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Muudatusettepanek 755
Herbert Reul

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid avaldavad kõikide 
kohustatud isikute saavutatud energiasäästu 
ja andmed süsteemis ilmnevate aastaste 
energiasuundumuste kohta. Saavutatud 
energiasäästu avaldamiseks ja 
tõendamiseks nõuavad liikmesriigid 
kohustatud isikutelt vähemalt järgmiste 
andmete esitamist:

6. Liikmesriigid avaldavad kõikide 
kohustatud isikute saavutatud energiasäästu 
ja andmed süsteemis ilmnevate aastaste 
energiasuundumuste kohta, tagades 
isikliku või tundliku äriteabe 
puutumatuse ja konfidentsiaalsuse.
Saavutatud energiasäästu avaldamiseks ja 
tõendamiseks nõuavad liikmesriigid 
kohustatud isikutelt vähemalt järgmiste 
andmete esitamist:

Or. de

Selgitus

Selline teave peab olema konfidentsiaalne.

Muudatusettepanek 756
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Françoise Grossetête, Romana 
Jordan Cizelj, Lena Kolarska-Bobińska, Jan Březina, Jolanta Emilia Hibner, Werner 
Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid avaldavad kõikide 
kohustatud isikute saavutatud
energiasäästu ja andmed süsteemis
ilmnevate aastaste energiasuundumuste
kohta. Saavutatud energiasäästu
avaldamiseks ja tõendamiseks nõuavad 
liikmesriigid kohustatud isikutelt vähemalt 
järgmiste andmete esitamist:

6. Liikmesriigid avaldavad kõikide 
kohustatud isikute saavutatud
energiasäästupotentsiaali ja andmed 
süsteemis ilmneva aastase paranenud 
energiatõhususe kohta. Energiasäästu
võimalusi sisaldavate saavutatud
energiatõhususe meetmete avaldamiseks 
ja tõendamiseks nõuavad liikmesriigid 
kohustatud isikutelt asjakohaste andmete 
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esitamist.

Or. en

Muudatusettepanek 757
Giles Chichester

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid avaldavad kõikide 
kohustatud isikute saavutatud
energiasäästu ja andmed süsteemis
ilmnevate aastaste energiasuundumuste
kohta. Saavutatud energiasäästu
avaldamiseks ja tõendamiseks nõuavad 
liikmesriigid kohustatud isikutelt vähemalt 
järgmiste andmete esitamist:

6. Liikmesriigid avaldavad kõikide 
kohustatud isikute saavutatud
energiatõhususe kasvu ja andmed 
süsteemis ilmneva aastase 
energiatõhususe kasvu kohta. Saavutatud
energiatõhususe kasvu avaldamiseks ja 
tõendamiseks nõuavad liikmesriigid 
kohustatud isikutelt vähemalt järgmiste 
andmete esitamist:

Or. en

Muudatusettepanek 758
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid avaldavad kõikide 
kohustatud isikute saavutatud energiasäästu 
ja andmed süsteemis ilmnevate aastaste 
energiasuundumuste kohta. Saavutatud 
energiasäästu avaldamiseks ja 
tõendamiseks nõuavad liikmesriigid 
kohustatud isikutelt vähemalt järgmiste 
andmete esitamist:

6. Liikmesriigid avaldavad üks kord aastas
kõikide kohustatud isikute saavutatud 
energiasäästu tulemused, nende kulud ja 
andmed süsteemis ilmnevate aastaste 
energiasuundumuste kohta. Saavutatud 
energiasäästu avaldamiseks ja 
tõendamiseks nõuavad liikmesriigid 
kohustatud isikutelt vähemalt järgmiste 
andmete esitamist:

Or. en
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Selgitus

Saavutatud energiasäästu tulemuste ja nende kulude avaldamine üks kord aastas annab 
avalikkusele ja asutustele võimaluse kontrollida ja jälgida arengut ning energiaturg areneb 
madalamate kulude ja kulutõhususe suunas.

Muudatusettepanek 759
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Françoise Grossetête, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger 
Krahmer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) saavutatud energiasääst; välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 760
Giles Chichester

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) saavutatud energiasääst; a) saavutatud energiatõhususe kasv;

Or. en

Muudatusettepanek 761
Giles Chichester

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) agregeeritud statistiline teave nende 
lõpptarbijate kohta (kus on määratud 
olulised muudatused võrreldes varem 

välja jäetud
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esitatud teabega suhtes); ja

Or. en

Muudatusettepanek 762
András Gyürk

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) agregeeritud statistiline teave nende 
lõpptarbijate kohta (kus on määratud 
olulised muudatused võrreldes varem 
esitatud teabega suhtes); ja

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 763
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Françoise Grossetête, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger 
Krahmer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) agregeeritud statistiline teave nende 
lõpptarbijate kohta (kus on määratud 
olulised muudatused võrreldes varem 
esitatud teabega suhtes); ja

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 764
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Françoise Grossetête, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger 
Krahmer
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 6 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) ajakohane teave lõpptarbijate tarbimise 
kohta, sealhulgas vajaduse korral 
koormusprofiilid, tarbijate segmendid ja 
tarbijate geograafiline asukoht, kusjuures 
tuleb hoida eraelulise teabe või tundliku 
äriteabe puutumatust ja 
konfidentsiaalsust vastavalt 
kohaldatavatele Euroopa Liidu 
õigusaktidele.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 765
Giles Chichester

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) ajakohane teave lõpptarbijate tarbimise 
kohta, sealhulgas vajaduse korral 
koormusprofiilid, tarbijate segmendid ja 
tarbijate geograafiline asukoht, kusjuures 
tuleb hoida eraelulise teabe või tundliku 
äriteabe puutumatust ja 
konfidentsiaalsust vastavalt 
kohaldatavatele Euroopa Liidu 
õigusaktidele.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 766
András Gyürk

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

c) ajakohane teave lõpptarbijate tarbimise 
kohta, sealhulgas vajaduse korral 
koormusprofiilid, tarbijate segmendid ja 
tarbijate geograafiline asukoht, kusjuures 
tuleb hoida eraelulise teabe või tundliku 
äriteabe puutumatust ja 
konfidentsiaalsust vastavalt 
kohaldatavatele Euroopa Liidu 
õigusaktidele.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 767
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) ajakohane teave lõpptarbijate tarbimise 
kohta, sealhulgas vajaduse korral 
koormusprofiilid, tarbijate segmendid ja 
tarbijate geograafiline asukoht, kusjuures 
tuleb hoida eraelulise teabe või tundliku 
äriteabe puutumatust ja konfidentsiaalsust 
vastavalt kohaldatavatele Euroopa Liidu 
õigusaktidele.

c) ajakohane teave lõpptarbijate tarbimise 
kohta nii avalikus kui ka erasektoris, 
sealhulgas vajaduse korral 
koormusprofiilid, tarbijate segmendid
kooskõlas komisjoni ja kohalike asutuste 
koostööprogrammides esitatud 
kategooriatega ja tarbijate geograafiline 
asukoht, kusjuures tuleb hoida eraelulise 
teabe või tundliku äriteabe puutumatust ja 
konfidentsiaalsust vastavalt 
kohaldatavatele Euroopa Liidu 
õigusaktidele.

Or. es

Muudatusettepanek 768
Vicky Ford

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

c a) tarbijatele suunatud kulud, säilitades 
samas isikliku või tundliku äriteabe 
puutumatuse ja konfidentsiaalsuse 
vastavalt kohaldatavatele Euroopa Liidu 
õigusaktidele.

Or. en

Selgitus

Tarbijatele suunatud kulude põhjalik jälgimine on oluline, sest tõenäoliselt suunatakse kõik 
või enamik energiatõhususe kohustuse süsteemide kuludest tarbijatele ja 
kodumajapidamistele.

Muudatusettepanek 769
Vicky Ford

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Kasutades kogu artikli 6 lõike 6 
teavet, avaldavad riiklikud reguleerivad 
asutused aastaaruanded selle kohta, kas 
energiatõhususe kohustuse süsteemid 
täidavad oma eesmärke tarbija jaoks 
võimalikult madala kuluga. Samuti 
tellivad riiklikud reguleerivad asutused 
sõltumatuid ülevaateid mõju kohta, mis 
süsteemil on energiaarvetele ja 
kütusepuudusele ning süsteemist 
tulenevale energiasäästule, et tagada 
maksimaalne kulutõhusus. Liikmesriike 
kohustatakse võtma kõnealuseid mõjusid 
arvesse süsteemi kohandamise teel.

Or. en

Muudatusettepanek 770
Claude Turmes
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Liikmesriigid tagavad, et turuosalised 
hoiduvad igasugusest tegevusest, mis võib 
takistada nõudlust energiateenuste või 
muude energiatõhususe parandamise 
meetmete järele ja nende osutamist või 
tagasi hoida energiateenuste ja muude 
energiatõhususe parandamise meetmete 
turu arengut, sealhulgas hoiduvad nad 
konkurentide turult tõrjumisest või 
valitseva turupositsiooni ärakasutamisest.

7. Liikmesriigid tagavad, et turuosalised 
hoiduvad igasugusest tegevusest, mis võib 
takistada nõudlust energiateenuste või 
muude energiatõhususe parandamise 
meetmete järele ja nende osutamist või 
tagasi hoida energiateenuste ja muude 
energiatõhususe parandamise meetmete 
turu arengut, sealhulgas hoiduvad nad 
konkurentide turult tõrjumisest või 
valitseva turupositsiooni ärakasutamisest: 
see saavutatakse eelkõige konkreetse, 
läbipaistva ja avatud partnerluste 
loomisega energia jaotajate ja/või 
tarnijate ja energiateenuseosutajate vahel, 
et optimeerida lõppkasutaja 
energiasäästueesmärke;

Or. fr

Muudatusettepanek 771
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Liikmesriigid tagavad, et turuosalised 
hoiduvad igasugusest tegevusest, mis võib 
takistada nõudlust energiateenuste või 
muude energiatõhususe parandamise 
meetmete järele ja nende osutamist või 
tagasi hoida energiateenuste ja muude 
energiatõhususe parandamise meetmete 
turu arengut, sealhulgas hoiduvad nad 
konkurentide turult tõrjumisest või 
valitseva turupositsiooni ärakasutamisest.

