kütteenergiaga on seotud rohkem probleeme, sest see sõltub suurel määral eri teguritest, nt 
isolatsioonimeetmed ja tänapäevased küttesüsteemid. Sellisel juhul peab tegema koostööd 
hoone omanikega.

Muudatusettepanek 661
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik rajab 
energiatõhususkohustuste süsteemi. Selle
süsteemiga tagatakse, et liikmesriigi 
territooriumil tegutsevad kõik 
energiatarnijad või kõik energia 
jaemüügiettevõtjad saavutavad aastas 
energiasäästu, mis on 1,5 % nende 
energiamüügi mahust selles liikmesriigis 
eelneval aastal, välja arvatud transpordis
kasutatud energia. Sellise energiasäästu 
saavutavad kohustatud isikud lõpptarbijate 
juures.

1. Iga liikmesriik rajab 
energiatõhususkohustuste süsteemi. See 
süsteem võib ka olla alternatiivne 
kokkuleppel põhinev 
energiatõhusussüsteem, millele on 
viidatud lõikes 9 ning mis sarnaneb 
nendega, mis on paljudes liikmesriikides 
juba kasutusel. Selle süsteemi või lõikes 9 
viidatud alternatiivsete süsteemidega
tagatakse, et liikmesriigi territooriumil 
tegutsevad kõik energiatarnijad või kõik 
energia jaemüügiettevõtjad saavutavad 
aastas energiasäästu, mille iga liikmesriik 
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määrab kindlaks vastavalt oma 
energiatõhususe lähtepunktile, välja 
arvatud transpordis kasutatud energia.
Sellise energiasäästu saavutavad 
kohustatud isikud lõpptarbijate juures.
Liikmesriigid võivad täita 
energiasäästmise kohustust kas täielikult 
või osaliselt alternatiivsel kokkuleppel 
põhineva energiatõhususe süsteemi 
kaudu, sealhulgas juhul, kui see 
puudutab otseselt energia lõpptarbijaid.

Or. fi

Selgitus

Paljudel liikmesriikidel on juba toimivad ja tõhusad kokkuleppel põhinevad energiatõhususe 
süsteemid. Energiatõhususe direktiiv peaks nende edukate süsteemidega pigem arvestama kui 
kohustama liikmesriike looma uusi süsteeme. Liikmesriigid peaksid valitud energiatõhususe 
süsteemi raames kehtestama oma lähtepunktidel põhinevad aastased säästmiseesmärgid, et 
täita oma riiklikud eesmärgid, millele on viidatud artiklis 3.

Muudatusettepanek 662
Fiorello Provera

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 - lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik rajab 
energiatõhususkohustuste süsteemi. Selle 
süsteemiga tagatakse, et liikmesriigi 
territooriumil tegutsevad kõik 
energiatarnijad või kõik energia 
jaemüügiettevõtjad saavutavad aastas 
energiasäästu, mis on 1,5 % nende 
energiamüügi mahust selles liikmesriigis 
eelneval aastal, välja arvatud transpordis 
kasutatud energia. Sellise energiasäästu 
saavutavad kohustatud isikud lõpptarbijate 
juures.

1. Iga liikmesriik rajab 
energiatõhususkohustuste süsteemi. Selle 
süsteemiga tagatakse, et liikmesriigi 
territooriumil tegutsevad kõik 
energiatarnijad või kõik energia 
jaemüügiettevõtjad saavutavad aastas 
energiasäästu, mis on teatav kvoot nende 
energiamüügi mahust selles liikmesriigis 
eelneval aastal ja nende panus käesoleva 
direktiivi artikli 3 kohaselt seatud 
riiklikku eesmärki, võttes arvesse ELi 
eesmärki saavutada 2020. aastaks 20 % 
energiasäästu. Sellise energiasäästu 
saavutavad kohustatud isikud lõpptarbijate 
juures. Energiasäästu eesmärk 
kehtestatakse järk-järgult ja algtasemega, 
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mis on diferentseeritud liikmesriigiti, et 
võtta täielikult arvesse varajasemaid 
meetmeid ja seni saavutatud tulemusi, sh 
tõhususealaseid meetmeid, mille 
kütusesektor on juba kasutusele võtnud.
Pikaajalisele säästule suunatud meetmeid 
või struktureeritud programme, mida on 
välja pakkunud energiatõhusussektori 
ettevõtjad, tuleks ergutada stiimulite või 
konkreetsete fiskaalsete meetmete abil.

Or. en

Selgitus

The amendments aims to introduce the principle of flexibility and subsidiarity. A “one fits 
all” approach is not advisable in the implementation of ambitious energy efficiency targets. 
Member States shall set a national energy efficiency target according to specific national 
circumstances such as energy scenario, primary energy consumption, early actions and 
progress achieved in the implementation of energy efficiency policies so far. Member States 
shall set up the most appropriate measures to reach this target. The Fuel Quality Directive 
and the ETS already foresee strict efficiency targets for fuels.

Muudatusettepanek 663
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 - lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik rajab 
energiatõhususkohustuste süsteemi. Selle 
süsteemiga tagatakse, et liikmesriigi 
territooriumil tegutsevad kõik 
energiatarnijad või kõik energia 
jaemüügiettevõtjad saavutavad aastas 
energiasäästu, mis on 1,5 % nende 
energiamüügi mahust selles liikmesriigis
eelneval aastal, välja arvatud transpordis 
kasutatud energia. Sellise energiasäästu 
saavutavad kohustatud isikud lõpptarbijate 
juures.

1. Iga liikmesriik rajab 
energiatõhususkohustuste süsteemi. Selle 
süsteemiga tagatakse, et liikmesriigi 
territooriumil tegutsevad kõik 
energiatarnijad või kõik energia 
jaemüügiettevõtjad saavutavad aastas 
energiasäästu, mis on teatav kvoot nende 
energiamüügi mahust selles liikmesriigis 
eelneval aastal ja nende panus käesoleva 
direktiivi artikli 3 kohaselt seatud 
riiklikku eesmärki, võttes arvesse ELi 
eesmärki saavutada 2020. aastaks 20 % 
energiasäästu. Sellise energiasäästu 
saavutavad kohustatud isikud lõpptarbijate 
juures. Energiasäästu eesmärk 
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kehtestatakse järk-järgult ja algtasemega, 
mis on diferentseeritud liikmesriigiti, et 
võtta täielikult arvesse varajasemaid 
meetmeid ja seni saavutatud tulemusi.

Or. en

Selgitus

Kõiki ühtemoodi kohtlev lähenemisviis ei ole ambitsioonikate energiatõhususe eesmärkide 
rakendamise puhul soovitatav . Liikmesriigid püstitavad riiklikud energiatõhususe eesmärgid 
vastavalt oma olukorrale, nt energiakava, primaarenergia tarbimine, varajased meetmed ja 
seni energiatõhususe poliitika rakendamisel saavutatud edu.

Muudatusettepanek 664
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 - lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik rajab 
energiatõhususkohustuste süsteemi. Selle 
süsteemiga tagatakse, et liikmesriigi 
territooriumil tegutsevad kõik
energiatarnijad või kõik energia 
jaemüügiettevõtjad saavutavad aastas 
energiasäästu, mis on 1,5 % nende
energiamüügi mahust selles liikmesriigis 
eelneval aastal, välja arvatud transpordis 
kasutatud energia. Sellise energiasäästu
saavutavad kohustatud isikud lõpptarbijate 
juures.

1. Iga liikmesriik rajab 
energiatõhususkohustuste süsteemi, kui 
seda veel ei ole. Selle süsteemiga 
tagatakse, et liikmesriigi territooriumil 
tegutsevad kohustatud energiatarnijad
ja/või energia jaemüügiettevõtjad 
saavutavad 31. detsembriks 2020 
lõpptarbimise kumulatiivse 
energiatõhususe või -säästu eesmärgi. 
Selle eesmärgi kohaselt peab 
energiatõhusus või -sääst vastama 1,5 %
kõigi energiatarnijate või kõigi energia 
jaemüügiettevõtjate energiamüügi mahust,
mis arvutatakse [käesoleva direktiivi 
rakendamise kuupäevale] eelneva kolme 
viimase aasta keskmisena. Sellise
energiatõhususe või -säästu saavutavad 
kohustatud isikud lõpptarbijate juures või 
kui liikmesriigid nii otsustavad, teistelt 
osalistelt tuleneva sertifitseeritud 
säästuga, nagu on osutatud lõikes 5 a. 
Liikmesriigid võivad ajavahemikul kuni 
31. detsembrini 2020 seada vahe-
eesmärke. 

Or. en



PE475.932v01-00 48/98 AM\883489ET.doc

ET

Muudatusettepanek 665
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 - lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik rajab 
energiatõhususkohustuste süsteemi. Selle 
süsteemiga tagatakse, et liikmesriigi 
territooriumil tegutsevad kõik 
energiatarnijad või kõik energia 
jaemüügiettevõtjad saavutavad aastas
energiasäästu, mis on 1,5 % nende 
energiamüügi mahust selles liikmesriigis 
eelneval aastal, välja arvatud transpordis 
kasutatud energia. Sellise energiasäästu
saavutavad kohustatud isikud lõpptarbijate 
juures.

1. Iga liikmesriik rajab 
energiatõhususkohustuste süsteemi. Selle 
süsteemiga tagatakse, et liikmesriigi 
territooriumil tegutsevad kõik 
energiatarnijad või kõik energia 
jaemüügiettevõtjad saavutavad aastas
minimaalse energiatõhususe kasvu, mis 
on 1,5 % nende energiamüügi mahust 
selles liikmesriigis eelneval aastal, välja 
arvatud transpordis kasutatud energia.
Sellise energiatõhususe kasvu saavutavad 
kohustatud isikud lõpptarbijate juures.

Liikmesriigid määravad kindlaks 
asjassepuutuvad sektorid ja meetmed, 
riigipõhised mõõte- ja kontrollieeskirjad, 
sealhulgas kvalitatiivsed projektinõuded 
ja asjaosalised, kes ei ole kohustatud 
isikud. Nad säilitavad ka võimaluse 
siduda see kohustus 
kaubandusmehhanismiga, mis on 
kujundatud riigi vajadusi ja asjaolusid 
arvestades.

Or. en

Muudatusettepanek 666
Daniel Caspary

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 - lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik rajab
energiatõhususkohustuste süsteemi. Selle
süsteemiga tagatakse, et liikmesriigi 

1. Iga liikmesriik võib rajada
energiatõhususkohustuste süsteemi, kui ta 
leiab, et see aitab saavutada riiklikku 
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territooriumil tegutsevad kõik 
energiatarnijad või kõik energia 
jaemüügiettevõtjad saavutavad aastas 
energiasäästu, mis on 1,5 % nende 
energiamüügi mahust selles liikmesriigis 
eelneval aastal, välja arvatud transpordis 
kasutatud energia. Sellise energiasäästu
saavutavad kohustatud isikud lõpptarbijate 
juures.

energiatõhususe eesmärki. Sellise
süsteemiga tagatakse, et liikmesriigi 
territooriumil tegutsevad kohustatud 
isikud saavutavad iga-aastase 
energiatõhususe parandamise riikliku 
eesmärgi, et saavutada üleeuroopaline 
20% eesmärk. Sellise energiatõhususe 
parandamise saavutavad kohustatud isikud 
lõpptarbijate juures, energia tootmises ja 
ülekandmise etappides. 
Energiatõhususkohustuste süsteem lõpeb 
2020. aastal.

Or. de

Selgitus

Energiatõhusust ei pea tingimata saavutama energiatõhususkohustuste süsteemi kaudu. 
Näiteks Saksamaa on direktiivis 2006/32/EÜ sätestatud energiatõhususe eesmärgid täitnud 
rohkem kui direktiivis nõutakse, kasutades turupõhist süsteemi. Seetõttu peaksid 
energiatõhususkohustuste süsteemi kasutuselevõtmise suhtes tegema otsuse liikmesriigid, kes 
ei tohiks samal ajal otsustavalt kõrvale heita ka edukaid alternatiivseid süsteeme. 1,5% 
eesmärk on meelevaldne: liikmesriigid peaksid ise otsustama, milline protsent aitab 
saavutada riiklikku energiatõhususe eesmärki.

Muudatusettepanek 667
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 - lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik rajab 
energiatõhususkohustuste süsteemi. Selle 
süsteemiga tagatakse, et liikmesriigi 
territooriumil tegutsevad kõik 
energiatarnijad või kõik energia 
jaemüügiettevõtjad saavutavad aastas 
energiasäästu, mis on 1,5 % nende 
energiamüügi mahust selles liikmesriigis 
eelneval aastal, välja arvatud transpordis 
kasutatud energia. Sellise energiasäästu 
saavutavad kohustatud isikud lõpptarbijate 
juures.