7. Liikmesriigid tagavad, et turuosalised 
hoiduvad igasugusest tegevusest, mis võib 
takistada nõudlust energiateenuste või 
muude energiatõhususe parandamise 
meetmete järele ja nende osutamist või 
tagasi hoida energiateenuste ja muude 
energiatõhususe parandamise meetmete 
turu arengut, sealhulgas hoiduvad nad 
konkurentide turult tõrjumisest või 
valitseva turupositsiooni ärakasutamisest, 
ilma et see piiraks konkurentsiõiguse 
kehtivate sätete kohaldamist.
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Or. de

Selgitus

Igasugune vastuolu ELi konkurentsiõigusega tuleb välistada.

Muudatusettepanek 772
Bendt Bendtsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Liikmesriigid tagavad, et turuosalised 
hoiduvad igasugusest tegevusest, mis võib 
takistada nõudlust energiateenuste või 
muude energiatõhususe parandamise 
meetmete järele ja nende osutamist või 
tagasi hoida energiateenuste ja muude 
energiatõhususe parandamise meetmete 
turu arengut, sealhulgas hoiduvad nad 
konkurentide turult tõrjumisest või 
valitseva turupositsiooni ärakasutamisest.

7. Liikmesriigid tagavad, et turuosalised 
hoiduvad igasugusest tegevusest, mis võib 
takistada nõudlust energiateenuste või 
muude energiasäästu parandamise 
meetmete järele ja nende osutamist või 
tagasi hoida energiateenuste ja muude 
energiatõhususe parandamise meetmete 
turu arengut, sealhulgas hoiduvad nad 
konkurentide turult tõrjumisest või 
valitseva turupositsiooni ärakasutamisest.

Or. en

Muudatusettepanek 773
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 7 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seda tehakse nii, et
a) austatakse energiatarnija ja 
energiateenuseosutaja täielikku 
sõltumatust;
b) luuakse selged, läbipaistvad ja avatud 
partnerlused energiatarnijate ja 
energiateenuseosutajate vahel, et 
optimeerida energiasäästukohustusi 
lõpptarbija suhtes.
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Or. en

Muudatusettepanek 774
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Liikmesriigid tagavad 
energiasäästueesmärkide saavutamise 
sellega, et pakuvad stiimuleid eramajade 
energiatõhusamaks muutmiseks nn 
ökolaenudega, mida antakse kümneks 
aastaks nullprotsendiga kuni 30 000 eurot 
nendele isikutele, kes tõendatult on 
võtnud vähemalt kaks järgmistest 
meetmetest: katuste ja põrandate või maja 
välisseinte või akende, välisuste või 
päikesekatete energiatõhususe 
suurendamine, kütteseadmete või –
süsteemide või kodumajapidamiste 
soojaveeseadmete ja –süsteemide 
asendamine, taastuvatest allikatest või 
samaväärsetest allikatest pärit olevat 
energiat kasutavate soojuse ja 
elektritootmise seadmete paigaldamine, 
taastuvatest allikatest või samaväärsetest 
allikates pärit olevat energiat kasutavate 
kodumajapidamiste soojaveeseadmete ja -
süsteemide paigaldamine.

Or. it

Muudatusettepanek 775
Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Liikmesriigid aitavad muu hulgas 
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koolitusprogrammide piisava 
rahastamisega tagada, et teabe saamise ja 
konsulteerimise õigusi laiendatakse 
selgelt ka energiatõhususele.

Or. en

Selgitus

Work place social dialogue can and should contribute to achieving the objectives of the 
Directive. As stated in the EESC opinion TEN/460 on the draft Directive, point 5.4.1., 
“worker participation is essential for better energy efficiency. Without their knowledge, 
experience and commitment results cannot be achieved.” Training programmes for social 
partners in social dialogue bodies, financed by the Member States and/or the European 
commission, should be adapted and financed accordingly. Strengthening information and 
consultation rights will provide an incentive to companies to discuss energy efficiency 
measures and their implication.

Muudatusettepanek 776
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

In order to stimulate the market for energy savings and energy services the exclusion of small 
DSOs or retailers will limit this marketBy imposing a target on the obligated energy 
companies, regardless of size, you will avoid a situation in which some customers do not 
contribute to the reduction in energy consumption. Appointed obligated parties, either 
distributor or retailers should therefore be under an obligation regardless of the scope of the 
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supply. Furthermore, according to experience from all obligation systems currently working 
in the EU, the obligation scheme will lead to a market price for saved energy. Hence it is up 
to any obligated party to buy the savings on the market like any other commodity they have to 
purchase to be running their business.If a company do not wish to have the responsibility of 
implementing, the obligation, it should be able to outsource the task to another energy 
company.

Muudatusettepanek 777
Bendt Bendtsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Eesmärgi kehtestamisega igas suuruses kohustatud energiaettevõtetele välditakse olukorda, 
kus mõned kliendid ei osale energiatarbimise vähendamises. Ettevõtetel, kes ei soovi võtta 
vastutust säästukohustuse rakendamise eest, peaks olema võimalik kõnealune ülesanne täita 
allhankena või olla osa energiasäästukeskusest.

Muudatusettepanek 778
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Liikmesriigid võivad käesoleva artikli 
kohaldamisest vabastada väiketarnijad ja 

8. Liikmesriigid annavad vabastuse 
väiketarnijatele ja väikestele energia 
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väikesed energia jaemüügiettevõtjad, kes 
tarnivad või müüvad energiat vähem kui 
75 GWh aastas, kellel on vähem kui 10 
töötajat või kelle aastakäive või 
aastabilansi kogumaht ei ületa 2 miljonit 
eurot. Oma tarbeks toodetud energiat 
nimetatud künniste arvutamisel ei 
arvestata.

jaemüügiettevõtjatele kes tarnivad või 
müüvad energiat vähem kui 220 GWh
aastas või kellel on vähem kui 15 000 
klienti. Kui müüdud energia künnis või 
klientide arv on kaheaastase ajavahemiku 
jooksul ületatud, käsitatakse asjaomast 
ettevõtet järgneval kolmandal aastal 
kohustatud isikuna. Oma tarbeks toodetud 
energiat nimetatud künniste arvutamisel ei 
arvestata. Oma tarbeks toodetud energiat 
ning tööstusvõrkudes müüdud ja tarnitud 
energiat ning taaskasutatud 
energiatoodete lõppkasutust nende 
künniste arvutamisel ei arvestata.

Or. en

Selgitus

Müüdud energia hulk tarbija kohta ja ettevõtete suurus on liikmesriigiti erinev. 
Väiketarnijatele ja väikestele energia jaemüügiettevõtetele antakse vabastus, et vältida 
halduskoormust. Klientide arv näitab energiaturul tegelikku osalemist paremini kui 
aastakäibe suurus, mille tõttu tuleb see võtta künniseks. Lisaks sellele tuleks jälgida 
ettevõtteid, mis on kaheaastase ajavahemiku künnise lähedal.

Muudatusettepanek 779
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

8. Liikmesriigid võivad anda vabastuse 
väiketarnijatele ja väikestele energia
jaemüügiettevõtjatele, kes tarnivad või 
müüvad energiat vähem kui 75 GWh 
aastas, kellel on vähem kui 10 töötajat või 
kelle aastakäive või aastabilansi kogumaht 
ei ületa 2 miljonit eurot, energiateenuste 
osutamise kohustusest, kui selline 
vabastus ei põhjusta konkurentsi 
moonutamist ja alternatiivsed 
energiasäästumeetmed on rakendatud.
Oma tarbeks toodetud energia ei kuulu 
käesoleva direktiivi kohaldamisalasse; 
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nagu ka sektorid, mille suhtes juba 
kohaldatakse heitkogustega kauplemise 
direktiivi sätteid.

Or. de

Selgitus

ELi eesmärgid on liiga auahned. Seetõttu ei tohiks siin lubada üldisi erandeid. Kõik 
energiatarnijad peavad osalema energia tootlikkuse või energiasäästu parandamises. Kuid 
alati võib võtta ka muid kui komisjoni soovitatud meetmeid. See on veel üks valdkond, kus 
nõutakse paindlikkust.

Muudatusettepanek 780
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

8. Liikmesriigid võivad käesoleva artikli 
kohaldamisest vabastada väiketarnijad ja 
väikesed energia jaemüügiettevõtjad, kes 
tarnivad või müüvad energiat koguses, mis 
on väiksem kui liikmesriigi kehtestatud 
künnisväärtus. Oma tarbeks toodetud 
energiat nimetatud künniste arvutamisel ei 
arvestata.

Or. fr

Selgitus

Energiamüügi künniseid ei saa eri liiki energiatootjatele ühtemoodi kohaldada. Liikmesriigid 
peaksid määratlema „kohustatud isikud” ja vajadusel kehtestama vabastuskünnised.

Muudatusettepanek 781
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 8
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

8. Liikmesriigid võivad anda vabastuse 
väiketarnijatele ja väikestele energia
jaemüügiettevõtetele vastavalt 
konkreetsele olukorrale riigi energiaturul.

Or. en

Muudatusettepanek 782
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

8. Liikmesriigid võivad käesoleva artikli 
kohaldamisest vabastada väiketarnijad ja 
väikesed energia jaemüügiettevõtjad, kes 
tarnivad või müüvad energiat vähem kui 
75 GWh aastas, kellel on vähem kui 10 
töötajat või vähem kui 500 lõpptarbijat või 
kelle aastakäive või aastabilansi kogumaht 
ei ületa 2 miljonit eurot. Oma tarbeks 
toodetud energiat ja taaskasutatud 
energiatooteid nimetatud künniste 
arvutamisel ei arvestata.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidel peaks olema võimalus anda vabastus väikestele energiatarnijatele ja 
müügiettevõtetele, kellel on väga vähe lõpptarbijaid. Energia taaskasutust tuleks edendada, 
mitte rangete kohustuste kehtestamisega takistada.
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Muudatusettepanek 783
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Alajos Mészáros

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Süsteem tuleb luua nii, et see ei diskrimineeriks turuosalisi ega moonutaks konkurentsi.

Muudatusettepanek 784
Fiorello Provera

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Selgitus

Süsteem tuleb luua nii, et see ei diskrimineeriks turuosalisi ega moonutaks konkurentsi.

Muudatusettepanek 785
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Selgitus

74 GWh on liiga vähe: 130 GWh on künnis, mis jätab välja väiksemad ettevõtted.

Muudatusettepanek 786
Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 a. Liikmesriigid võivad käesoleva artikli 
kohaldamisest vabastada energiaallikad, 
mille osakaal aastases primaarenergia 
kogutarbimises ei ületa 5% 
kasutuskategooria kohta.
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Or. it

Selgitus

Liikmesriikidel peab olema võimalik lisaks väikestele ettevõtetele vabastada esildatud 
direktiivi artiklis 6 kehtestatud energiasäästukohustustest kõik energiaallikad, mille osakaal 
aastases primaarenergia kogutarbimises ei ületa 5% kasutuskategooria kohta, et 
energiatõhususe kohustusi ei saaks kasutada teatavate energiatoodete turult kõrvaldamise 
vahendina, sest see oleks vastuolus energiaallikate mitmekesistamise põhimõttega.

Muudatusettepanek 787
Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Selle võimaluse valinud liikmesriigid 
teatavad komisjonile hiljemalt 1. 
jaanuariks 2013 alternatiivsed meetmed, 
mida neil on kavas võtta, sealhulgas 
artiklis 9 viidatud karistusi käsitlevad 
eeskirjad, ning kirjeldavad, kuidas nad 
nõutud säästu saavutavad. Komisjon võib 
nende meetmete kinnitamisest keelduda 
või soovitada muudatusi kolme kuu 
jooksul pärast teatamist. Sellisel juhul ei 
kohalda asjaomane liikmesriik 
alternatiivseid meetmeid enne, kui 
komisjon on selgelt väljendanud oma 
heakskiitu uuesti esitatud või muudetud 
kavandatavate meetmete kohta.

Or. en
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Muudatusettepanek 788
Bendt Bendtsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Selle võimaluse valinud liikmesriigid 
teatavad komisjonile hiljemalt 1. 
jaanuariks 2013 alternatiivsed meetmed, 
mida neil on kavas võtta, sealhulgas 
artiklis 9 viidatud karistusi käsitlevad 
eeskirjad, ning kirjeldavad, kuidas nad 
nõutud säästu saavutavad. Komisjon võib 
nende meetmete kinnitamisest keelduda 
või soovitada muudatusi kolme kuu 
jooksul pärast teatamist. Sellisel juhul ei 
kohalda asjaomane liikmesriik 
alternatiivseid meetmeid enne, kui 
komisjon on selgelt väljendanud oma 
heakskiitu uuesti esitatud või muudetud 
kavandatavate meetmete kohta.

Or. en

Selgitus

Juba praegu võib kasutusele võtta energiateenuste direktiivi kohaseid süsteeme, mis siiski ei 
ole taganud energiatõhususe 20% eesmärgi saavutamist. Seetõttu ei ole põhjust arvata, et 
selle võimaluse kindlustamine direktiivis edendaks energiatõhususe 20% eesmärgi 
saavutamist. Sellepärast ongi uues direktiivis antud energiaettevõtetele kõige tähtsam roll. 
Kui artikkel 9 säilitatakse, tuleb tagada, et liikmesriigid ei saaks juba kasutusele võetud 
algatuste tulemuste eest hüvitust.

Muudatusettepanek 789
Bernd Lange
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Selle võimaluse valinud liikmesriigid 
teatavad komisjonile hiljemalt 1. 
jaanuariks 2013 alternatiivsed meetmed, 
mida neil on kavas võtta, sealhulgas 
artiklis 9 viidatud karistusi käsitlevad 
eeskirjad, ning kirjeldavad, kuidas nad 
nõutud säästu saavutavad. Komisjon võib 
nende meetmete kinnitamisest keelduda 
või soovitada muudatusi kolme kuu 
jooksul pärast teatamist. Sellisel juhul ei 
kohalda asjaomane liikmesriik 
alternatiivseid meetmeid enne, kui 
komisjon on selgelt väljendanud oma 
heakskiitu uuesti esitatud või muudetud 
kavandatavate meetmete kohta.

Or. de

Selgitus

Energiatõhususe meetmed tuleb rakendada kohalikul tasandil: heitkogustega kauplemise 
süsteemi ei tohiks kasutada nende alternatiivina.

Muudatusettepanek 790
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Alternatiivina lõikele 1 võivad 
liikmesriigid valida võimaluse võtta muid 
meetmeid lõpptarbijate seas energiasäästu 

välja jäetud
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saavutamiseks. Selliste meetmetega 
saavutatud aastane energiasääst on 
samaväärne lõikes 1 nõutud 
energiasäästuga.
Selle võimaluse valinud liikmesriigid 
teatavad komisjonile hiljemalt 1. 
jaanuariks 2013 alternatiivsed meetmed, 
mida neil on kavas võtta, sealhulgas 
artiklis 9 viidatud karistusi käsitlevad 
eeskirjad, ning kirjeldavad, kuidas nad 
nõutud säästu saavutavad. Komisjon võib 
nende meetmete kinnitamisest keelduda 
või soovitada muudatusi kolme kuu 
jooksul pärast teatamist. Sellisel juhul ei 
kohalda asjaomane liikmesriik 
alternatiivseid meetmeid enne, kui 
komisjon on selgelt väljendanud oma 
heakskiitu uuesti esitatud või muudetud 
kavandatavate meetmete kohta.

Or. en

Selgitus

See võimalus on juba kehtivas energiateenuste direktiivis olemas, mis siiski ei ole taganud 
energiatõhususe 20% eesmärgi saavutamist. Seetõttu ei ole põhjust uskuda, et samasugune 
võimalus käesolevas direktiivis edendab 20% eesmärgi saavutamist. Kui artikkel 9 
säilitatakse, tuleb tagada, et liikmesriigid ei saaks juba kasutusele võetud algatuste eest 
hüvitust. Liikmesriigid peaksid seetõttu näitama, et algatuste tulemusel saavutatakse täiendav 
energiasääst, mis vastab vähemalt 1,5%-le.

Muudatusettepanek 791
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Alternatiivina lõikele 1 võivad 
liikmesriigid valida võimaluse võtta muid 
samaväärselt ambitsioonikaid ja 
täiendavaid meetmeid lõpptarbijate seas 
täiendava energiasäästu saavutamiseks. 
Selliste meetmetega saavutatud aastane 
energiasääst on rangelt samaväärne lõikes 
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energiasäästuga. 1 nõutud energiasäästuga ning seda tuleb 
sõltumatult mõõta, kontrollida ja 
kinnitada. Varasemaid meetmeid nende 
meetmete hulka ei arvestata.

Or. en

Muudatusettepanek 792
Giles Chichester

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Alternatiivina lõikele 1 võivad 
liikmesriigid valida võimaluse võtta muid 
meetmeid lõpptarbijate seas 
energiatõhususe kasvu saavutamiseks. 
Selliste meetmetega saavutatud aastane 
energiatõhususe kasv on samaväärne 
lõikes 1 nõutud energiatõhususe kasvuga.

Or. en

Muudatusettepanek 793
Paul Rübig

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Alternatiivina lõikele 1 võivad 
liikmesriigid valida võimaluse võtta muid 
meetmeid energiasäästu saavutamiseks. 
Selliste meetmetega saavutatud aastane 
energiasääst võetakse 2020. aasta 
lõppeesmärgi arvutamisel arvesse.

Or. en
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Selgitus

Liikmesriikide erinevate lähtekohtade ja ülesannete tõttu tuleks liikmesriikidele anda 
võimalus paindlikumalt välja töötada kõige asjakohasemad meetmed, mis vastavad kohalikele 
oludele.

Muudatusettepanek 794
Daniel Caspary

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 795
Ivo Belet

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 796
Vicky Ford

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 797
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Holger Krahmer, 
Romana Jordan Cizelj

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Alternatiivina lõikele 1 võivad 
liikmesriigid valida võimaluse võtta
alternatiivseid või täiendavaid meetmeid 
lõpptarbijate seas energiatõhususe 
meetmete algatamiseks. Selliste 
meetmetega saavutatud aastane
energiatõhususe meetmete abil saadud 
energiasäästupotentsiaal on samaväärne 
lõikes 1 nõutud energiasäästuga.