1. Iga liikmesriik rajab 
energiatõhususkohustuste süsteemi. Selle 
süsteemiga tagatakse, et liikmesriigi 
territooriumil tegutsevad kõik 
energiatarnijad või kõik energia 
jaemüügiettevõtjad saavutavad aastas 
energiasäästu, mis on 1,5 % nende 
energiamüügi mahust selles liikmesriigis 
eelneval aastal. Sellise energiasäästu 
saavutavad kohustatud isikud lõpptarbijate 
juures. Energiasäästu eesmärk 
kehtestatakse järk-järgult ja algtasemega, 
mis on diferentseeritud liikmesriigiti, et 
võtta täielikult arvesse varajasi meetmeid 
ja seni saavutatud tulemusi, sh 
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tõhususealaseid meetmeid, mille 
kütusesektor on juba kasutusele võtnud.
Pikaajalisele säästule suunatud meetmeid 
või struktureeritud programme, mida on 
välja pakkunud energiatõhusussektori 
ettevõtjad, tuleks ergutada stiimulite või 
konkreetsete fiskaalsete meetmete abil.

Or. en

Muudatusettepanek 668
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 - lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik rajab 
energiatõhususkohustuste süsteemi. Selle 
süsteemiga tagatakse, et liikmesriigi 
territooriumil tegutsevad kõik 
energiatarnijad või kõik energia 
jaemüügiettevõtjad saavutavad aastas 
energiasäästu, mis on 1,5 % nende 
energiamüügi mahust selles liikmesriigis 
eelneval aastal, välja arvatud transpordis 
kasutatud energia. Sellise energiasäästu 
saavutavad kohustatud isikud lõpptarbijate 
juures.

1. Iga liikmesriik rajab 
energiatõhususkohustuste süsteemi või 
võtab käesoleva artikli lõikes 9 sätestatud 
meetmed. Selle kohustuste süsteemiga
nähakse ette, et liikmesriigi territooriumil 
tegutsevad kohustatud isikud peavad 
saavutama aastas teatava energiasäästu. 
Liikmesriigid määravad kindlaks 
kohustatud isikud ja energia hulga, mida 
nad on kohustatud säästma. Niisuguste
eesmärkide kehtestamisel nad:

a) võtavad arvesse artiklis 3 osutatud 
riiklikke energiatõhususe eesmärke;
b) seavad mitmeaastased eesmärgid, et 
kohustatud isikutele oleks tagatud piisav 
paindlikkus ja prognoositavus; ja
Sellise energiasäästu saavutavad 
kohustatud isikud lõpptarbijate juures.

Or. en
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Muudatusettepanek 669
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 - lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik rajab 
energiatõhususkohustuste süsteemi. Selle 
süsteemiga tagatakse, et liikmesriigi 
territooriumil tegutsevad kõik 
energiatarnijad või kõik energia 
jaemüügiettevõtjad saavutavad aastas 
energiasäästu, mis on 1,5 % nende 
energiamüügi mahust selles liikmesriigis 
eelneval aastal, välja arvatud transpordis 
kasutatud energia. Sellise energiasäästu 
saavutavad kohustatud isikud lõpptarbijate 
juures.

1. Iga liikmesriik rajab 
energiatõhususkohustuste süsteemi. 
Liikmesriigid määravad säästetava 
energia hulga. Niisuguste eesmärkide 
kehtestamisel nad: a) võtavad arvesse 
artiklis 3 osutatud riiklikke 
energiatõhususe eesmärke, b) seavad 
mitmeaastased eesmärgid, et kohustatud 
isikutele oleks tagatud piisav paindlikkus 
ja prognoositavus, ning c) võtavad arvesse 
võimalikku panust ja varajasi meetmeid.

Sellise energiasäästu saavutavad 
kohustatud isikud lõpptarbijate juures.

Or. en

Selgitus

Oleks kohasem, kui liikmesriigid seaksid oma aastased säästueesmärgid (artikkel 6) ise, selle 
asemel et kehtestada üks säästueesmärk ELi tasandil. Nimetatud aastase säästueesmärgiga 
peaks püüdlema üldise riikliku eesmärgi täitmise poole, mis põhineb mitmetel parameetritel, 
mis peaksid hõlmama tehtud ja tehtavaid säästupingutusi, tegelikku tehnilist ja majanduslikku 
potentsiaali ning väliseid tegureid, nagu majanduskasv ja tööstusliku tegevuse areng. 
Mitmeaastased eesmärgid aitavad vältida suuri kõikumisi energiasäästu eesmärkides.

Muudatusettepanek 670
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Lambert van Nistelrooij, Romana Jordan Cizelj, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Holger 
Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik rajab 
energiatõhususkohustuste süsteemi. Selle 

1. Ilma et see piiraks käesoleva direktiivi 
artikli 3 lõike 1 a kohaldamist, rajab iga 
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süsteemiga tagatakse, et liikmesriigi 
territooriumil tegutsevad kõik 
energiatarnijad või kõik energia 
jaemüügiettevõtjad saavutavad aastas
energiasäästu, mis on 1,5 % nende 
energiamüügi mahust selles liikmesriigis 
eelneval aastal, välja arvatud transpordis
kasutatud energia. Sellise energiasäästu 
saavutavad kohustatud isikud lõpptarbijate 
juures.

liikmesriik energiatõhususe 
toetussüsteemi. Selle süsteemiga tagatakse, 
et liikmesriigi territooriumil tegutsevad 
kõik energiatarnijad või kõik energia 
jaemüügiettevõtjad algatavad 
energiatõhususmeetmed, mille tõendatud 
aastane energiasäästu potentsiaal on 1,5 % 
nende energiamüügi mahust selles 
liikmesriigis eelneval aastal, välja arvatud 
transpordis kasutatud energia. Sellised 
energiatõhususe meetmed algatavad
kohustatud isikud lõpptarbijate juures ning 
neid võib arvestada viimase kolmeaastase 
perioodi keskmise järgi.

Or. en

Selgitus

Ettepanek on seotud muudatusettepanekuga artikli 3 lõike 1a kohta. Peale selle tuleks vahet 
teha energiatõhususe ja energia säästmise vahel, nagu on täpsustatud artikli 2 vastavates 
muudatusettepanekutes. Kohustatud isikud ei peaks olema kohustatud oma klientidele uut 
käitumisviisi peale sundima, kuid nad võivad algatada meetmeid, mille tulemusena kliendid 
säästavad energiat.

Muudatusettepanek 671
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik rajab
energiatõhususkohustuste süsteemi. Selle 
süsteemiga tagatakse, et liikmesriigi 
territooriumil tegutsevad kõik 
energiatarnijad või kõik energia 
jaemüügiettevõtjad saavutavad aastas 
energiasäästu, mis on 1,5 % nende 
energiamüügi mahust selles liikmesriigis 
eelneval aastal, välja arvatud transpordis 
kasutatud energia. Sellise energiasäästu 
saavutavad kohustatud isikud 
lõpptarbijate juures.

1. Liikmesriigid peavad rajama 
asjakohased stiimulite süsteemid, et 
suurendada lõpptarbijate juures 
energiatõhusust. Sellega seoses kaalub iga 
liikmesriik energiatõhususkohustuste 
süsteemi rajamist. See süsteem peaks 
tagama, et liikmesriigi territooriumil 
tegutsevad kõik energiatarnijad või kõik 
energia jaemüügiettevõtjad saavutavad 
aastas energiasäästu, mis on 1,5 % nende 
energiamüügi mahust selles liikmesriigis 
eelneval aastal.
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Or. de

Selgitus

Energiatõhususkohustuste süsteemi rajamine ei peaks olema kohustuslik, sest kolmandad 
isikud saavad lõpptarbija käitumist ainult vähesel määral mõjutada. Peale selle muutuks iga 
lisanduva tarbijaga aina raskemaks täita siduvat kohustust saavutada 1,5% energiasääst 
aastase energiamüügi mahust. 

Muudatusettepanek 672
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik rajab 
energiatõhususkohustuste süsteemi. Selle 
süsteemiga tagatakse, et liikmesriigi 
territooriumil tegutsevad kõik 
energiatarnijad või kõik energia 
jaemüügiettevõtjad saavutavad aastas 
energiasäästu, mis on 1,5 % nende 
energiamüügi mahust selles liikmesriigis 
eelneval aastal, välja arvatud transpordis 
kasutatud energia. Sellise energiasäästu
saavutavad kohustatud isikud lõpptarbijate 
juures.

1. Iga liikmesriik rajab 
energiatõhususkohustuste süsteemi. Selle 
süsteemiga tagatakse, et aastane 
energiatõhususe suurenemine, mis on
1,5 % nende energiamüügi mahust selles 
liikmesriigis eelneval aastal, saavutatakse 
kogu energia tootmise ja tarbimise ahela 
ulatuses. Sellise energiatõhususe
suurenemise saavutavad kohustatud isikud
kogu energia tootmise ja tarbimise ahela 
ulatuses.

Or. de

Selgitus

Energia kasutamine peab muutuma tõhusamaks kogu energia tootmise ja tarbimise ahelas, et 
täita ELi eesmärk saavutada 2020. aastaks energiatõhususe suurenemine 20 % võrra. 
Energia säästmine peab olema kohustuslik kogu majandusele, kaasa arvatud 
transpordisektor, sest transpordil on väga suur säästupotentsiaal, mida tuleb ära kasutada. 

Muudatusettepanek 673
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik rajab 
energiatõhususkohustuste süsteemi. Selle 
süsteemiga tagatakse, et liikmesriigi 
territooriumil tegutsevad kõik 
energiatarnijad või kõik energia 
jaemüügiettevõtjad saavutavad aastas 
energiasäästu, mis on 1,5 % nende 
energiamüügi mahust selles liikmesriigis 
eelneval aastal, välja arvatud transpordis 
kasutatud energia. Sellise energiasäästu
saavutavad kohustatud isikud lõpptarbijate 
juures.

1. Iga liikmesriik rajab 
energiatõhususkohustuste süsteemi. Selle 
süsteemiga tagatakse, et liikmesriigi 
territooriumil tegutsevad kõik 
energiatarnijad või kõik energia 
jaemüügiettevõtjad saavutavad 2020.
aastaks selle liikmesriigi määratud 
energiatõhususe eesmärgi. Sellise
eesmärgi saavutavad kohustatud isikud 
lõpptarbijate juures, välja arvatud 
rajatised, mis on hõlmatud direktiiviga 
2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduses 
kasvuhoonegaaside saastekvootidega 
kauplemise süsteem.

Or. fr

Selgitus

Il est nécessaire d’établir des mécanismes d’obligations en matière d'efficacité énergétique 
reposant autant que possible sur des objectifs définis en terme de consommation énergétique 
par unité d’activité. En vertu du principe de subsidiarité, les Etats membres devraient définir 
leur propre objectif d’efficacité énergétique afin d’appliquer un système de certificat blanc, 
dans le cadre de l’objectif général proposé à l’article 1.Par ailleurs, il convient de préciser 
que les mécanismes de certificat d’efficacité énergétique doivent être cohérents avec les 
dispositions de la directive ETS. Dès lors, les actions améliorant l’efficacité énergétique 
menées à l’échelle des installations ETS ne doivent pas engendrer de certificats blancs, 
puisque ces actions seront récompensées par un surplus de quotas qui pourra être vendu aux 
enchères. Il est nécessaire à ce titre de rappeler que les mécanismes de certificat blanc sont 
conçus pour améliorer l’efficacité énergétique des secteurs non ETS (secteurs diffus) et non 
dans les grandes installations industrielles.

Muudatusettepanek 674
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik rajab 
energiatõhususkohustuste süsteemi. Selle 
süsteemiga tagatakse, et liikmesriigi 

1. Iga liikmesriik rajab 
energiatõhususkohustuste süsteemi. Selle 
süsteemiga tagatakse, et liikmesriigi 
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territooriumil tegutsevad kõik 
energiatarnijad või kõik energia 
jaemüügiettevõtjad saavutavad aastas 
energiasäästu, mis on 1,5 % nende 
energiamüügi mahust selles liikmesriigis 
eelneval aastal, välja arvatud transpordis 
kasutatud energia. Sellise energiasäästu 
saavutavad kohustatud isikud lõpptarbijate 
juures.

territooriumil tegutsevad kõik 
energiatarnijad või kõik energia 
jaemüügiettevõtjad saavutavad aastas 
energiasäästu, mis on 1,5 % nende 
energiamüügi mahust selles liikmesriigis 
eelneval aastal, välja arvatud transpordis 
kasutatud energia. Sellise energiasäästu 
saavutavad kohustatud isikud lõpptarbijate 
juures, sealhulgas kaugkütte- ja 
jahutussüsteemidega liitumise ning nende 
süsteemide uuendamise või 
mikrokoostootmisseadmete paigaldamise 
abil.