Or. en

Muudatusettepanek 798
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 9 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selle võimaluse valinud liikmesriigid 
teatavad komisjonile hiljemalt 1. jaanuariks 
2013 alternatiivsed meetmed, mida neil on 
kavas võtta, sealhulgas artiklis 9 viidatud 
karistusi käsitlevad eeskirjad, ning
kirjeldavad, kuidas nad nõutud säästu 
saavutavad. Komisjon võib nende 
meetmete kinnitamisest keelduda või 
soovitada muudatusi kolme kuu jooksul 
pärast teatamist. Sellisel juhul ei kohalda 
asjaomane liikmesriik alternatiivseid 
meetmeid enne, kui komisjon on selgelt 
väljendanud oma heakskiitu uuesti 
esitatud või muudetud kavandatavate
meetmete kohta.

Selle võimaluse valinud liikmesriigid 
teatavad komisjonile käesoleva direktiivi 
artikli 19 lõikes 2 nimetatud riikliku 
energiatõhususe kava alusel alternatiivsed
või täiendavad meetmed, mida neil on 
kavas võtta, sealhulgas artiklis 9 viidatud 
karistusi käsitlevad eeskirjad, ning
näitavad, kuidas nad saavutavad 
energiatõhususe meetmed nõutud ja 
kinnitatud energiasäästupotentsiaaliga.

Or. en

Muudatusettepanek 799
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 9 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selle võimaluse valinud liikmesriigid 
teatavad komisjonile hiljemalt 1. 
jaanuariks 2013 alternatiivsed meetmed, 
mida neil on kavas võtta, sealhulgas 
artiklis 9 viidatud karistusi käsitlevad 
eeskirjad, ning kirjeldavad, kuidas nad 
nõutud säästu saavutavad. Komisjon võib
nende meetmete kinnitamisest keelduda 
või soovitada muudatusi kolme kuu jooksul 
pärast teatamist. Sellisel juhul ei kohalda 
asjaomane liikmesriik alternatiivseid 
meetmeid enne, kui komisjon on selgelt 
väljendanud oma heakskiitu uuesti 
esitatud või muudetud kavandatavate 
meetmete kohta.

Selle võimaluse valinud liikmesriigid 
teatavad komisjonile hiljemalt kaks aastat 
pärast käesoleva direktiivi avaldamist 
Euroopa Liidu Teatajas alternatiivsed 
meetmed ning kirjeldavad, kuidas nad 
nõutud säästu saavutavad. Komisjon võib 
soovitada muudatusi kuue kuu jooksul 
pärast teatamist. Sellisel juhul võtavad 
asjaomased liikmesriigid neid soovitusi 
või muudatusi arvesse.
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Or. de

Selgitus

Selliste lisameetmete võtmiseks vajavad liikmesriigid rohkem paindlikkust ja aega. Lisaks 
sellele tuleb sanktsioonide kasutamisele eelistada stiimulitel põhinevat lähenemisviisi.

Muudatusettepanek 800
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 9 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selle võimaluse valinud liikmesriigid 
teatavad komisjonile hiljemalt 1. jaanuariks 
2013 alternatiivsed meetmed, mida neil on 
kavas võtta, sealhulgas artiklis 9 viidatud 
karistusi käsitlevad eeskirjad, ning 
kirjeldavad, kuidas nad nõutud säästu 
saavutavad. Komisjon võib nende 
meetmete kinnitamisest keelduda või 
soovitada muudatusi kolme kuu jooksul 
pärast teatamist. Sellisel juhul ei kohalda 
asjaomane liikmesriik alternatiivseid 
meetmeid enne, kui komisjon on selgelt 
väljendanud oma heakskiitu uuesti 
esitatud või muudetud kavandatavate 
meetmete kohta.

Selle võimaluse valinud liikmesriigid 
teatavad komisjonile hiljemalt 1. jaanuariks 
2013 alternatiivsed meetmed, mida neil on 
kavas võtta, sealhulgas artiklis 9 viidatud 
karistusi käsitlevad eeskirjad, ning 
kirjeldavad, kuidas nad nõutud säästu 
saavutavad. Komisjon võib soovitada 
muudatusi kolme kuu jooksul pärast 
teatamist ja liikmesriigid võtavad 
alternatiivsete meetmete rakendamisel 
komisjoni ettepanekuid arvesse.

Or. ro

Muudatusettepanek 801
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 9 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selle võimaluse valinud liikmesriigid 
teatavad komisjonile hiljemalt 1. jaanuariks 
2013 alternatiivsed meetmed, mida neil on 
kavas võtta, sealhulgas artiklis 9 viidatud 

Selle võimaluse valinud liikmesriigid 
teatavad komisjonile hiljemalt 1. jaanuariks 
2013 alternatiivsed meetmed, mida neil on 
kavas võtta, sealhulgas artiklis 9 viidatud 
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karistusi käsitlevad eeskirjad, ning 
kirjeldavad, kuidas nad nõutud säästu 
saavutavad. Komisjon võib nende 
meetmete kinnitamisest keelduda või
soovitada muudatusi kolme kuu jooksul 
pärast teatamist. Sellisel juhul ei kohalda 
asjaomane liikmesriik alternatiivseid 
meetmeid enne, kui komisjon on selgelt 
väljendanud oma heakskiitu uuesti 
esitatud või muudetud kavandatavate 
meetmete kohta.

karistusi käsitlevad eeskirjad, ning 
kirjeldavad, kuidas nad nõutud säästu 
saavutavad. Komisjon võib soovitada 
muudatusi kolme kuu jooksul pärast 
teatamist. Komisjon peaks need 
muudatused liikmesriikidega 
kooskõlastama.

Or. de

Selgitus

Käesoleva direktiiviga tuleks tagada 20% energiatõhususe suurendamise eesmärgi 
saavutamine, mille riigipead ja valitsusjuhid seadsid märtsis 2007. Liikmesriikidele tuleb 
anda paindlikkust selle eesmärgi saavutamiseks võetavate meetmete osas. Seetõttu ei tohiks 
komisjonile anda võimalust alternatiivsetest meetmetest tervikuna keeldumiseks.

Muudatusettepanek 802
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 9 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selle võimaluse valinud liikmesriigid 
teatavad komisjonile hiljemalt 1. jaanuariks 
2013 alternatiivsed meetmed, mida neil on 
kavas võtta, sealhulgas artiklis 9 viidatud 
karistusi käsitlevad eeskirjad, ning 
kirjeldavad, kuidas nad nõutud säästu 
saavutavad. Komisjon võib nende 
meetmete kinnitamisest keelduda või
soovitada muudatusi kolme kuu jooksul 
pärast teatamist. Sellisel juhul ei kohalda 
asjaomane liikmesriik alternatiivseid 
meetmeid enne, kui komisjon on selgelt 
väljendanud oma heakskiitu uuesti 
esitatud või muudetud kavandatavate 
meetmete kohta.

Selle võimaluse valinud liikmesriigid 
teatavad komisjonile hiljemalt 1. jaanuariks 
2013 alternatiivsed meetmed, mida neil on 
kavas võtta, sealhulgas artiklis 9 viidatud 
karistusi käsitlevad eeskirjad, ning 
kirjeldavad, kuidas nad nõutud säästu 
saavutavad. Komisjon võib soovitada 
muudatusi kolme kuu jooksul pärast 
teatamist. Liikmesriigid võtavad neid 
ettepanekuid või muudatusi arvesse.

Or. en
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Muudatusettepanek 803
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 9 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selle võimaluse valinud liikmesriigid 
teatavad komisjonile hiljemalt 1. jaanuariks 
2013 alternatiivsed meetmed, mida neil on 
kavas võtta, sealhulgas artiklis 9 viidatud 
karistusi käsitlevad eeskirjad, ning 
kirjeldavad, kuidas nad nõutud säästu
saavutavad. Komisjon võib nende 
meetmete kinnitamisest keelduda või
soovitada muudatusi kolme kuu jooksul 
pärast teatamist. Sellisel juhul ei kohalda 
asjaomane liikmesriik alternatiivseid 
meetmeid enne, kui komisjon on selgelt 
väljendanud oma heakskiitu uuesti 
esitatud või muudetud kavandatavate 
meetmete kohta.

Selle võimaluse valinud liikmesriigid 
teatavad komisjonile hiljemalt 1. jaanuariks 
2013 alternatiivsed meetmed, mida neil on 
kavas võtta, sealhulgas artiklis 9 viidatud 
karistusi käsitlevad eeskirjad, ning 
kirjeldavad, kuidas nad nõutud tõhusust
saavutavad. Komisjon võib soovitada 
muudatusi kolme kuu jooksul pärast 
teatamist. Liikmesriigid võtavad neid 
ettepanekuid või muudatusi arvesse.

Or. en

Muudatusettepanek 804
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 9 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selle võimaluse valinud liikmesriigid 
teatavad komisjonile hiljemalt 1. jaanuariks 
2013 alternatiivsed meetmed, mida neil on 
kavas võtta, sealhulgas artiklis 9 viidatud 
karistusi käsitlevad eeskirjad, ning 
kirjeldavad, kuidas nad nõutud säästu 
saavutavad. Komisjon võib nende 
meetmete kinnitamisest keelduda või
soovitada muudatusi kolme kuu jooksul 
pärast teatamist. Sellisel juhul ei kohalda 

Selle võimaluse valinud liikmesriigid 
teatavad komisjonile hiljemalt 1. jaanuariks 
2013 alternatiivsed meetmed, mida neil on 
kavas võtta, sealhulgas artiklis 9 viidatud 
karistusi käsitlevad eeskirjad, ning 
kirjeldavad, kuidas nad nõutud säästu 
saavutavad. Komisjon võib soovitada 
muudatusi kolme kuu jooksul pärast 
teatamist. Liikmesriigid võtavad neid 
ettepanekuid või muudatusi arvesse.
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asjaomane liikmesriik alternatiivseid 
meetmeid enne, kui komisjon on selgelt 
väljendanud oma heakskiitu uuesti 
esitatud või muudetud kavandatavate 
meetmete kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 805
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 9 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selle võimaluse valinud liikmesriigid 
teatavad komisjonile hiljemalt 1. 
jaanuariks 2013 alternatiivsed meetmed, 
mida neil on kavas võtta, sealhulgas artiklis 
9 viidatud karistusi käsitlevad eeskirjad, 
ning kirjeldavad, kuidas nad nõutud säästu 
saavutavad. Komisjon võib nende 
meetmete kinnitamisest keelduda või 
soovitada muudatusi kolme kuu jooksul 
pärast teatamist. Sellisel juhul ei kohalda 
asjaomane liikmesriik alternatiivseid 
meetmeid enne, kui komisjon on selgelt 
väljendanud oma heakskiitu uuesti 
esitatud või muudetud kavandatavate 
meetmete kohta.