Or. en

Selgitus

Meetmete järjekindluse tagamiseks tuleks lubada arvesse võtta energiatõhususe eesmärgi 
nimel tehtud täiustusi, mis saavutataks lihtsamalt energiatarneahelas kui lõpptarbijate juures.

Muudatusettepanek 675
Vladimir Urutchev

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik rajab 
energiatõhususkohustuste süsteemi. Selle 
süsteemiga tagatakse, et liikmesriigi 
territooriumil tegutsevad kõik 
energiatarnijad või kõik energia 
jaemüügiettevõtjad saavutavad aastas 
energiasäästu, mis on 1,5 % nende 
energiamüügi mahust selles liikmesriigis 
eelneval aastal, välja arvatud transpordis
kasutatud energia. Sellise energiasäästu 
saavutavad kohustatud isikud lõpptarbijate 
juures.

1. Iga liikmesriik rajab 
energiatõhususkohustuste süsteemi. Selle 
süsteemiga tagatakse, et liikmesriigi 
territooriumil tegutsevad kõik 
energiatarnijad või kõik energia 
jaemüügiettevõtjad saavutavad aastas 
energiasäästu, mis on 1,5 % nende 
energiamüügi mahust selles liikmesriigis 
eelneval aastal, välja arvatud transpordis 
kasutatud energia. Sellise energiasäästu 
saavutavad kohustatud isikud lõpptarbijate 
juures. Nõuetekohast tähelepanu tuleks 
pöörata sellele, et vältida saastekvootidega 
kauplemise süsteemi hõlmatud rajatiste 
topeltkoormamist.

Or. en
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Muudatusettepanek 676
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik rajab 
energiatõhususkohustuste süsteemi. Selle 
süsteemiga tagatakse, et liikmesriigi 
territooriumil tegutsevad kõik 
energiatarnijad või kõik energia 
jaemüügiettevõtjad saavutavad aastas 
energiasäästu, mis on 1,5 % nende 
energiamüügi mahust selles liikmesriigis 
eelneval aastal, välja arvatud transpordis 
kasutatud energia. Sellise energiasäästu 
saavutavad kohustatud isikud lõpptarbijate 
juures.

1. Iga liikmesriik rajab 
energiatõhususkohustuste süsteemi. Selle 
süsteemiga tagatakse, et liikmesriigi 
territooriumil tegutsevad kõik 
energiatarnijad või kõik energia 
jaemüügiettevõtjad saavutavad aastas 
energiasäästu, mis on 1,5 % nende 
energiamüügi mahust selles liikmesriigis 
eelneval aastal, välja arvatud transpordis 
kasutatud energia. Sellise energiasäästu 
saavutavad kohustatud isikud lõpptarbijate 
juures, sealhulgas kaugkütte- ja 
jahutussüsteemidega liitumise ning nende 
süsteemide uuendamise või 
mikrotootmisseadmete paigaldamise abil.

Or. en

Muudatusettepanek 677
Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik rajab 
energiatõhususkohustuste süsteemi. Selle 
süsteemiga tagatakse, et liikmesriigi
territooriumil tegutsevad kõik 
energiatarnijad või kõik energia 
jaemüügiettevõtjad saavutavad aastas 
energiasäästu, mis on 1,5 % nende 
energiamüügi mahust selles liikmesriigis 
eelneval aastal, välja arvatud transpordis 
kasutatud energia. Sellise energiasäästu 

1. Iga liikmesriik rajab 
energiatõhususkohustuste süsteemi. Selle 
süsteemiga tagatakse, et liikmesriigi 
territooriumil tegutsevad kõik 
energiatarnijad või kõik energia 
jaemüügiettevõtjad saavutavad aastas 
energiasäästu, mis on 1,5 % nende 
energiamüügi mahust selles liikmesriigis 
eelneval aastal, välja arvatud transpordis 
kasutatud energia. Sellise energiasäästu 



AM\883489ET.doc 57/98 PE475.932v01-00

ET

saavutavad kohustatud isikud lõpptarbijate 
juures.

saavutavad kohustatud isikud lõpptarbijate 
juures, sealhulgas kaugkütte- ja 
jahutussüsteemidega liitumise ning nende 
süsteemide uuendamise või 
mikrotootmisseadmete paigaldamise abil.

Or. en

Muudatusettepanek 678
Francisco Sosa Wagner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik rajab 
energiatõhususkohustuste süsteemi. Selle 
süsteemiga tagatakse, et liikmesriigi 
territooriumil tegutsevad kõik 
energiatarnijad või kõik energia 
jaemüügiettevõtjad saavutavad aastas 
energiasäästu, mis on 1,5 % nende 
energiamüügi mahust selles liikmesriigis 
eelneval aastal, välja arvatud transpordis 
kasutatud energia. Sellise energiasäästu 
saavutavad kohustatud isikud lõpptarbijate 
juures.

1. Iga liikmesriik rajab oma pikaajalise 
energiatõhususe potentsiaali täitmiseks 
energiatõhususkohustuste süsteemi. Selle 
süsteemiga tagatakse, et liikmesriigi 
territooriumil tegutsevad kõik 
energiatarnijad või kõik energia 
jaemüügiettevõtjad saavutavad aastas 
lõpptarbimise kumulatiivse energiasäästu, 
mis on 1,5 % nende energiamüügi mahust 
selles liikmesriigis eelneval aastal.
Eesmärk võrdub vähemalt 1,5 % aastase 
säästude akumulatsiooniga kõnealusel ja 
igal eelneval aastal. Sellise energiasäästu 
saavutavad kohustatud isikud lõpptarbijate 
juures.

Or. en

Selgitus

Et direktiivi tulemuseks oleks pikaajaline energia kokkuhoid, on oluline, et 1,5 %-list aastast 
säästueesmärki tõlgendataks õigesti kui kumulatiivset ning see keskenduks lõpptarbija 
energiasäästule. Ettepanek arvestada 1,5 % säästude arvutamisel ka transporti.

Muudatusettepanek 679
Marita Ulvskog
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik rajab 
energiatõhususkohustuste süsteemi. Selle 
süsteemiga tagatakse, et liikmesriigi
territooriumil tegutsevad kõik 
energiatarnijad või kõik energia 
jaemüügiettevõtjad saavutavad aastas 
energiasäästu, mis on 1,5 % nende 
energiamüügi mahust selles liikmesriigis 
eelneval aastal, välja arvatud transpordis 
kasutatud energia. Sellise energiasäästu 
saavutavad kohustatud isikud lõpptarbijate 
juures.

1. Iga liikmesriik rajab 
energiatõhususkohustuste süsteemi. Selle 
süsteemiga tagatakse, et liikmesriigi 
territooriumil tegutsevad kõik 
energiatarnijad või kõik energia 
jaemüügiettevõtjad saavutavad aastas 
lõpptarbimise kumulatiivse energiasäästu, 
mis on vähemalt 1,5 % nende 
energiamüügi mahust selles liikmesriigis 
eelneval aastal. Eesmärk võrdub vähemalt 
1,5 % aastase säästude akumulatsiooniga 
kõnealusel ja igal eelneval aastal. Sellise 
energiasäästu saavutavad kohustatud isikud 
lõpptarbijate juures.

Or. en

Muudatusettepanek 680
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik rajab 
energiatõhususkohustuste süsteemi. Selle 
süsteemiga tagatakse, et liikmesriigi 
territooriumil tegutsevad kõik 
energiatarnijad või kõik energia 
jaemüügiettevõtjad saavutavad aastas 
energiasäästu, mis on 1,5 % nende 
energiamüügi mahust selles liikmesriigis 
eelneval aastal, välja arvatud transpordis 
kasutatud energia. Sellise energiasäästu 
saavutavad kohustatud isikud lõpptarbijate 
juures.

1. Iga liikmesriik rajab 
energiatõhususkohustuste süsteemi või 
muud alternatiivsed meetmed 
(määratletud lõikes 9). Selle süsteemi või 
muude meetmetega (vastavalt lõikele 9) 
tagatakse, et liikmesriigi territooriumil 
tegutsevad kõik energiatarnijad või kõik 
energia jaemüügiettevõtjad saavutavad 
liikmesriigi määratud eesmärgi. See 
soovituslik eesmärk määratakse 
liikmesriikide lõplike riiklike 
energiaeesmärkide alusel. Sellise 
energiasäästu saavutavad kohustatud isikud 
lõpptarbijate juures.

Or. en
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Selgitus

Igal liikmesriigil on erinev majanduse struktuur, kliimatingimused, energiatõhususe tase jne. 
Meetmete paindlikkus tagab parimad tõhusa energiakasutuse lahendused. Paljudes 
liikmesriikides on edukalt kasutatud vabatahtlikke pikaajalise energiatõhususe lepinguid ja 
seda tuleks tunnustada. Liikmesriik peaks määratlema süsteemi eesmärgi ning see peaks 
põhinema liikmesriigi riiklikul lõplikul energiaeesmärgil.

Muudatusettepanek 681
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik rajab 
energiatõhususkohustuste süsteemi. Selle 
süsteemiga tagatakse, et liikmesriigi 
territooriumil tegutsevad kõik 
energiatarnijad või kõik energia 
jaemüügiettevõtjad saavutavad aastas 
energiasäästu, mis on 1,5 % nende 
energiamüügi mahust selles liikmesriigis 
eelneval aastal, välja arvatud transpordis 
kasutatud energia. Sellise energiasäästu 
saavutavad kohustatud isikud lõpptarbijate 
juures.

1. Iga liikmesriik rajab 
energiatõhususkohustuste süsteemi. Selle 
süsteemiga tagatakse, et liikmesriigi 
territooriumil tegutsevad kõik 
energiatarnijad või kõik energia 
jaemüügiettevõtjad saavutavad aastas 
energiasäästu, mis on 1,5 % nende 
energiamüügi mahust selles liikmesriigis 
eelneval aastal, välja arvatud transpordis 
kasutatud energia. Sellise energiasäästu 
saavutavad kohustatud isikud lõpptarbijate 
juures, suurendades lõpptarbijate tegevuse 
energiatõhusust. Komisjon koostab 31. 
detsembriks 2012 ühise metoodika 
majandustegevuse eri liikide 
energiatõhususe arvutamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 682
Fiona Hall, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik rajab 1. Iga liikmesriik rajab 
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energiatõhususkohustuste süsteemi. Selle 
süsteemiga tagatakse, et liikmesriigi 
territooriumil tegutsevad kõik 
energiatarnijad või kõik energia 
jaemüügiettevõtjad saavutavad aastas 
energiasäästu, mis on 1,5 % nende 
energiamüügi mahust selles liikmesriigis 
eelneval aastal, välja arvatud transpordis 
kasutatud energia. Sellise energiasäästu 
saavutavad kohustatud isikud lõpptarbijate 
juures.

energiasäästukohustuste süsteemi. Selle 
süsteemiga tagatakse, et liikmesriigi 
territooriumil tegutsevad energiatarnijad 
või energia jaemüügiettevõtjad saavutavad 
aastas kumulatiivse energiasäästu, mis on 
vähemalt 1,5 % nende energiamüügi 
mahust selles liikmesriigis eelneval aastal. 
Sellise energiasäästu saavutavad 
kohustatud isikud lõpptarbijate juures.
Liikmesriigid tagavad, et igal aastal 
nõutava energiasäästu saavutamise 
meetmed on täiendavad ja keskenduvad 
pikaajalisele kasule. 

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidel tuleks võimaldada riiklike säästukohustuste süsteemide kujundamisel 
paindlikkust kohustatud isikute, eesmärkide ulatuse jne poolest. Samas tuleks nõuda 
niisuguste süsteemide raames võetavate meetmete täiendavust ning pikaajalise säästu 
olulisust.

Muudatusettepanek 683
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik rajab 
energiatõhususkohustuste süsteemi. Selle 
süsteemiga tagatakse, et liikmesriigi 
territooriumil tegutsevad kõik 
energiatarnijad või kõik energia 
jaemüügiettevõtjad saavutavad aastas 
energiasäästu, mis on 1,5 % nende 
energiamüügi mahust selles liikmesriigis 
eelneval aastal, välja arvatud transpordis 
kasutatud energia. Sellise energiasäästu 
saavutavad kohustatud isikud lõpptarbijate 
juures.