Selle võimaluse valinud liikmesriigid 
teatavad komisjonile hiljemalt kaks aastat 
pärast käesoleva direktiivi vastuvõtmise 
kuupäeva alternatiivsed meetmed, mida 
neil on kavas võtta, sealhulgas artiklis 9 
viidatud karistusi käsitlevad eeskirjad, ning 
kirjeldavad, kuidas nad nõutud säästu 
saavutavad.

Or. fi

Selgitus

Liikmesriikidele tuleb anda piisavalt aega luua alternatiivsed meetmed.

Muudatusettepanek 806
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 9 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selle võimaluse valinud liikmesriigid
teatavad komisjonile hiljemalt 1. 
jaanuariks 2013 alternatiivsed meetmed, 
mida neil on kavas võtta, sealhulgas artiklis 
9 viidatud karistusi käsitlevad eeskirjad, 
ning kirjeldavad, kuidas nad nõutud säästu 
saavutavad. Komisjon võib nende 
meetmete kinnitamisest keelduda või 
soovitada muudatusi kolme kuu jooksul 
pärast teatamist. Sellisel juhul ei kohalda 
asjaomane liikmesriik alternatiivseid 
meetmeid enne, kui komisjon on selgelt 
väljendanud oma heakskiitu uuesti 
esitatud või muudetud kavandatavate 
meetmete kohta.

Liikmesriigid esitavad alternatiivsed 
meetmed, mida neil on kavas vastu võtta, 
sealhulgas artiklis 9 viidatud karistusi 
käsitlevad eeskirjad, ning kirjeldavad iga 
meetme puhul eraldi, kuidas nad nõutud 
säästu saavutavad

Or. en

Muudatusettepanek 807
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 9 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selle võimaluse valinud liikmesriigid 
teatavad komisjonile hiljemalt 1. jaanuariks 
2013 alternatiivsed meetmed, mida neil on 
kavas võtta, sealhulgas artiklis 9 viidatud 
karistusi käsitlevad eeskirjad, ning 
kirjeldavad, kuidas nad nõutud säästu 
saavutavad. Komisjon võib nende 
meetmete kinnitamisest keelduda või
soovitada muudatusi kolme kuu jooksul 
pärast teatamist. Sellisel juhul ei kohalda 
asjaomane liikmesriik alternatiivseid 
meetmeid enne, kui komisjon on selgelt 
väljendanud oma heakskiitu uuesti 
esitatud või muudetud kavandatavate 
meetmete kohta.

Selle võimaluse valinud liikmesriigid 
teatavad komisjonile hiljemalt 1. jaanuariks 
2013 alternatiivsed meetmed, mida neil on 
kavas võtta, sealhulgas artiklis 9 viidatud 
karistusi käsitlevad eeskirjad, ning 
kirjeldavad, kuidas nad nõutud säästu 
saavutavad. Komisjon võib soovitada 
muudatusi kolme kuu jooksul pärast 
teatamist. Liikmesriigid võtavad neid 
ettepanekuid või muudatusi arvesse.

Or. en
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Muudatusettepanek 808
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 9 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selle võimaluse valinud liikmesriigid 
teatavad komisjonile hiljemalt 1. jaanuariks 
2013 alternatiivsed meetmed, mida neil on 
kavas võtta, sealhulgas artiklis 9 viidatud 
karistusi käsitlevad eeskirjad, ning
kirjeldavad, kuidas nad nõutud säästu 
saavutavad. Komisjon võib nende 
meetmete kinnitamisest keelduda või 
soovitada muudatusi kolme kuu jooksul 
pärast teatamist. Sellisel juhul ei kohalda 
asjaomane liikmesriik alternatiivseid 
meetmeid enne, kui komisjon on selgelt 
väljendanud oma heakskiitu uuesti 
esitatud või muudetud kavandatavate 
meetmete kohta.

Selle võimaluse valinud liikmesriigid 
teatavad komisjonile hiljemalt 1. jaanuariks 
2013 alternatiivsed meetmed, mida neil on 
kavas võtta, sealhulgas artiklis 9 viidatud 
karistusi käsitlevad eeskirjad, ning
näitavad, kuidas nad nõutud säästu 
saavutavad.

Or. fr

Selgitus

Subsidiaarsuse põhimõtte kohaselt peab liikmesriikidel olema võimalus alternatiivsete 
meetmete rakendamiseks, milleks nad on teinud võrreldavaid jõupingutusi, ilma et komisjonil 
oleks võimalik vastuväiteid esitada.

Muudatusettepanek 809
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 9 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selle võimaluse valinud liikmesriigid 
teatavad komisjonile hiljemalt 1. jaanuariks 
2013 alternatiivsed meetmed, mida neil on 
kavas võtta, sealhulgas artiklis 9 viidatud 

Selle võimaluse valinud liikmesriigid 
teatavad komisjonile hiljemalt 1. jaanuariks 
2013 alternatiivsed meetmed, mida neil on 
kavas võtta, sealhulgas artiklis 9 viidatud 
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karistusi käsitlevad eeskirjad, ning
kirjeldavad, kuidas nad nõutud säästu 
saavutavad. Komisjon võib nende 
meetmete kinnitamisest keelduda või 
soovitada muudatusi kolme kuu jooksul 
pärast teatamist. Sellisel juhul ei kohalda 
asjaomane liikmesriik alternatiivseid 
meetmeid enne, kui komisjon on selgelt 
väljendanud oma heakskiitu uuesti 
esitatud või muudetud kavandatavate 
meetmete kohta.

karistusi käsitlevad eeskirjad, ning
näitavad, kuidas nad nõutud säästu 
saavutavad.

Or. en

Muudatusettepanek 810
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 9 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nendeks meetmeteks võivad olla, kuid ei 
piirdu nendega:
a) tarbija individuaalse energiatõhususe 
eesmärgid energiaauditite tulemuste 
alusel, ilma et see piiraks direktiivi 
2009/29/EÜ kohaldamist;
b) energiateenuse ettevõtjate asutamine, 
toetamine ja edendamine ja liikmesriikide 
valikul energiateenuse ettevõtjatele 
tulemuseesmärkide kehtestamine;
c) nõudluse ja pakkumise haldamise 
parandamise meetmed;
d) hoonete, sealhulgas avalike hoonete 
energiatõhususe parandamine;
e) tarbijakäitumise muutmise 
kampaaniad, millega edendatakse 
tõhusamat energiakasutust;
f) energiatõhusust soodustavad energia 
tariifistruktuurid;
g) tarbijate, energiateenuse ettevõtjate, 
finants- ja kindlustusasutuste ja/või 
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kohalike institutsioonide vahelised 
vabatahtlikud lepingud, mis kõikide 
osaliste ühise vabatahtliku tegevuse 
tulemusena soodustavad koostööd 
energiatõhususe programmide 
valdkonnas ja toetavad energiateenuste 
turgu.

Or. en

Muudatusettepanek 811
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 9 – lõik 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad selliste meetmete 
seire vähemalt kaks korda aastas ning 
kooskõlas käesoleva direktiivi artiklis 19 
sätestatud aruandlusnõuetega teatavad 
komisjonile, kuidas nende meetmetega on 
kavas saavutada lõikes 1 kindlaks 
määratud eesmärgiga samaväärne sääst.

Or. en

Muudatusettepanek 812
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 9 – lõik 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui kaks korda aastas toimuva seire 
alusel tundub, et käesoleva artikli kohaste 
alternatiivsete meetmetega jääb nõutava 
säästu saavutamisest olulisel määral 
puudu, võib komisjon pakkuda välja uued 
meetmed, mis aitavad liikmesriigil 
nimetatud säästu saavutada, sealhulgas 
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vajaduse korral lõikes 1 kirjeldatud 
energiatõhususkohustuste süsteemi.

Or. en

Muudatusettepanek 813
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9 a. Kooskõlas artikliga 18 kehtestab 
komisjon delegeeritud õigusakti abil 1. 
jaanuariks 2013 ühtlustatud metoodika V 
b lisas sätestatud miinimumnõuetele 
vastava arvutusmudeli koostamiseks, 
millega mõõta, jälgida ja tõendada 
peamiselt energiatõhususe parandamise 
meetmete ja programmide abil saavutatud 
energiasäästu kõigis käesolevas artiklis 
osutatud lõpptarbimise sektorites. Uut 
ühtlustatud alt-üles arvutusmudelit 
kasutatakse alles alates 1. jaanuarist 
2013.

Or. en

Muudatusettepanek 814
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Kui see on asjakohane, kehtestab 
komisjon kooskõlas artikliga 18 
delegeeritud õigusakti kaudu süsteemi 
sellise energiasäästu vastastikuseks 
tunnustamiseks, mis on saavutatud 
riiklikes energiatõhususkohustuste 
süsteemides. Vastastikuse tunnustamise 

välja jäetud
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süsteemi abil saavad kohustatud isikud 
arvestada ühes liikmesriigis saavutatud ja 
sertifitseeritud energiasäästu oma teises 
liikmesriigis kehtiva kohustuse täitmisel.