1. Iga liikmesriik rajab 
energiatõhususkohustuste süsteemi. Selle 
süsteemiga tagatakse, et liikmesriigi 
territooriumil tegutsevad kõik 
energiatarnijad või kõik energia 
jaemüügiettevõtjad saavutavad aastas 
energiasäästu, mis on eelneva aasta põhjal 
vähemalt 1 % nende kavandatud 
energiamüügi mahust selles liikmesriigis, 
välja arvatud transpordis kasutatud energia. 
Sellise energiasäästu saavutavad 
kohustatud isikud lõpptarbijate juures, 
kusjuures rakendatakse meetmeid 
diskrimineerimise, ristsubsideerimise ja 
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konkurentsimoonutuste vältimiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 684
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik rajab 
energiatõhususkohustuste süsteemi. Selle 
süsteemiga tagatakse, et liikmesriigi 
territooriumil tegutsevad kõik 
energiatarnijad või kõik energia 
jaemüügiettevõtjad saavutavad aastas 
energiasäästu, mis on 1,5 % nende 
energiamüügi mahust selles liikmesriigis 
eelneval aastal, välja arvatud transpordis 
kasutatud energia. Sellise energiasäästu 
saavutavad kohustatud isikud lõpptarbijate 
juures.

1. Iga liikmesriik rajab 
energiatõhususkohustuste süsteemi. Selle 
süsteemiga tagatakse, et liikmesriigi 
territooriumil tegutsevad kõik 
energiatarnijad või kõik energia 
jaemüügiettevõtjad saavutavad aastas 
energiasäästu, mis on 1,5 % nende 
energiamüügi mahust selles liikmesriigis 
eelneval aastal, välja arvatud transpordis 
kasutatud energia. Sellise energiasäästu 
saavutavad kohustatud isikud lõpptarbijate 
juures. Komisjon tagab, et liikmesriigid 
saavad kasutada ühiseid üldisi mõõtmis-
ja tõendamispõhimõtteid.

Or. en

Muudatusettepanek 685
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik rajab 
energiatõhususkohustuste süsteemi. Selle 
süsteemiga tagatakse, et liikmesriigi 
territooriumil tegutsevad kõik 
energiatarnijad või kõik energia 
jaemüügiettevõtjad saavutavad aastas 
energiasäästu, mis on 1,5 % nende 

1. Iga liikmesriik rajab 
energiatõhususkohustuste süsteemi. Selle 
süsteemiga tagatakse, et liikmesriigi 
territooriumil tegutsevad kõik 
energiatarnijad või kõik energia 
jaemüügiettevõtjad saavutavad aastas 
energiasäästu, mille suuruseks liikmesriik
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energiamüügi mahust selles liikmesriigis 
eelneval aastal, välja arvatud transpordis 
kasutatud energia. Sellise energiasäästu 
saavutavad kohustatud isikud lõpptarbijate 
juures.

on määranud 1,5 % nende energiamüügi 
mahust selles liikmesriigis eelneval aastal, 
välja arvatud transpordis kasutatud energia.
Sellise energiasäästu saavutavad 
kohustatud isikud tarnijate ja lõpptarbijate 
juures. Selline iga-aastane energiasääst 
võimaldab saavutada artikli 3 lõikes 2 
seatud eesmärgi.

Or. en

Muudatusettepanek 686
Jan Březina, Miloslav Ransdorf

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik rajab 
energiatõhususkohustuste süsteemi. Selle 
süsteemiga tagatakse, et liikmesriigi 
territooriumil tegutsevad kõik 
energiatarnijad või kõik energia 
jaemüügiettevõtjad saavutavad aastas 
energiasäästu, mis on 1,5 % nende 
energiamüügi mahust selles liikmesriigis 
eelneval aastal, välja arvatud transpordis 
kasutatud energia. Sellise energiasäästu 
saavutavad kohustatud isikud lõpptarbijate 
juures.

1. Iga liikmesriik rajab 
energiatõhususkohustuste süsteemi. Selle 
süsteemiga tagatakse, et liikmesriigi 
territooriumil tegutsevad kõik 
energiatarnijad või kõik energia 
jaemüügiettevõtjad saavutavad aastas 
energiasäästu, mille liikmesriik on 
määranud protsendina nende 
energiamüügi mahust selles liikmesriigis 
eelneval aastal, välja arvatud transpordis 
kasutatud energia. Sellise energiasäästu 
saavutavad kohustatud isikud tarnijate ja
lõpptarbijate juures. Niisuguse iga-aastane 
energiasääst viib artikli 3 lõikes 2 seatud 
eesmärgi saavutamiseni.

Or. en

Selgitus

Member states should be able to set their own national target including previous and ongoing 
saving efforts, but which also incorporates other significant internal (their potential in both 
technology advancement and economic performance) and external (economic growth and 
industrial activities) factors, instead of setting one-for-all savings target at EU level. In this 
way Member States will be able to accomplish the overall directive target (Article 3) and 
consider their national energy efficiency specificities at the same time. Furthermore, there is 
a strong need to provide obligated parties with sufficient influence over a target group within 
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energy savings should be realized. Because distributors have limited influence over customer 
behaviour and lifestile, and it is of utmost importance that they fulfil their obligation without 
economic risk, they should be able to realize some of required energy savings by themselves 
as well. Otherwise they would need to be granted by some explicit tool covering their 
associated costs.

Muudatusettepanek 687
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik rajab 
energiatõhususkohustuste süsteemi. Selle 
süsteemiga tagatakse, et liikmesriigi 
territooriumil tegutsevad kõik 
energiatarnijad või kõik energia 
jaemüügiettevõtjad saavutavad aastas 
energiasäästu, mis on 1,5 % nende 
energiamüügi mahust selles liikmesriigis 
eelneval aastal, välja arvatud transpordis 
kasutatud energia. Sellise energiasäästu 
saavutavad kohustatud isikud lõpptarbijate 
juures.

1. Iga liikmesriik rajab 
energiatõhususkohustuste süsteemi. Selle 
süsteemiga tagatakse, et liikmesriigi 
territooriumil tegutsevad kõik 
energiatarnijad või kõik energia 
jaemüügiettevõtjad saavutavad aastatel ...–
... aastas energiasäästu, mis on 1,5 % nende 
energiamüügi mahust selles liikmesriigis 
eelneval aastal, välja arvatud transpordis 
kasutatud energia. Sellise energiasäästu 
saavutavad kohustatud isikud lõpptarbijate 
juures, kuid mitte nende energiaga 
varustamise piiramise, vaid seadmete
tõhususe suurendamise teel kõigis 
sektorites.

Or. pl

Selgitus

Tuleb kehtestada kohustused, mis on seotud aastase säästuga, mis saavutatakse tõhususe 
suurendamise, mitte piirangute abil.

Muudatusettepanek 688
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik rajab
energiatõhususkohustuste süsteemi. Selle 
süsteemiga tagatakse, et liikmesriigi 
territooriumil tegutsevad kõik 
energiatarnijad või kõik energia 
jaemüügiettevõtjad saavutavad aastas 
energiasäästu, mis on 1,5 % nende 
energiamüügi mahust selles liikmesriigis 
eelneval aastal, välja arvatud transpordis 
kasutatud energia. Sellise energiasäästu 
saavutavad kohustatud isikud
lõpptarbijate juures.

1. Iga liikmesriik rajab
energiatõhususstiimulite süsteemi. See 
süsteem peaks sisaldama stiimuleid, mille 
eesmärgiks on tagada, et liikmesriigi 
territooriumil tegutsevad kõik 
energiatarnijad või kõik energia 
jaemüügiettevõtjad saavutavad aastas 
energiasäästu. Selline energiasääst 
võidakse saavutada muu hulgas
lõpptarbijate juures.

Or. de

Muudatusettepanek 689
Henri Weber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik rajab 
energiatõhususkohustuste süsteemi. Selle 
süsteemiga tagatakse, et liikmesriigi 
territooriumil tegutsevad kõik 
energiatarnijad või kõik energia 
jaemüügiettevõtjad saavutavad aastas
energiasäästu, mis on 1,5 % nende 
energiamüügi mahust selles liikmesriigis 
eelneval aastal, välja arvatud transpordis 
kasutatud energia. Sellise energiasäästu 
saavutavad kohustatud isikud lõpptarbijate 
juures.

1. Iga liikmesriik rajab 
energiatõhususkohustuste süsteemi. Selle 
süsteemiga tagatakse, et liikmesriigi 
territooriumil tegutsevad kõik 
energiatarnijad või kõik energia 
jaemüügiettevõtjad saavutavad aastas
energiatarbimise kumulatiivse lõppsäästu, 
mis on 1,5 % nende energiamüügi mahust 
selles liikmesriigis eelneval aastal, välja 
arvatud transpordis kasutatud energia.
Sellise energiasäästu saavutavad 
kohustatud isikud lõpptarbijate juures.

Or. fr

Muudatusettepanek 690
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik rajab 
energiatõhususkohustuste süsteemi. Selle 
süsteemiga tagatakse, et liikmesriigi 
territooriumil tegutsevad kõik 
energiatarnijad või kõik energia 
jaemüügiettevõtjad saavutavad aastas 
energiasäästu, mis on 1,5 % nende 
energiamüügi mahust selles liikmesriigis 
eelneval aastal, välja arvatud transpordis 
kasutatud energia. Sellise energiasäästu 
saavutavad kohustatud isikud lõpptarbijate 
juures.

1. Iga liikmesriik rajab energiatõhususe 
toetussüsteemi. Selle süsteemiga nõutakse, 
et liikmesriigi territooriumil tegutsevad 
kõik energiatarnijad ja/või kõik energia 
jaemüügiettevõtjad saavutavad aastas 
energiasäästu, mis on 1,5 % nende 
energiamüügi mahust selles liikmesriigis 
kolmel eelneval aastal, välja arvatud 
transpordis kasutatud energia. Sellise 
energiasäästu saavutavad kohustatud isikud 
lõpptarbijate juures.

Or. en

Selgitus

Kogemused näitavad, et eesmärgi muutmine on kasulikum, kui seda väljendatakse pikema 
ajavahemiku keskmisena. Selle tulemusel on energiatõhususe eesmärgi kõikumised 
väiksemad, võrrelduna olukorraga, kus arvesse võetakse ainult eelnenud aasta säästu. See 
suurendab keskmise ja pika ajavahemiku äritegevuse tõhusa planeerimise võimalikkust.

Muudatusettepanek 691
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik rajab 
energiatõhususkohustuste süsteemi. Selle 
süsteemiga tagatakse, et liikmesriigi 
territooriumil tegutsevad kõik 
energiatarnijad või kõik energia 
jaemüügiettevõtjad saavutavad aastas
energiasäästu, mis on 1,5 % nende 
energiamüügi mahust selles liikmesriigis
eelneval aastal, välja arvatud transpordis 
kasutatud energia. Sellise energiasäästu 
saavutavad kohustatud isikud lõpptarbijate 

1. Iga liikmesriik rajab 
energiatõhususkohustuste süsteemi. Selle 
süsteemiga tagatakse, et liikmesriigi 
territooriumil tegutsevad kõik 
energiatarnijad või kõik energia 
jaemüügiettevõtjad saavutavad 2020. 
aastaks energiasäästu, mis on 15 % nende 
energiamüügi mahust selles liikmesriigis
2010. aastal. Sellise energiasäästu 
saavutavad kohustatud isikud lõpptarbijate 
juures.
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juures.

Or. ro

Muudatusettepanek 692
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik rajab
energiatõhususkohustuste süsteemi. Selle 
süsteemiga tagatakse, et liikmesriigi 
territooriumil tegutsevad kõik 
energiatarnijad või kõik energia 
jaemüügiettevõtjad saavutavad aastas 
energiasäästu, mis on 1,5 % nende 
energiamüügi mahust selles liikmesriigis 
eelneval aastal, välja arvatud transpordis 
kasutatud energia. Sellise energiasäästu
saavutavad kohustatud isikud lõpptarbijate 
juures.

1. Iga liikmesriik võib rajada
energiatõhususkohustuste süsteemi. Selle 
süsteemiga tagatakse, et liikmesriigi 
territooriumil tegutsevad kõik 
energiatarnijad või kõik energia 
jaemüügiettevõtjad saavutavad aastas 
energiasäästu, mis on 1,5 % nende 
energiamüügi mahust selles liikmesriigis 
eelneval aastal, välja arvatud transpordis 
kasutatud energia. Sellise energiasäästu
saavad kohustatud isikud esmajoones 
lõpptarbijatelt.

Or. ro

Muudatusettepanek 693
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik rajab 
energiatõhususkohustuste süsteemi. Selle 
süsteemiga tagatakse, et liikmesriigi 
territooriumil tegutsevad kõik 
energiatarnijad või kõik energia 
jaemüügiettevõtjad saavutavad aastas 
energiasäästu, mis on 1,5 % nende 
energiamüügi mahust selles liikmesriigis 
eelneval aastal, välja arvatud transpordis 

1. Iga liikmesriik rajab 
energiatõhususkohustuste süsteemi. Selle 
süsteemiga tagatakse, et liikmesriigi 
territooriumil tegutsevad kõik 
energiatarnijad või kõik energia 
jaemüügiettevõtjad saavutavad aastas 
energiasäästu, mis on 1,5 % nende 
energiamüügi mahust selles liikmesriigis 
eelneval aastal, kaasa arvatud transpordis 
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kasutatud energia. Sellise energiasäästu 
saavutavad kohustatud isikud lõpptarbijate 
juures.

kasutatud energia. Sellise energiasäästu 
saavutavad kohustatud isikud lõpptarbijate 
juures.

Or. en

Selgitus

Transpordisektoris on võimalik energiatõhusust oluliselt suurendada. Käesoleva direktiiviga 
tuleks ergutada transpordisektori energiatõhususe suurendamisele samadel põhjustel nagu 
need, mille tõttu me väärtustame energiatõhusust ülejäänud majanduses.

Muudatusettepanek 694
Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik rajab 
energiatõhususkohustuste süsteemi. Selle 
süsteemiga tagatakse, et liikmesriigi 
territooriumil tegutsevad kõik 
energiatarnijad või kõik energia 
jaemüügiettevõtjad saavutavad aastas 
energiasäästu, mis on 1,5 % nende 
energiamüügi mahust selles liikmesriigis 
eelneval aastal, välja arvatud transpordis 
kasutatud energia. Sellise energiasäästu 
saavutavad kohustatud isikud lõpptarbijate 
juures.

1. Iga liikmesriik rajab 
energiatõhususkohustuste süsteemi. Selle 
süsteemiga tagatakse, et liikmesriigi 
territooriumil tegutsevad kõik 
energiatarnijad või kõik energia 
jaemüügiettevõtjad saavutavad aastas 
energiasäästu, mis on 1,5 % nende 
energiamüügi mahust selles liikmesriigis 
eelneval aastal. Sellise energiasäästu 
saavutavad kohustatud isikud lõpptarbijate 
juures.

Or. it

Muudatusettepanek 695
Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik rajab 1. Iga liikmesriik rajab 
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energiatõhususkohustuste süsteemi. Selle 
süsteemiga tagatakse, et liikmesriigi 
territooriumil tegutsevad kõik 
energiatarnijad või kõik energia 
jaemüügiettevõtjad saavutavad aastas 
energiasäästu, mis on 1,5 % nende 
energiamüügi mahust selles liikmesriigis 
eelneval aastal, välja arvatud transpordis 
kasutatud energia. Sellise energiasäästu 
saavutavad kohustatud isikud lõpptarbijate 
juures.

energiatõhususkohustuste süsteemi. Selle 
süsteemiga tagatakse, et liikmesriigi 
territooriumil tegutsevad kõik 
energiatarnijad või kõik energia 
jaemüügiettevõtjad saavutavad aastas 
energiasäästu, mis on 1,5 % nende 
energiamüügi mahust selles liikmesriigis 
eelneval aastal. Sellise energiasäästu 
saavutavad kohustatud isikud lõpptarbijate 
juures.

Or. en

Muudatusettepanek 696
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Meetmeid, mille eesmärgiks on 
pikaajaline sääst, või 
energiatõhusussektori ettevõtjate 
koostatud struktureeritud programme 
tuleks ergutada stiimulite või spetsiaalsete 
maksumeetmete abil.

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid määravad kõige kohasemad meetmed selle eesmärgi saavutamiseks.

Muudatusettepanek 697
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Iga liikmesriik kehtestab 
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energiatõhususkohustuste süsteemi või 
muud meetmed (vastavalt lõikele 9). Selle 
süsteemi või muude meetmete kohaselt 
nõutakse, et liikmesriigi territooriumil 
tegutsevad kõik energiatarnijad või kõik 
energia jaemüügiettevõtjad rakendaksid 
energiatõhususe suurendamise meetmeid 
koos energiateenuseid saavate 
klientidega. Nimetatud süsteemi või 
muude meetmete tulemusel määratakse 
energiatõhususe eesmärk tarnitud energia 
kohta, kooskõlas lõikega 1. Kohustatud 
isikud saavutavad energiasäästu meetmed 
lõpptarbijate juures. Liikmesriigid võivad 
jälgida säästueesmärkide saavutamist 
maksimaalselt kolmeaastastel 
ajavahemikel.

Or. en

Selgitus

The current proposal for a single annual savings target of 1.5% of energy sales volumes is 
not appropriate. It does not take into account previous and ongoing saving efforts of most 
Member States and sectors, and disregards actual technical and economic potential as well 
as external factors like economic growth and the development of industrial activities. 
According to Art. 3, member states should set their own national target (based on a series of 
parameters which include previous and ongoing saving efforts, actual technical and economic 
potential, as well as external factors like economic growth and the development of industrial 
activities). We therefore find most appropriate for each member state to set their own savings 
sub-target for the distribution sector (Art. 6) in order to facilitate meeting their overall 
national target, instead of a single savings target set at EU level. Energy companies want to 
save energy together with their customers and other partners. But it should be noted at the 
same time that energy companies have limited influence over customer behaviour and 
lifestyle. Energy efficiency should be driven by the market on business term, whenever 
possible. All market mechanisms for creating value for energy savings should be 
acknowledged for their role in meeting each country’s target. Obligation schemes are just one 
of many tools to promote energy services. The system must be set up in a way that does not 
discriminate against early movers on the energy efficiency market. As annual variations are 
large in many circumstances including e.g. weather, economy or public awareness, it should 
be possible for the member states to monitor the meeting of the 2020 target on a multi-annual 
basis instead of yearly targets.

Muudatusettepanek 698
Vicky Ford
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Et stiimulid oleksid võimalikult 
tõhusad ja säästumeetmete kasutuselevõtt 
võimalikult suur, peaksid liikmesriigid 
tagama, et ühegi meetme kulud ei ületaks 
oodatavat säästu.

Or. en

Muudatusettepanek 699
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Riigi reguleeriv asutus määrab 
kindlaks energiahulga, mille kohustatud 
isikud peavad säästma, kasutades eri 
majandussektorite energiatõhususe 
arvutamiseks kulutõhususe arvutamise 
meetodit.
Nimetatud eesmärkide määramisel:
a) võetakse arvesse riigi energiatõhususe 
eesmärke, millele viidatakse artiklis 3;
b) määratakse mitmeaastased eesmärgid, 
et võimaldada kohustatud isikutele 
piisavat paindlikkust ja prognoositavust; 
ning
c) kohaldatakse süsteemi kõigile 
sektoritele.
Energiasäästu eesmärk kehtestatakse 
järk-järgult ja liikmesriigi tasandil 
diferentseeritud algtasemega, et võtta 
täielikult arvesse varasemaid meetmeid ja 
seni saavutatud tulemusi, sh juba 
kasutusele võetud tõhususmeetmeid.

Or. en
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Muudatusettepanek 700
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid tagavad, et kõik 
energiasäästu saavutamiseks vajalikud 
kulud on võimalik lõpptarbijatelt tagasi 
saada. Lõikele 1 vastava energiasäästu 
toetussüsteemi rakendamisel tagavad 
liikmesriigid läbipaistvuse ja väldivad
konkurentsi moonutamist. Meetmeid, 
mille eesmärgiks on pikaajaline sääst, on 
võimalik ergutada lisandväärtustegurite 
abil, mille üle otsustavad liikmesriigid ja 
mis ei ole siseturu eeskirjadega vastuolus.

Or. en

Selgitus

Energiat tarnivatele ettevõtetele tõsiseltvõetava energiatõhususe kohustuse kehtestamiseks on 
vaja kulude tagasiteenimise mehhanismi. Lisandväärtustegurite kasutamist soovitatakse 
selleks, et ergutada turgu ja kohustatud isikuid võtma meetmeid energia pikaajaliseks 
säästmiseks. Sellised meetmed valmistavad turgu ette uute ja kulutõhusamate 
turutehnoloogiate kasutuselevõtuks.

Muudatusettepanek 701
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 c. Iga kohustatud isiku varasemaid 
saavutusi energiatõhususe suurendamisel 
alates 2005. aasta 1. jaanuarist loetakse 
positiivseks teguriks ja võetakse arvesse.

Or. de
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Selgitus

Iga kohustatud isiku praeguseid ja varasemaid saavutusi energiatõhususe suurendamisel 
tuleb positiivselt esile tõsta, et see ergutaks neid edasistele jõupingutustele. Nn 20-20-20 
eesmärgid tuleks rakendada kliima- ja energeetikapaketiga (otsus nr 406/2009/EÜ), mis 
jõustus 2009. aasta juunis. Pakett koosneb peamiselt neljast üksteist täiendavast õigusaktist ja 
seatud eesmärkide võrdlusaluseks on 2005. aasta. 

Muudatusettepanek 702
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Lambert van Nistelrooij, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Lena Kolarska-Bobińska, Werner Langen, Jan 
Březina, Holger Krahmer, Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid määravad abikõlblikud 
sektorid ja meetmed ning riigipõhised 
mõõtmise ja tõendamise eeskirjad 
kooskõlas lõikega 1 b, kaasa arvatud 
kvalitatiivsed projektinõuded ja 
abikõlblikud toimijad, kes ei ole
kohustatud isikud. Liikmesriigid 
säilitavad võimaluse ühendada 
toetussüsteem riigi vajadustele ja 
tingimustele vastava 
kauplemismehhanismiga.

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid, kes otsustavad luua energiatõhususe toetussüsteemi, peaksid kavandama selle 
süsteemi kooskõlas riigis valitsevate tingimustega, kuid lähtudes ühistest Euroopa 
kriteeriumidest. Välistada ei tohiks hilisemat kauplemismehhanismi kasutuselevõttu.

Muudatusettepanek 703
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan Cizelj, Lena Kolarska-
Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Ioannis A. Tsoukalas, Werner Langen, 
Vladimir Urutchev, Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Komisjon kehtestab 2013. aasta 
detsembriks kooskõlas artikliga 18 
delegeeritud õigusaktide abil ühised 
kulutõhusad kriteeriumid 
energiatõhususmeetmete mõõtmiseks ja 
tõendamiseks, kaasa arvatud nende 
energiasäästmise potentsiaal, mis 
võimaldab mõõta käesolevast artiklist 
tulenevaid kohustatud isikute 
energiasäästmise püüdeid. Nende 
kriteeriumide alusel kehtestavad 
liikmesriigid oma mõõtmise ja tõendamise 
eeskirjad.

Or. en

Selgitus

Uuringud näitavad, et ELis kasutusel olevates eri süsteemides hinnatakse sama meetme 
tulemusel saavutatud tõhusust erinevalt. Seetõttu tuleks kasutusele võtta meetod, millega 
tagatakse, et riiklikud süsteemid loodaks vastavalt riigipõhistele eeskirjadele, kuid ühiste ELi 
mõõtmis- ja tõendamiskriteeriumide alusel.

Muudatusettepanek 704
Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Energiasäästu eesmärgid tuleb 
kehtestada individuaalselt, võttes aluseks 
iga üksiku liikmesriigi lähtepunkti ja 
arvestades seni võetud meetmeid ning 
saavutatud tulemusi.

Or. it
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Muudatusettepanek 705
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid peaksid püüdma vältida 
struktureerimissüsteeme, kus 
energiatõhususe süsteemide rakendamise 
kulud kantakse üle kõigile tarbijatele, 
vaatamata sellele, kas nad on otsest kasu 
saanud või mitte.

Or. en

Muudatusettepanek 706
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Heitkogustega kauplemise süsteemiga 
hõlmatud rajatised vabastatakse artikli 6 
lõikes 1 sätestatud nõuetest.

Or. de

Selgitus

Energiatõhususe direktiivi (direktiiv 2009/29/EÜ) ülevõtmisel võib kaduda heitkogustega 
kauplemise süsteemi stiimulite mõju. Et mitte kahjustada heitkogustega kauplemise süsteemi 
hõlmatud ettevõtjate konkurentsivõimet, tuleb nad energiasäästunõuetest vabastada.