Or. en

Selgitus

Kogu ELi hõlmavad valged sertifikaadid toovad kaasa energiasäästu koondumise mõnesse 
liikmesriiki ning kasu suuremast energiatõhususest tulenevatest majanduslikest ja 
sotsiaalsetest eelistest ei jaotu võrdselt kogu liidu piires.

Muudatusettepanek 815
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Kui see on asjakohane, kehtestab 
komisjon kooskõlas artikliga 18 
delegeeritud õigusakti kaudu süsteemi 
sellise energiasäästu vastastikuseks 
tunnustamiseks, mis on saavutatud 
riiklikes energiatõhususkohustuste 
süsteemides. Vastastikuse tunnustamise 
süsteemi abil saavad kohustatud isikud 
arvestada ühes liikmesriigis saavutatud ja 
sertifitseeritud energiasäästu oma teises 
liikmesriigis kehtiva kohustuse täitmisel.

välja jäetud

Or. fi

Selgitus

Energiasäästu vastastikusel tunnustamisel põhinev süsteem oleks halduslikult koormav ja 
väga kulukas.

Muudatusettepanek 816
Giles Chichester
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Kui see on asjakohane, kehtestab 
komisjon kooskõlas artikliga 18 
delegeeritud õigusakti kaudu süsteemi 
sellise energiasäästu vastastikuseks 
tunnustamiseks, mis on saavutatud 
riiklikes energiatõhususkohustuste 
süsteemides. Vastastikuse tunnustamise 
süsteemi abil saavad kohustatud isikud 
arvestada ühes liikmesriigis saavutatud ja 
sertifitseeritud energiasäästu oma teises 
liikmesriigis kehtiva kohustuse täitmisel.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 817
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Kui see on asjakohane, kehtestab 
komisjon kooskõlas artikliga 18 
delegeeritud õigusakti kaudu süsteemi 
sellise energiasäästu vastastikuseks 
tunnustamiseks, mis on saavutatud 
riiklikes energiatõhususkohustuste 
süsteemides. Vastastikuse tunnustamise 
süsteemi abil saavad kohustatud isikud 
arvestada ühes liikmesriigis saavutatud ja 
sertifitseeritud energiasäästu oma teises 
liikmesriigis kehtiva kohustuse täitmisel.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 818
Vicky Ford
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Kui see on asjakohane, kehtestab 
komisjon kooskõlas artikliga 18 
delegeeritud õigusakti kaudu süsteemi 
sellise energiasäästu vastastikuseks 
tunnustamiseks, mis on saavutatud 
riiklikes energiatõhususkohustuste 
süsteemides. Vastastikuse tunnustamise 
süsteemi abil saavad kohustatud isikud 
arvestada ühes liikmesriigis saavutatud ja 
sertifitseeritud energiasäästu oma teises 
liikmesriigis kehtiva kohustuse täitmisel.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 819
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Kui see on asjakohane, kehtestab 
komisjon kooskõlas artikliga 18 
delegeeritud õigusakti kaudu süsteemi 
sellise energiasäästu vastastikuseks 
tunnustamiseks, mis on saavutatud 
riiklikes energiatõhususkohustuste 
süsteemides. Vastastikuse tunnustamise 
süsteemi abil saavad kohustatud isikud 
arvestada ühes liikmesriigis saavutatud ja 
sertifitseeritud energiasäästu oma teises 
liikmesriigis kehtiva kohustuse täitmisel.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 820
Bernd Lange
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Kui see on asjakohane, kehtestab 
komisjon kooskõlas artikliga 18 
delegeeritud õigusakti kaudu süsteemi 
sellise energiasäästu vastastikuseks 
tunnustamiseks, mis on saavutatud 
riiklikes energiatõhususkohustuste 
süsteemides. Vastastikuse tunnustamise 
süsteemi abil saavad kohustatud isikud 
arvestada ühes liikmesriigis saavutatud ja 
sertifitseeritud energiasäästu oma teises 
liikmesriigis kehtiva kohustuse täitmisel.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 821
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Kui see on asjakohane, kehtestab 
komisjon kooskõlas artikliga 18 
delegeeritud õigusakti kaudu süsteemi 
sellise energiasäästu vastastikuseks 
tunnustamiseks, mis on saavutatud 
riiklikes energiatõhususkohustuste 
süsteemides. Vastastikuse tunnustamise 
süsteemi abil saavad kohustatud isikud 
arvestada ühes liikmesriigis saavutatud ja 
sertifitseeritud energiasäästu oma teises 
liikmesriigis kehtiva kohustuse täitmisel.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

See lõige annaks komisjonile võimaluse võtta kasutusele kogu ELis liikmesriikide vahelist 
kauplemist võimaldavate energiatõhususe sertifikaatide süsteem. See ei ole siiski tehniline 
üksikasi, mille komisjon võib ette näha delegeeritud õigusaktiga, vaid selline otsus nõuaks 
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Euroopa Parlamendi ja nõukogu poolt seadusandliku tavamenetluse alusel tehtavat otsust.

Muudatusettepanek 822
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Kui see on asjakohane, kehtestab 
komisjon kooskõlas artikliga 18 
delegeeritud õigusakti kaudu süsteemi 
sellise energiasäästu vastastikuseks 
tunnustamiseks, mis on saavutatud 
riiklikes energiatõhususkohustuste 
süsteemides. Vastastikuse tunnustamise 
süsteemi abil saavad kohustatud isikud 
arvestada ühes liikmesriigis saavutatud ja 
sertifitseeritud energiasäästu oma teises 
liikmesriigis kehtiva kohustuse täitmisel.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 823
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, 
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Werner Langen, Vladimir 
Urutchev, Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Kui see on asjakohane, kehtestab 
komisjon kooskõlas artikliga 18 
delegeeritud õigusakti kaudu süsteemi 
sellise energiasäästu vastastikuseks 
tunnustamiseks, mis on saavutatud riiklikes 
energiatõhususkohustuste süsteemides.
Vastastikuse tunnustamise süsteemi abil 
saavad kohustatud isikud arvestada ühes 
liikmesriigis saavutatud ja sertifitseeritud
energiasäästu oma teises liikmesriigis 

10. Kui see on asjakohane, kehtestab 
komisjon kooskõlas artikliga 18 
delegeeritud õigusakti kaudu süsteemi 
sellise energiasäästu vastastikuseks 
tunnustamiseks, mis on saavutatud riiklike 
energiatõhususe toetuskavade kohaselt.
Vastastikuse tunnustamise süsteemi abil 
saavad kohustatud isikud arvestada ühes 
liikmesriigis saavutatud ja sertifitseeritud
energiatõhususe meetmeid oma teises 
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kehtiva kohustuse täitmisel. liikmesriigis kehtiva kohustuse täitmisel.

Or. en

Muudatusettepanek 824
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 10 – lõik 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad kasutada tarbijate, 
energiaettevõtete ja kohalike 
institutsioonide vahelisi vabatahtlikke 
lepinguid, et soodustada kõikide osaliste 
ühise vabatahtliku tegevuse tulemusena 
koostööd energiatõhususe programmide 
valdkonnas ja toetada energiateenuste 
turgu.

Or. en

Selgitus

Lisaks kohustuste süsteemidele on võetud kasutusele või töötatakse välja edukaid 
alternatiivseid või täiendavaid vahendeid ning neid tuleks samuti tunnustada.

Muudatusettepanek 825
Fiorello Provera

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10 a. Liikmesriigid ergutavad tarbijate, 
energiateenuse ettevõtjate, finants- ja 
kindlustusasutuste ning kohalike 
institutsioonide vaheliste vabatahtlike 
lepingute levitamist, et soodustada kõikide 
osaliste ühise vabatahtliku tegevuse 
tulemusena koostööd energiatõhususe 
programmide valdkonnas ja toetada 
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energiateenuste turgu.

Or. en

Selgitus

In order to successfully open the energy services market and reach substantial results as 
regarding energy saving, all the players involved in the process should play an active role 
within the efficiency framework. Some of them, notably end users, do not often have sufficient 
financial or conceptual tools to fully tap their saving potential, and that’s why there is the 
need to provide for some support mechanisms notably in the field of capitals and regulatory 
issues. Voluntary agreements would be the natural outcome of a business relationship 
involving players who positively see their commitment to energy efficiency, thus giving life to 
the system approach energy efficiency strongly needs to exploit its full potential.

Muudatusettepanek 826
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10 a. Komisjon annab – muu hulgas 
tööturu osapoolte 
koolitusprogrammidesse 
energiatõhususele pühendatud peatüki 
lisamise ja nende programmide piisava 
rahastamise kaudu – panuse selle 
tagamisse, et Euroopa sotsiaalse dialoogi 
organite (Euroopa töönõukogud, Euroopa 
valdkondlikud sotsiaalse dialoogi 
komiteed, tööhõive ja oskustega tegelevad 
Euroopa töönõukogud) volitusi 
laiendataks ka energiatõhususele.

Or. en

Selgitus

European works’ councils and social dialogue can and should contribute to achieving the 
objectives of the Directive. As stated in the EESC opinion TEN/460 on the draft Directive, 
point 5.4.1., “worker participation is essential for better energy efficiency. Without their 
knowledge, experience and commitment results cannot be achieved.” Accordingly, the EESC 
calls on the Commission to help ensure that the remit of European Works’ Councils is 
extended to include energy efficiency so that the aims of the Directive can be achieved.” 
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(point 1.10). Training programmes for social partners in European social dialogue bodies, 
financed by the European Commission (DG employment), should be adapted accordingly.