Muudatusettepanek 707
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Ülaltoodud lõiget 1 ei kohaldata 
liikmesriigi suhtes, kus valitseb 
majanduslangus.

Or. de

Selgitus

Majanduslanguse all kannatavalt riigilt ei saa oodata kõiki siin nimetatud investeeringuid. 
Energia tarbimine väheneb majanduslanguse ajal niikuinii.

Muudatusettepanek 708
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid tagavad energia 
säästmise kulude asjakohase 
tagasiteenimise lõpptarbijatelt ning 
väldivad diskrimineerimist, 
ristsubsideerimist ja konkurentsi 
moonutamist.

Or. en

Muudatusettepanek 709
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Alajos Mészáros

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid tagavad, et riiklikud 
asutused loovad kulude tagasiteenimise 
mehhanismid, tagades, et käesoleva artikli 
sätetega seotud kulud teenitakse täielikult 
tagasi.
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Or. en

Selgitus

Süsteem tuleb luua nii, et see ei diskrimineeriks turuosalisi ega moonutaks konkurentsi. 
Kulude tagasiteenimise mehhanismid peaksid olema reguleeritud turusektorites 
säästukohustuste süsteemide kehtestamise eeltingimuseks, sest see aitab oluliselt tagada 
võrdseid tingimusi.

Muudatusettepanek 710
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Liikmesriigid tagavad artikli 6 lõike 1 
nõuete täitmise eraldi tõhususe 
suurendamise kavade ja vastavate 
meetmetega ehitus-, transpordi- ja 
tööstussektoris.

Or. de

Selgitus

Eri majandussektorite energiatõhususe suurendamise potentsiaal on erinev. Seetõttu tuleb iga 
sektorit eraldi hinnata, et määrata sobivad meetmed. 

Muudatusettepanek 711
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid väljendavad igalt 
kohustatud isikult nõutava energiasäästu 
koguse kas energia lõpptarbimise või 
primaarenergia tarbimise kaudu. Nõutava 
energiasäästukoguse väljendamiseks 
valitud meetodit kasutatakse ka kohustatud 
isikute teatatud säästu arvutamiseks. 

2. Liikmesriigid määravad kindlaks 
kohustatud isikud. Energiatõhususe 
eesmärkide väljendamiseks valitud 
meetodit kasutatakse ka kohustatud isikute 
teatatud energiatõhusustulemuste
arvutamiseks. Kasutatakse IV lisas 
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Kasutatakse IV lisas osutatud 
ümberarvutustegureid.

osutatud ümberarvutustegureid.

Or. fr

Selgitus

Il est nécessaire d’établir des mécanismes d’obligations en matière d'efficacité énergétique 
reposant sur des objectifs définis en terme de consommation énergétique par unité d’activité 
(par exemple par point de PIB). En effet, l’efficacité énergétique ne peut être définie en terme 
de réduction absolue de consommation d’énergie puisqu’il s’agit, par essence, d’un ratio. En 
vertu du principe de subsidiarité, les Etats membres devraient définir leur propre objectif 
d’efficacité énergétique afin d’appliquer un système de certificat blanc, dans le cadre de 
l’objectif général proposé à l’article 1.

Muudatusettepanek 712
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid väljendavad igalt 
kohustatud isikult nõutava energiasäästu 
koguse kas energia lõpptarbimise või
primaarenergia tarbimise kaudu. Nõutava
energiasäästukoguse väljendamiseks 
valitud meetodit kasutatakse ka kohustatud 
isikute teatatud säästu arvutamiseks.
Kasutatakse IV lisas osutatud 
ümberarvutustegureid.

2. Liikmesriigid arvutavad igalt kohustatud 
isikult nõutava energiasäästu koguse
esmalt energia lõpptarbimise ja seejärel 
vastavalt primaarenergia tarbimise kaudu.
Nõutava energiatõhususe kasvu
väljendamiseks valitud meetodit 
kasutatakse ka kohustatud isikute teatatud 
säästu arvutamiseks. Kasutatakse IV lisas 
osutatud ümberarvutustegureid.

Or. en

Muudatusettepanek 713
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid väljendavad igalt 2. Liikmesriigid väljendavad igalt 
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kohustatud isikult nõutava energiasäästu 
koguse kas energia lõpptarbimise või 
primaarenergia tarbimise kaudu. Nõutava 
energiasäästukoguse väljendamiseks 
valitud meetodit kasutatakse ka kohustatud 
isikute teatatud säästu arvutamiseks.
Kasutatakse IV lisas osutatud
ümberarvutustegureid.

kohustatud isikult nõutava energiasäästu 
koguse kas energia lõpptarbimise või 
primaarenergia tarbimise kaudu. Nõutava 
energiasäästukoguse väljendamiseks 
valitud meetodit kasutatakse ka kohustatud 
isikute teatatud säästu arvutamiseks.
Kasutatakse IV lisas osutatud kütuste 
kütteväärtusi, kus on arvestatud 
ümberarvutuskadusid.

Or. pl

Selgitus

Tabelis ei näidata ümberarvutustegureid, vaid kütteväärtusi, mis on saadud nende 
arvessevõtmisel.

Muudatusettepanek 714
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Romana Jordan Cizelj, Lena 
Kolarska-Bobińska, Werner Langen, Jolanta Emilia Hibner, Vladimir Urutchev, Jan 
Březina, Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid väljendavad igalt 
kohustatud isikult nõutava energiasäästu 
koguse kas energia lõpptarbimise või 
primaarenergia tarbimise kaudu. Nõutava 
energiasäästukoguse väljendamiseks 
valitud meetodit kasutatakse ka kohustatud 
isikute teatatud säästu arvutamiseks. 
Kasutatakse IV lisas osutatud 
ümberarvutustegureid.

2. Liikmesriigid väljendavad igalt 
kohustatud isikult nõutava saavutatud 
energiasäästu potentsiaali kas energia 
lõpptarbimise või primaarenergia tarbimise 
kaudu. Nõutava energiasäästukoguse 
väljendamiseks valitud meetodit 
kasutatakse ka kohustatud isikute teatatud 
säästu arvutamiseks. Kasutatakse IV lisas 
osutatud ümberarvutustegureid.

Or. en

Muudatusettepanek 715
Bendt Bendtsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid väljendavad igalt 
kohustatud isikult nõutava energiasäästu 
koguse kas energia lõpptarbimise või 
primaarenergia tarbimise kaudu. Nõutava 
energiasäästukoguse väljendamiseks 
valitud meetodit kasutatakse ka kohustatud 
isikute teatatud säästu arvutamiseks.
Kasutatakse IV lisas osutatud 
ümberarvutustegureid.

2. Liikmesriigid väljendavad igalt 
kohustatud isikult nõutava energiasäästu 
koguse kas energia lõpptarbimise 
naftaekvivalenttonnide või primaarenergia 
tarbimise naftaekvivalenttonnide kaudu. 
Nõutava energiasäästukoguse 
väljendamiseks valitud meetodit 
kasutatakse ka kohustatud isikute teatatud 
säästu arvutamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 716
Henri Weber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid väljendavad igalt 
kohustatud isikult nõutava energiasäästu 
koguse kas energia lõpptarbimise või 
primaarenergia tarbimise kaudu. Nõutava 
energiasäästukoguse väljendamiseks 
valitud meetodit kasutatakse ka kohustatud 
isikute teatatud säästu arvutamiseks. 
Kasutatakse IV lisas osutatud 
ümberarvutustegureid.

2. Liikmesriigid väljendavad igalt 
kohustatud isikult nõutava energiasäästu 
koguse energia lõpptarbimise ja 
primaarenergia tarbimise kaudu. Nõutava 
energiasäästukoguse väljendamiseks 
valitud meetodit kasutatakse ka kohustatud 
isikute teatatud säästu arvutamiseks. 
Kasutatakse IV lisas osutatud 
ümberarvutustegureid.

Or. fr

Muudatusettepanek 717
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. V lisa punktis 1 määratletud lühiajalise välja jäetud
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säästu saavutamisele suunatud meetmed 
moodustavad kuni 10 % igalt kohustatud 
isikult nõutavast energiasäästust ja 
võetakse lõikes 1 sätestatud kohustuse 
täitmisel arvesse üksnes juhul, kui need 
on kombineeritud pikemaajalise säästu 
meetmetega.

Or. en

Muudatusettepanek 718
Henri Weber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. V lisa punktis 1 määratletud lühiajalise 
säästu saavutamisele suunatud meetmed 
moodustavad kuni 10 % igalt kohustatud 
isikult nõutavast energiasäästust ja 
võetakse lõikes 1 sätestatud kohustuse 
täitmisel arvesse üksnes juhul, kui need 
on kombineeritud pikemaajalise säästu 
meetmetega.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 719
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Gaston Franco, Romana Jordan 
Cizelj, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Werner Langen, 
Vladimir Urutchev, Jan Březina, Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. V lisa punktis 1 määratletud lühiajalise 
säästu saavutamisele suunatud meetmed 
moodustavad kuni 10 % igalt kohustatud 
isikult nõutavast energiasäästust ja 

3. V lisa punktis 1 määratletud lühiajalise 
säästu saavutamisele suunatud meetmed 
moodustavad kuni 10 % igalt kohustatud 
isikult nõutavast energiasäästust ja 
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võetakse lõikes 1 sätestatud kohustuse 
täitmisel arvesse üksnes juhul, kui need on 
kombineeritud pikemaajalise säästu 
meetmetega.

võetakse lõikes 1 sätestatud kohustuse 
täitmisel arvesse üksnes juhul, kui need on 
kombineeritud pikemaajalise 
säästupotentsiaali meetmetega.
Liikmesriigid määravad kindlaks 
lühiajalise säästu meetmed ja võivad 
suunisena kasutada V lisa punkti 1.

Or. en

Muudatusettepanek 720
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. V lisa punktis 1 määratletud lühiajalise 
säästu saavutamisele suunatud meetmed 
moodustavad kuni 10 % igalt kohustatud 
isikult nõutavast energiasäästust ja 
võetakse lõikes 1 sätestatud kohustuse 
täitmisel arvesse üksnes juhul, kui need on 
kombineeritud pikemaajalise säästu 
meetmetega.

3. V lisa punktis 1 määratletud lühiajalise 
säästu saavutamisele suunatud meetmed ei 
moodusta ülemäära suurt osa igalt 
kohustatud isikult nõutavast 
energiasäästust ja võetakse lõikes 1 
sätestatud kohustuse täitmisel arvesse 
üksnes juhul, kui need on kombineeritud 
pikemaajalise säästu meetmetega.

Or. en

Muudatusettepanek 721
Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. V lisa punktis 1 määratletud lühiajalise 
säästu saavutamisele suunatud meetmed 
moodustavad kuni 10 % igalt kohustatud 
isikult nõutavast energiasäästust ja 
võetakse lõikes 1 sätestatud kohustuse 
täitmisel arvesse üksnes juhul, kui need on 
kombineeritud pikemaajalise säästu 

3. V lisa punktis 1 määratletud lühiajalise 
säästu saavutamisele suunatud meetmed 
moodustavad kuni 5 % igalt kohustatud 
isikult nõutavast energiasäästust ja 
võetakse lõikes 1 sätestatud kohustuse 
täitmisel arvesse üksnes juhul, kui need on 
kombineeritud pikemaajalise säästu 
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meetmetega. meetmetega.

Or. en

Muudatusettepanek 722
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. V lisa punktis 1 määratletud lühiajalise 
säästu saavutamisele suunatud meetmed 
moodustavad kuni 10 % igalt kohustatud 
isikult nõutavast energiasäästust ja 
võetakse lõikes 1 sätestatud kohustuse 
täitmisel arvesse üksnes juhul, kui need on 
kombineeritud pikemaajalise säästu 
meetmetega.

3. V lisa punktis 1 määratletud lühiajalise 
säästu saavutamisele suunatud meetmed 
moodustavad kuni 25 % igalt kohustatud 
isikult nõutavast energiasäästust ja 
võetakse lõikes 1 sätestatud kohustuse 
täitmisel arvesse üksnes juhul, kui need on 
kombineeritud pikemaajalise säästu 
meetmetega.

Or. de

Muudatusettepanek 723
Daniel Caspary

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. V lisa punktis 1 määratletud lühiajalise 
säästu saavutamisele suunatud meetmed 
moodustavad kuni 10 % igalt kohustatud 
isikult nõutavast energiasäästust ja 
võetakse lõikes 1 sätestatud kohustuse 
täitmisel arvesse üksnes juhul, kui need on 
kombineeritud pikemaajalise säästu 
meetmetega.

3. V lisa punktis 1 määratletud lühiajalise 
säästu saavutamisele suunatud meetmed 
moodustavad kuni 25 % igalt kohustatud 
isikult nõutavast energiasäästust ja 
võetakse lõikes 1 sätestatud kohustuse 
täitmisel arvesse üksnes juhul, kui need on 
kombineeritud pikemaajalise säästu 
meetmetega.

Or. de
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Muudatusettepanek 724
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. V lisa punktis 1 määratletud lühiajalise 
säästu saavutamisele suunatud meetmed 
moodustavad kuni 10 % igalt kohustatud 
isikult nõutavast energiasäästust ja 
võetakse lõikes 1 sätestatud kohustuse 
täitmisel arvesse üksnes juhul, kui need on 
kombineeritud pikemaajalise säästu 
meetmetega.

3. V lisa punktis 1 määratletud lühiajalise 
säästu saavutamisele suunatud meetmed 
moodustavad kuni 40 % igalt kohustatud 
isikult nõutavast energiasäästust ja 
võetakse lõikes 1 sätestatud kohustuse 
täitmisel arvesse üksnes juhul, kui need on 
kombineeritud pikemaajalise säästu 
meetmetega.

Or. de

Selgitus

Liikmesriikide erinevate lähtepositsioonidega arvestades on vaja suuremat paindlikkust. 
Näiteks on uuringud näidanud, et suurimaks takistuseks on teadmatus ja huvipuudus. Seega 
on siin kõne all nn pehmed meetmed, mille tulemuseks võib olla palju suurem energiasääst kui 
komisjoni pakutud 10%.

Muudatusettepanek 725
Henri Weber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid tagavad, et 
energiasäästu arvutamisel seoses lõikes 2 
sätestatud kohustusega võetakse arvesse 
meetmete eluiga ja kulutõhusust. 
Meetmete eesmärgiks on pikaajaline 
energiasääst ning aluseks võetakse 
standardväärtused ja eluiga, mille 
liikmesriigid on selgel ja kindlal alusel 
kehtestanud. Nimetatud väärtused 
esitatakse komisjonile. Komisjon võib 
nõuda väärtuste muutmist, kui need 
võivad moonutada konkurentsi või on ELi 
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tasandil sätestatud vaikeväärtustest ja 
meetmete elueast leebemad;

Or. fr

Muudatusettepanek 726
Norbert Glante

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Primaarenergia säästu, mis on 
tingitud lõpptarbijate teisele kütusele 
üleminekust ja/või liitumisest tõhusa 
kaugkütte- ja jahutussüsteemiga, võidakse 
1,5 % eesmärgi suhtes arvesse võtta. 
Komisjon kehtestab selleks mõeldud 
meetodi artikli 18 kohaselt delegeeritud 
seadusandliku akti abil 1. jaanuariks 
2014.

Or. de

Selgitus

Küttesüsteemide muutmisel, sealhulgas teisele kütusele üleminekul on suur primaarenergia 
säästmise potentsiaal ja see peaks seetõttu kuuluma käesoleva direktiivi kohaldamisalasse. 
Täiendava sättega tagatakse artiklite 6 ja 10 kohaste meetmete ühtsus.

Muudatusettepanek 727
Francisco Sosa Wagner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid tagavad, et vähemalt 
40% igalt kohustatud isikult nõutavast 
energiasäästust tuleneb olemasolevate 
hoonete täielikust renoveerimisest.
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Or. en

Selgitus

Energia säästmise kohustusest saaks suurepärane täieliku renoveerimise rahastamisvahend.

Muudatusettepanek 728
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid tagavad, et vähemalt 
40% igalt kohustatud isikult nõutavast 
energiasäästust tuleneb olemasolevate 
hoonete täielikust renoveerimisest.

Or. en

Selgitus

Kohustatud isikuid ergutataks keskenduma pikaajalistele, suurema mõjuga meetmetele, selle 
asemel et võtta lühiajalisi meetmeid, mida on kergem rakendada, kuid mille mõju 
energiatarbimise vähendamisel on pikemas perspektiivis väiksem. Peale selle võiks energia 
säästmise kohustus kujuneda suurepäraseks täieliku renoveerimise rahastamisvahendiks.

Muudatusettepanek 729
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid: tagavad, et kohustatud 
isikute poolt teatatud sääst arvutatakse 
kooskõlas V lisa punktiga 2. Nad loovad 
kontrollisüsteemid, millega sõltumatult 
tõendatakse vähemalt statistiliselt oluline 
osa kohustatud isikute poolt kasutusele 
võetud energiatõhususe parandamise 
meetmetest.

4. Liikmesriigid tagavad, et kohustatud 
isikute poolt teatatud tõhususe kasv
arvutatakse ja tõendatakse kooskõlas 
ühiste üldiste mõõtmise ja tõendamise 
kriteeriumide ning riigipõhiste 
eeskirjadega. Ühised üldised mõõtmise ja 
tõendamise kriteeriumid (nt kriteeriumid 
kahekordse arvestamise vältimiseks ja 
täiendava säästu tagamiseks, kriteeriumid 
eluea vaikeväärtuste ja oletatava 
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energiasäästu määramiseks, selgitused 
statistiliste meetodite kohta) määrab 
komisjon kindlaks tulevases õigusaktis.
Kui kohustuste süsteemi rahastatakse 
energiatariifide abil, peaksid riiklikud 
energeetikavaldkonda reguleerivad 
asutused otseselt osalema süsteemi 
tehnilise ja majandusliku reguleerimise 
kindlaksmääramisel ning süsteemi 
haldamisel, kasutades vajadusel 
kolmandate osaliste abi.
Nad loovad kontrollisüsteemid, millega 
sõltumatult tõendatakse vähemalt 
statistiliselt oluline osa kohustatud isikute 
poolt kasutusele võetud energiatõhususe 
parandamise meetmetest.

Or. en

Muudatusettepanek 730
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid: tagavad, et kohustatud 
isikute poolt teatatud sääst arvutatakse 
kooskõlas V lisa punktiga 2. Nad loovad 
kontrollisüsteemid, millega sõltumatult 
tõendatakse vähemalt statistiliselt oluline 
osa kohustatud isikute poolt kasutusele 
võetud energiatõhususe parandamise 
meetmetest.

4. Liikmesriigid: tagavad, et kohustatud 
isikute poolt teatatud sääst arvutatakse 
kooskõlas V lisa punktiga 2. Nad loovad 
lubatud sõltumatud mõõtmise ja 
tõendamise süsteemid, millega sõltumatult 
tõendatakse vähemalt statistiliselt oluline 
osa kohustatud isikute poolt kasutusele 
võetud energiatõhususe parandamise 
meetmetest. Tõendamine peab toimuma 
igal teisel aastal. Kui sõltumatul 
mõõtmisel ja tõendamisel ei osutu 
võimalikuks teatavat säästu tõendada või 
kui sääste ei ole dokumenteeritud, ei saa 
neid sääste 20% eesmärgi suhtes arvesse 
võtta.

Or. en
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Muudatusettepanek 731
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid: tagavad, et kohustatud 
isikute poolt teatatud sääst arvutatakse
kooskõlas V lisa punktiga 2. Nad loovad 
kontrollisüsteemid, millega sõltumatult 
tõendatakse vähemalt statistiliselt oluline 
osa kohustatud isikute poolt kasutusele 
võetud energiatõhususe parandamise 
meetmetest.

4. Liikmesriigid: tagavad, et kohustatud 
isikute poolt teatatud sääst arvutatakse 
kooskõlas V lisa punktiga 2. Nad loovad 
kontrollisüsteemid, millega sõltumatult 
tõendatakse vähemalt statistiliselt oluline 
osa kohustatud isikute poolt kasutusele 
võetud energiatõhususe parandamise 
meetmetest. Tõendamine peab toimuma 
igal teisel aastal ja selle teostajaks peab 
olema sõltumatu audiitor.

Or. en

Selgitus

Tähtis on tagada, et dokumenteeritud sääst oleks tõendatav, et jätkata edusamme 2020. aasta 
20% eesmärgi saavutamiseks. 

Muudatusettepanek 732
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid: tagavad, et kohustatud 
isikute poolt teatatud sääst arvutatakse 
kooskõlas V lisa punktiga 2. Nad loovad
kontrollisüsteemid, millega sõltumatult 
tõendatakse vähemalt statistiliselt oluline
osa kohustatud isikute poolt kasutusele 
võetud energiatõhususe parandamise 
meetmetest.

4. Liikmesriigid: tagavad, et kohustatud 
isikute poolt teatatud sääst arvutatakse 
kooskõlas V lisa punktiga 2. Nad loovad
sõltumatud mõõtmis-, kontrolli- ja 
tõendamissüsteemid, millega sõltumatult 
tõendatakse vähemalt statistiliselt oluline
ja representatiivne valim kohustatud 
isikute poolt kasutusele võetud 
energiatõhususe parandamise meetmetest.
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Or. en

Selgitus

Energiasäästu nõuetekohane tõendamine on väga oluline, et tagada tarbijatele aus tehing ja 
pakkuda kindlust, et prognoositav sääst ka tegelikult saavutatakse. Süsteem peab tagama, et 
igale meetme liigile (ex ante) omistatav sääst on täpne ja põhineb tarbijate käitumisel tõsielus 
ja et meetmete valimite (ex post) kontrolli teostatakse sõltumatu tõendamisega. Viimane on 
eriti oluline meetmete jaoks, mille mõju sõltub tarbijate käitumisest, nt kodumasinad, 
elektripirnid või isepaigaldatav katusekorruse isolatsioon.

Muudatusettepanek 733
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid: tagavad, et kohustatud 
isikute poolt teatatud sääst arvutatakse 
kooskõlas V lisa punktiga 2. Nad loovad 
kontrollisüsteemid, millega sõltumatult 
tõendatakse vähemalt statistiliselt oluline 
osa kohustatud isikute poolt kasutusele 
võetud energiatõhususe parandamise 
meetmetest.

4. Liikmesriigid: tagavad, et kohustatud 
isikute poolt teatatud sääst arvutatakse 
kooskõlas V lisa punktiga 2. Nad loovad 
kontrollisüsteemid, millega sõltumatult 
tõendatakse vähemalt statistiliselt oluline 
osa kohustatud isikute poolt kasutusele 
võetud energiatõhususe parandamise 
meetmetest. Liikmesriigid tagavad, et kõik 
energiasäästu saavutamiseks vajalikud 
kulud on võimalik lõpptarbijatelt tagasi 
saada. Energiasäästukohustuste süsteemi 
rakendamisel vastavalt lõikele 1 hoiduvad 
liikmesriigid diskrimineerimisest, 
ristsubsideerimisest ja konkurentsi 
moonutamisest.

Or. en

Muudatusettepanek 734
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid: tagavad, et kohustatud 
isikute poolt teatatud sääst arvutatakse 
kooskõlas V lisa punktiga 2. Nad loovad
kontrollisüsteemid, millega sõltumatult 
tõendatakse vähemalt statistiliselt oluline 
osa kohustatud isikute poolt kasutusele 
võetud energiatõhususe parandamise 
meetmetest.

4. Liikmesriigid: tagavad, et kohustatud 
isikute poolt teatatud sääst arvutatakse 
kooskõlas V lisa punktiga 2. Nad loovad
sõltumatud mõõtmis-, kontrolli- ja 
tõendamissüsteemid, millega sõltumatult 
tõendatakse vähemalt statistiliselt oluline
ja representatiivne osa kohustatud isikute
poolt kasutusele võetud energiatõhususe 
parandamise meetmetest.

Or. en

Selgitus

Energiasäästu nõuetekohane tõendamine on väga oluline, et tagada tarbijatele aus tehing ja 
pakkuda kindlust, et prognoositav sääst ka tegelikult saavutatakse. Süsteem peab tagama, et 
igale meetmele (ex ante) omistatav sääst on täpne ja põhineb tarbijate käitumisel tõsielus ja 
et meetmete valimite (ex post) kontrolli teostatakse sõltumatu tõendamisega. See on oluline 
meetmete jaoks, mille mõju sõltub tarbijate käitumisest, nt elektripirnid või isepaigaldatav 
katusekorruse isolatsioon.

Muudatusettepanek 735
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-
Bobińska, Werner Langen, Jolanta Emilia Hibner, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid: tagavad, et kohustatud 
isikute poolt teatatud sääst arvutatakse 
kooskõlas V lisa punktiga 2. Nad loovad 
kontrollisüsteemid, millega sõltumatult 
tõendatakse vähemalt statistiliselt oluline 
osa kohustatud isikute poolt kasutusele 
võetud energiatõhususe parandamise 
meetmetest.