Muudatusettepanek 827
Matthias Groote

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10 a. Liikmesriikidel tuleks paluda, kui 
nad tahavad energiaettevõtteid julgustada 
saavutama artikli 1 lõikes 2 määratletud 
energiatõhususe eesmärke, kaasata kogu 
väärtusloomeahel energiatootmisest 
energia jaotamise ja tarbimiseni.

Or. de

Muudatusettepanek 828
Fiorello Provera

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 10 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10 b. Liikmesriigid loovad reguleeriva ja 
fiskaalraamistiku, mis ergutab 
energiatõhususe alaste algatuste ja 
programmide rakendamist.

Or. en

Selgitus

In order to successfully open the energy services market and reach substantial results as
regarding energy saving, all the players involved in the process should play an active role 
within the efficiency framework. Some of them, notably end users, do not often have sufficient 
financial or conceptual tools to fully tap their saving potential, and that’s why there is the 
need to provide for some support mechanisms notably in the field of capitals and regulatory 
issues. Voluntary agreements would be the natural outcome of a business relationship 
involving players who positively see their commitment to energy efficiency, thus giving life to 
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the system approach energy efficiency strongly needs to exploit its full potential.

Muudatusettepanek 829
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid soodustavad selliste 
energiaauditite kättesaadavust kõikidele 
lõpptarbijatele, mis on taskukohase 
hinnaga ja mida sõltumatult viivad läbi 
kvalifitseeritud või akrediteeritud 
eksperdid.

Liikmesriigid soodustavad kõikidele 
lõpptarbijatele selliste energiaauditite 
kättesaadavust, mis on kulutõhusad ja 
mida sõltumatult viivad läbi 
kvalifitseeritud või akrediteeritud 
eksperdid. Energiaauditeid võivad läbi 
viia asutusesisesed eksperdid tingimusel, 
et nad on kvalifitseeritud või 
akrediteeritud, et nad auditeeritava 
tegevusega ise otseselt ei tegele ning et 
liikmesriik on loonud süsteemi nende töö 
kvaliteedi tagamiseks ja kontrollimiseks ja 
vajaduse korral sanktsioonide 
rakendamiseks. Liikmesriigid toetavad 
koolitusprogramme energiaauditi 
läbiviijatele kvalifikatsiooni andmiseks.

Or. fr

Selgitus

Nagu on märgitud direktiivi ettepaneku põhjenduses 20, tuleb suurtel äriühingutel, kus on 
arendatud välja tõelised energiaauditi alased ekspertteadmised, lubada kasutada 
auditeerimise läbiviimiseks kvalifitseeritud või akrediteeritud asutusesiseseid eksperte, kes 
auditeeritava tegevusega ise otseselt ei tegele.

Muudatusettepanek 830
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid soodustavad selliste Liikmesriigid soodustavad
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energiaauditite kättesaadavust kõikidele 
lõpptarbijatele, mis on taskukohase 
hinnaga ja mida sõltumatult viivad läbi 
kvalifitseeritud või akrediteeritud 
eksperdid.

investeerimisjärgu auditite kättesaadavust 
kõikidele lõpptarbijatele, et hinnata 
tööstusrajatiste, tööstuslike protsesside ja
tööstushoonete energiatõhusust ja see 
tagada. Neid auditeid kohandatakse 
majanduslikult ja tehniliselt igale 
tööstusrajatisele või -hoonele, sõltuvalt 
auditeeritava rajatise, protsessi või hoone 
keerukusest, ning neid viivad sõltumatult 
läbi kvalifitseeritud või akrediteeritud 
eksperdid, sealhulgas asutusesisesed 
eksperdid.

Or. en

Selgitus

Ettepanekuga tagatakse, et energiaauditid on piisavalt kvaliteetsed ja neid kohandatakse 
vastavalt auditeeritava ettevõtte või hoone majanduslikele vajadustele ja võimalustele. Samal 
ajal tagatakse, et energiaauditid on kulutõhusad ja proportsionaalsed energiatõhususe 
eesmärkidega.

Muudatusettepanek 831
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid soodustavad selliste 
energiaauditite kättesaadavust kõikidele 
lõpptarbijatele, mis on taskukohase 
hinnaga ja mida sõltumatult viivad läbi 
kvalifitseeritud või akrediteeritud 
eksperdid.

Liikmesriigid soodustavad
investeerimisjärgu auditite kättesaadavust 
kõikidele lõpptarbijatele, et hinnata 
tööstusrajatiste, tööstuslike protsesside ja
tööstushoonete energiatõhusust ja see 
tagada. Neid auditeid kohandatakse 
majanduslikult ja tehniliselt igale 
tööstusrajatisele või -hoonele, sõltuvalt 
auditeeritava rajatise, protsessi või hoone 
keerukusest, ning neid viivad sõltumatult 
läbi kvalifitseeritud või akrediteeritud 
eksperdid.

Or. en



AM\883622ET.doc 47/100 PE475.954v01-00

ET

Muudatusettepanek 832
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid soodustavad selliste 
energiaauditite kättesaadavust kõikidele 
lõpptarbijatele, mis on taskukohase 
hinnaga ja mida sõltumatult viivad läbi 
kvalifitseeritud või akrediteeritud 
eksperdid.

Liikmesriigid soodustavad kõikidele 
lõpptarbijatele selliste energiaauditite 
kättesaadavust, mis on taskukohase 
hinnaga ja mida viivad professionaalselt
läbi kvalifitseeritud või akrediteeritud 
eksperdid. Energiateenuste pakkumise 
võimalusest ei tohiks kõrvale jätta ühtegi 
turuosalist. Hästi väljaarendatud esmase 
ja täiendkoolituse meetodid tuleks 
säilitada.

Or. de

Selgitus

Energiateenuste turg peaks olema avatud kõikidele turuosalistele, kaasa arvatud kohalike 
energiaettevõtete töötajatele.

Muudatusettepanek 833
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid soodustavad selliste 
energiaauditite kättesaadavust kõikidele 
lõpptarbijatele, mis on taskukohase 
hinnaga ja mida sõltumatult viivad läbi 
kvalifitseeritud või akrediteeritud 
eksperdid.

Liikmesriigid soodustavad kõikidele 
lõpptarbijatele selliste energiaauditite 
kättesaadavust, mis on taskukohase 
hinnaga ja mida sõltumatult viivad läbi 
kvalifitseeritud või akrediteeritud 
eksperdid. Energiaauditeid võivad läbi 
viia asutusesisesed eksperdid tingimusel, 
et nad on kvalifitseeritud või 
akrediteeritud ning et nad auditeeritava 
tegevusega ise otseselt ei tegele.

Or. de



PE475.954v01-00 48/100 AM\883622ET.doc

ET

Selgitus

Paljudel juhtudel on olemas asutusesisesed ekspertteadmised, mida saab kasutada.

Muudatusettepanek 834
Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid soodustavad selliste 
energiaauditite kättesaadavust kõikidele 
lõpptarbijatele, mis on taskukohase 
hinnaga ja mida sõltumatult viivad läbi 
kvalifitseeritud või akrediteeritud 
eksperdid.

Liikmesriigid soodustavad kõikidele 
lõpptarbijatele selliste energiaauditite 
kättesaadavust, mis on taskukohase 
hinnaga ja mida objektiivselt ning 
sõltumatult viivad läbi kvalifitseeritud või 
akrediteeritud eksperdid. Eri 
liikmesriikides töötatakse välja ka 
kutseõppe kursused selliste ekspertide 
koolitamiseks.

Or. it

Muudatusettepanek 835
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid soodustavad selliste 
energiaauditite kättesaadavust kõikidele 
lõpptarbijatele, mis on taskukohase 
hinnaga ja mida sõltumatult viivad läbi 
kvalifitseeritud või akrediteeritud 
eksperdid.

Kui äriühingute suhtes juba ei kohaldata 
õigusaktidest tulenevaid nõudeid 
heitkoguste aruandluse ja auditeerimise 
kohta, soodustavad liikmesriigid kõikidele 
lõpptarbijatele selliste energiaauditite 
kättesaadavust, mis on kulutõhusad ja 
mida sõltumatult viivad läbi 
kvalifitseeritud või akrediteeritud 
eksperdid.

Or. en
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Muudatusettepanek 836
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid soodustavad selliste 
energiaauditite kättesaadavust kõikidele 
lõpptarbijatele, mis on taskukohase 
hinnaga ja mida sõltumatult viivad läbi 
kvalifitseeritud või akrediteeritud
eksperdid.

Liikmesriigid soodustavad kõikidele 
lõpptarbijatele selliste energiaauditite 
kättesaadavust, mida sõltumatult viivad 
läbi sertifitseeritud eksperdid.

Or. en

Muudatusettepanek 837
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid soodustavad selliste 
energiaauditite kättesaadavust kõikidele
lõpptarbijatele, mis on taskukohase 
hinnaga ja mida sõltumatult viivad läbi 
kvalifitseeritud või akrediteeritud 
eksperdid.

Liikmesriigid soodustavad kõikidele
tarbijatele selliste kvaliteetsete
energiaauditite kättesaadavust, mis on
kulutõhusad ja taskukohase hinnaga ning
mida sõltumatult viivad läbi XV a lisas 
määratletud kvalifitseeritud ja/või
akrediteeritud eksperdid.

Or. en

Selgitus

Mõiste „kvalifitseeritud” on üksi liiga ebamäärane ja seda võib mitmeti tõlgendada. 
Akrediteeritud eksperdid saavad tagada kvaliteedi nende akrediteerimise tingimuseks olevate 
piisavate kriteeriumite kaudu, mis tuleb kindlaks määrata direktiivi lisas, mille mudeliks on 
direktiivi 2009/28/EÜ (taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise 
kohta) lisa.
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Muudatusettepanek 838
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid soodustavad selliste 
energiaauditite kättesaadavust kõikidele 
lõpptarbijatele, mis on taskukohase 
hinnaga ja mida sõltumatult viivad läbi 
kvalifitseeritud või akrediteeritud 
eksperdid.