4. Liikmesriigid tagavad, et kohustatud 
isikute poolt teatatud saavutatud 
energiasäästupotentsiaal arvutatakse ja 
tõendatakse kooskõlas ühiste üldiste 
mõõtmise ja tõendamise kriteeriumide 
ning riigipõhiste eeskirjadega.

Or. en
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Muudatusettepanek 736
Henri Weber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid: tagavad, et kohustatud 
isikute poolt teatatud sääst arvutatakse 
kooskõlas V lisa punktiga 2. Nad loovad 
kontrollisüsteemid, millega sõltumatult 
tõendatakse vähemalt statistiliselt oluline 
osa kohustatud isikute poolt kasutusele 
võetud energiatõhususe parandamise 
meetmetest.

4. Liikmesriigid loovad kontrolli, 
mõõtmise ja tõendamise süsteemid, 
millega sõltumatult tõendatakse vähemalt 
statistiliselt oluline osa kohustatud isikute 
poolt kasutusele võetud energiatõhususe 
parandamise meetmetest.

Or. fr

Muudatusettepanek 737
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid: tagavad, et kohustatud 
isikute poolt teatatud sääst arvutatakse 
kooskõlas V lisa punktiga 2. Nad loovad 
kontrollisüsteemid, millega sõltumatult 
tõendatakse vähemalt statistiliselt oluline 
osa kohustatud isikute poolt kasutusele 
võetud energiatõhususe parandamise 
meetmetest.

4. Liikmesriigid: tagavad, et kohustatud 
isikute poolt teatatud sääst arvutatakse 
kooskõlas V lisa punktiga 2. Nad loovad 
kontrollisüsteemid, millega sõltumatult 
tõendatakse vähemalt statistiliselt oluline 
osa, kuid mitte rohkem kui 0,5 %
kohustatud isikute poolt kasutusele võetud 
energiatõhususe parandamise meetmetest.

Or. de

Selgitus

Tuleb tagada, et bürokraatia ei tekitaks niigi pingelistele riigieelarvetele lisakoormust.

Muudatusettepanek 738
Ioan Enciu



AM\883489ET.doc 91/98 PE475.932v01-00

ET

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid: tagavad, et kohustatud 
isikute poolt teatatud sääst arvutatakse 
kooskõlas V lisa punktiga 2. Nad loovad 
kontrollisüsteemid, millega sõltumatult 
tõendatakse vähemalt statistiliselt oluline 
osa kohustatud isikute poolt kasutusele 
võetud energiatõhususe parandamise 
meetmetest.

4. Liikmesriigid: tagavad, et kohustatud 
isikute poolt teatatud sääst arvutatakse 
kooskõlas V lisa punktiga 2. Nad loovad 
kontrollisüsteemid, millega sõltumatul ja 
toimival alusel tõendatakse vähemalt 
statistiliselt oluline osa kohustatud isikute 
poolt kasutusele võetud energiatõhususe 
parandamise meetmetest.

Or. ro

Muudatusettepanek 739
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 4 – lõik 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et energiasäästu 
kulud on võimalik lõpptarbijatelt tagasi 
saada. Energiasäästukohustuste süsteemi 
rakendamisel vastavalt lõikele 1 hoiduvad 
liikmesriigid diskrimineerimisest, 
ristsubsideerimisest ja konkurentsi 
moonutamisest.

Or. en

Muudatusettepanek 740
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Energiatõhususkohustuste süsteemis 5. Energiasäästukohustuste süsteemis 
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võivad liikmesriigid: võivad liikmesriigid:

Or. en

Muudatusettepanek 741
Britta Thomsen, Teresa Riera Madurell, Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 5 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) lisada määratavatele 
säästukohustustele sotsiaalse eesmärgiga 
nõudeid, näiteks nõuda meetmete 
rakendamist kütteostuvõimetutes 
kodumajapidamistes või sotsiaalmajades;

(a) pidades meeles, et liikmesriigid on 
direktiivi 2009/72 artikli 3 lõike 7 kohaselt 
määratlenud kaitsetute tarbijate mõiste, 
tagavad nad, et osa 
energiatõhususmeetmetest oleks suunatud 
sellele rühmale;

Or. en

Selgitus

Selle tagamine, et osa energiatõhususe tulust suunatakse kütteostuvõimetutele tarbijatele, 
peaks olema pigem nõue kui võimalus.

Muudatusettepanek 742
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 5 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) lisada määratavatele säästukohustustele 
sotsiaalse eesmärgiga nõudeid, näiteks 
nõuda meetmete rakendamist 
kütteostuvõimetutes kodumajapidamistes 
või sotsiaalmajades;

(a) lisada määratavatele säästukohustustele 
sotsiaalse eesmärgiga nõudeid, näiteks 
nõuda meetmete rakendamist 
kütteostuvõimetutes kodumajapidamistes 
või sotsiaalmajades, tõhustades 
tegevuskavade rakendamist 
mitmeastmelisuse abil (energiaaudit, 
energianõustamine, finantsnõustamine, 
tööd, tööde tõhususe kontrollimine);
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Or. en

Muudatusettepanek 743
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 5 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) lisada määratavatele säästukohustustele 
sotsiaalse eesmärgiga nõudeid, näiteks 
nõuda meetmete rakendamist 
kütteostuvõimetutes kodumajapidamistes 
või sotsiaalmajades;

(a) lisada määratavatele säästukohustustele 
sotsiaalse eesmärgiga nõudeid, näiteks 
nõuda meetmete rakendamist 
kütteostuvõimetutes kodumajapidamistes, 
oma hooneid rendile andvate 
majaomanike või investorite rühmade 
poolt või sotsiaalmajades;

Or. en

Muudatusettepanek 744
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 5 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) lisada määratavatele säästukohustustele 
sotsiaalse eesmärgiga nõudeid, näiteks 
nõuda meetmete rakendamist 
kütteostuvõimetutes kodumajapidamistes 
või sotsiaalmajades;

(a) lisada määratavatele säästukohustustele 
sotsiaalse eesmärgiga nõudeid, näiteks 
nõuda meetmete rakendamist eelkõige 
kütteostuvõimetutes kodumajapidamistes 
või sotsiaalmajades;

Or. en

Muudatusettepanek 745
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 5 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) lubada kohustatud isikutel arvestada 
oma kohustuste täitmisena 
energiateenuseosutaja või muu kolmanda 
isiku poolt saavutatud sertifitseeritud 
energiasäästu; sellisel juhul kehtestavad 
nad selge, läbipaistva ja kõikidele 
turuosalistele avatud ja 
sertifitseerimiskulude minimeerimist 
taotleva akrediteerimismenetluse;

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 746
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 5 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) lubada kohustatud isikutel arvestada 
oma kohustuste täitmisena 
energiateenuseosutaja või muu kolmanda 
isiku poolt saavutatud sertifitseeritud 
energiasäästu; sellisel juhul kehtestavad 
nad selge, läbipaistva ja kõikidele 
turuosalistele avatud ja 
sertifitseerimiskulude minimeerimist 
taotleva akrediteerimismenetluse;

(b) lubada kohustatud isikutel arvestada 
oma kohustuste täitmisena 
energiateenuseosutaja või muu kolmanda 
isiku poolt saavutatud sertifitseeritud 
energiasäästu, tingimusel, et see toimub 
lisaks tavalisele tegevusele; sellisel juhul 
kehtestavad nad selge, läbipaistva ja 
kõikidele turuosalistele avatud ja 
sertifitseerimiskulude minimeerimist 
taotleva akrediteerimismenetluse;

Or. en

Muudatusettepanek 747
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 5 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) lubada kohustatud isikutel arvestada 
oma kohustuste täitmisena 
energiateenuseosutaja või muu kolmanda 
isiku poolt saavutatud sertifitseeritud 
energiasäästu; sellisel juhul kehtestavad 
nad selge, läbipaistva ja kõikidele 
turuosalistele avatud ja 
sertifitseerimiskulude minimeerimist
taotleva akrediteerimismenetluse;

(b) lubada kohustatud isikutel arvestada 
oma kohustuste täitmisena 
energiateenuseosutaja või muu kolmanda 
isiku poolt saavutatud sertifitseeritud 
energiasäästu; sellisel juhul tagavad 
liikmesriigid, et kehtib selge, läbipaistev ja 
kõikidele turuosalistele avatud ja 
sertifitseerimiskulude minimeerimist
taotlev akrediteerimismenetlus;

Or. en

Muudatusettepanek 748
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 5 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) lubada kohustatud isikutel arvestada 
oma kohustuste täitmisena 
energiateenuseosutaja või muu kolmanda 
isiku poolt saavutatud sertifitseeritud 
energiasäästu; sellisel juhul kehtestavad 
nad selge, läbipaistva ja kõikidele 
turuosalistele avatud ja 
sertifitseerimiskulude minimeerimist 
taotleva akrediteerimismenetluse;

(b) lubada kohustatud isikutel arvestada 
oma kohustuste täitmisena akrediteeritud 
energiateenuseosutaja või muu 
akrediteeritud kolmanda isiku poolt 
saavutatud sertifitseeritud energiasäästu; 
sellisel juhul kehtestavad nad selge, 
läbipaistva ja kõikidele turuosalistele 
avatud ja sertifitseerimiskulude 
minimeerimist taotleva 
akrediteerimismenetluse;

Or. en

Muudatusettepanek 749
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 5 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) lubada kohustatud isikutel arvestada 
kõnealusel aastal saavutatud säästu nii, 
nagu oleks see saavutatud kahel eelmisel 
või kahel järgmisel aastal.

(c) lubada kohustatud isikutel arvestada 
kõnealusel aastal saavutatud säästu, kui 
seda on võimalik dokumenteerida ja 
tõendada ja kui see ei ületa säästu eluiga.

Or. en

Selgitus

Säästu eluiga arvesse võttes peaks liikmesriikidel olema võimalik valida 
ülekantava/talletatava säästu suurus. See on oluline süsteemi arengu tagamiseks ja 
energiasäästu hinnatasemete konkurentsi säilitamiseks.

Muudatusettepanek 750
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 5 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) lubada kohustatud isikutel arvestada 
kõnealusel aastal saavutatud säästu nii, 
nagu oleks see saavutatud kahel eelmisel 
või kahel järgmisel aastal.

(c) lubada kohustatud isikutel arvestada 
kõnealusel aastal saavutatud säästu, kui 
seda on võimalik dokumenteerida ja 
tõendada.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidel peaks olema võimalik riigisiseselt otsustada, missugused energiasäästu 
mahud on võimalik üle kanda/talletada. See on oluline, sest liikmesriigid peaksid võtma 
arvesse säästude eluiga niisuguses talletamissüsteemis. See on oluline süsteemi arengu 
tagamiseks ja energiasäästu hinnatasemete konkurentsi säilitamiseks.

Muudatusettepanek 751
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 5 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) lubada kohustatud isikutel arvestada 
kõnealusel aastal saavutatud säästu nii, 
nagu oleks see saavutatud kahel eelmisel 
või kahel järgmisel aastal.

(c) lubada kohustatud isikutel arvestada 
kõnealusel aastal saavutatud säästu seoses 
2020. aasta lõppeesmärgiga.

Or. en

Selgitus

Energiasäästu tuleks arvestada kogu perioodi jooksul, sest see on ainus stiimul suurte 
investeeringute tagamiseks.

Muudatusettepanek 752
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 5 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) lubada kohustatud isikutel arvestada 
kõnealusel aastal saavutatud säästu nii, 
nagu oleks see saavutatud kahel eelmisel 
või kahel järgmisel aastal.

(c) lubada kohustatud isikutel arvestada 
kõnealusel aastal saavutatud säästu kogu 
perioodi ulatuses.

Or. de

Muudatusettepanek 753
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 5 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) lubada kohustatud isikutel arvestada 
kõnealusel aastal saavutatud säästu nii, 
nagu oleks see saavutatud kahel eelmisel 
või kahel järgmisel aastal.

(c) lubada kohustatud isikutel arvestada 
kõnealusel aastal saavutatud tõhususe 
kasvu nii, nagu oleks see saavutatud kahel 
eelmisel või kahel järgmisel aastal.

Or. en
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Muudatusettepanek 754
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 5 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) lubada kohustatud isikutel arvestada 
kõnealusel aastal saavutatud säästu nii, 
nagu oleks see saavutatud kahel eelmisel 
või kahel järgmisel aastal.

(c) lubada kohustatud isikutel arvestada 
kõnealusel aastal saavutatud säästu nii, 
nagu oleks see saavutatud kolmel eelmisel 
või kolmel järgmisel aastal.

Or. en