Liikmesriigid soodustavad kõikidele 
lõpptarbijatele selliste energiaauditite 
kättesaadavust, mis on taskukohase 
hinnaga, kulutõhusad ja mida viivad 
objektiivselt läbi kvalifitseeritud või 
akrediteeritud eksperdid.

Or. en

Selgitus

Sõnal „objektiivne” on üheselt mõistetav tähendus, kuid sõna „sõltumatult” võivad eri 
liikmesriigid tõlgendada erinevalt. Energiateenuste turg peaks olema avatud kõikidele 
turuosalistele.

Muudatusettepanek 839
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid soodustavad selliste 
energiaauditite kättesaadavust kõikidele 
lõpptarbijatele, mis on taskukohase 
hinnaga ja mida sõltumatult viivad läbi 
kvalifitseeritud või akrediteeritud 
eksperdid.

Liikmesriigid soodustavad kõikidele 
lõpptarbijatele selliste energiaauditite 
kättesaadavust, mis on tõhusad, 
kulutõhusad, taskukohase hinnaga ja mida 
sõltumatult viivad läbi kvalifitseeritud või 
akrediteeritud eksperdid.

Or. ro

Muudatusettepanek 840
Silvia-Adriana Ţicău
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid soodustavad selliste 
energiaauditite kättesaadavust kõikidele 
lõpptarbijatele, mis on taskukohase 
hinnaga ja mida sõltumatult viivad läbi 
kvalifitseeritud või akrediteeritud 
eksperdid.

Liikmesriigid soodustavad kõikidele 
lõpptarbijatele selliste energiaauditite 
kättesaadavaks ja ligipääsetavaks 
muutmist, mis on taskukohase hinnaga ja 
mida sõltumatult viivad läbi 
kvalifitseeritud või akrediteeritud 
eksperdid.

Or. ro

Muudatusettepanek 841
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid soodustavad selliste 
energiaauditite kättesaadavust kõikidele 
lõpptarbijatele, mis on taskukohase 
hinnaga ja mida sõltumatult viivad läbi 
kvalifitseeritud või akrediteeritud 
eksperdid.

Liikmesriigid soodustavad kõikidele 
lõpptarbijatele selliste energiaauditite 
kättesaadavust, mis on taskukohase 
hinnaga ja mida viivad professionaalselt
läbi kvalifitseeritud või akrediteeritud 
eksperdid.

Or. de

Muudatusettepanek 842
Daniel Caspary

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid soodustavad selliste 
energiaauditite kättesaadavust kõikidele 
lõpptarbijatele, mis on taskukohase 
hinnaga ja mida sõltumatult viivad läbi 

Liikmesriigid soodustavad kõikidele 
lõpptarbijatele selliste energiaauditite 
kättesaadavust, mis on taskukohase 
hinnaga ja mida viivad objektiivselt läbi 
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kvalifitseeritud või akrediteeritud 
eksperdid.

kvalifitseeritud või akrediteeritud
asutusesisesed eksperdid.

Or. de

Muudatusettepanek 843
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid soodustavad selliste 
energiaauditite kättesaadavust kõikidele 
lõpptarbijatele, mis on taskukohase 
hinnaga ja mida sõltumatult viivad läbi 
kvalifitseeritud või akrediteeritud 
eksperdid.

Liikmesriigid soodustavad kõikidele 
lõpptarbijatele selliste energiaauditite 
kättesaadavust, mis on taskukohase 
hinnaga ja mida sõltumatult viivad läbi 
sertifitseeritud või akrediteeritud 
eksperdid.

Or. en

Muudatusettepanek 844
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Garanteerimaks, et energiaauditite ja 
energiajuhtimissüsteemidega suudetakse 
tuvastada, edastada ja kindlustada pikas 
perspektiivis kättesaadav energiasääst 
käesolevas artiklis ette nähtud ettevõtete 
ja kodumajapidamiste jaoks, tagavad 
liikmesriigid, et need auditid ja süsteemid 
sisaldavad, ning nende puhul järgitakse, 
V a lisas sätestatud miinimumnõudeid.

Or. en
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Muudatusettepanek 845
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Auditeid võivad läbi viia asutusesisesed 
eksperdid tingimusel, et nad on 
kvalifitseeritud ja akrediteeritud ning et 
liikmesriik on loonud süsteemi nende töö 
kvaliteedi tagamiseks ja kontrollimiseks ja 
vajaduse korral sanktsioonide 
rakendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 846
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et energiaauditi 
läbiviijatele kvalifikatsiooni andmiseks on 
kättesaadavad koolitusprogrammid.

Or. en

Muudatusettepanek 847
Francisco Sosa Wagner

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid töötavad välja programmid 
selleks, et julgustada kodumajapidamisi 
ning väikeseid ja keskmise suurusega 
ettevõtjaid läbi tegema energiaauditeid.

Liikmesriigid töötavad välja programmid 
selleks, et julgustada kodumajapidamisi 
ning väikeseid ja keskmise suurusega 
ettevõtjaid läbi tegema energiaauditeid.
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Sellised programmid sisaldavad stiimulite 
ja rahastamise kavasid, et tagada 
energiaauditite käigus tehtud kõrge 
kulutasuvusega soovituste rakendamine 
kooskõlas kohaldatavate riigiabi 
eeskirjadega.

Or. en

Selgitus

VKEd vajavad toetust auditite käigus tehtud soovituste rakendamise kulude katmiseks, mis on 
audititel põhineva tulemusliku ja tõhusa energiasäästupoliitika peamine element.

Muudatusettepanek 848
Fiona Hall, Corinne Lepage

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid töötavad välja programmid 
selleks, et julgustada kodumajapidamisi 
ning väikeseid ja keskmise suurusega 
ettevõtjaid läbi tegema energiaauditeid.

Liikmesriigid töötavad välja programmid 
selleks, et julgustada kodumajapidamisi 
ning väikeseid ja keskmise suurusega 
ettevõtjaid läbi tegema energiaauditeid.
Eelkõige võivad liikmesriigid võtta 
kasutusele stiimulid ja rahalise toetuse, 
näiteks maksusoodustused või 
subsiidiumid, et tagada energiaauditite 
käigus tehtud kulutasuvate soovituste 
rakendamine mõistliku aja jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 849
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid töötavad välja programmid Liikmesriigid töötavad välja programmid 
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selleks, et julgustada kodumajapidamisi 
ning väikeseid ja keskmise suurusega 
ettevõtjaid läbi tegema energiaauditeid.

selleks, et julgustada kodumajapidamisi 
ning väikeseid ja keskmise suurusega 
ettevõtjaid läbi tegema energiaauditeid.
Nimetatud energiaaudititega tuvastatakse 
kulutõhusa energiasäästu võimalused ja 
määratakse kindlaks säästu suurus 
lühikeses, keskmises ja pikas 
perspektiivis.

Or. en

Muudatusettepanek 850
András Gyürk

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid töötavad välja programmid 
selleks, et julgustada kodumajapidamisi
ning väikeseid ja keskmise suurusega 
ettevõtjaid läbi tegema energiaauditeid.

Liikmesriigid töötavad välja programmid 
selleks, et julgustada kodumajapidamisi 
ning väikeseid ja keskmise suurusega 
ettevõtjaid läbi tegema energiaauditeid.
Komisjon abistab liikmesriike, toetades 
olemasolevate parimate tavade 
vahetamist.

Or. en

Muudatusettepanek 851
Antonio Cancian, Amalia Sartori

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid töötavad välja programmid
selleks, et julgustada kodumajapidamisi 
ning väikeseid ja keskmise suurusega 
ettevõtjaid läbi tegema energiaauditeid.

Liikmesriigid töötavad välja programmid,
millega julgustada kodumajapidamisi ning 
väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtjaid 
läbi tegema energiaauditeid ning edendada 
energiatõhususe lepingute vastuvõtmist.

Or. en
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Muudatusettepanek 852
Teresa Riera Madurell

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid töötavad välja programmid 
selleks, et julgustada kodumajapidamisi 
ning väikeseid ja keskmise suurusega 
ettevõtjaid läbi tegema energiaauditeid.

Liikmesriigid töötavad välja programmid 
selleks, et julgustada kodumajapidamisi 
ning väikeseid ja keskmise suurusega 
ettevõtjaid läbi tegema energiaauditeid
ning seejärel selliste auditite tulemusi ellu 
rakendama.

Or. en

Muudatusettepanek 853
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid töötavad välja programmid
selleks, et julgustada kodumajapidamisi 
ning väikeseid ja keskmise suurusega 
ettevõtjaid läbi tegema energiaauditeid.

Liikmesriigid töötavad välja
rahastamisprogrammid ja 
maksusoodustused selleks, et julgustada 
kodumajapidamisi ning väikeseid ja 
keskmise suurusega ettevõtjaid läbi tegema 
energiaauditeid.

Or. ro

Muudatusettepanek 854
Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid töötavad välja stiimulid ja 
rahastamise kavad, et tagada, et väikesed 
ja keskmise suurusega ettevõtjad ja 
kodumajapidamised suudavad täielikult 
või osaliselt katta energiaauditite ja nende 
käigus tehtud kõrge kulutasuvusega 
soovituste rakendamise kulud, kui välja 
pakutud meetmed ellu viiakse.

Or. en

Muudatusettepanek 855
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et saadaval on 
piisaval arvul kvalifitseeritud ja/või 
volitatud eksperte.

Or. ro

Muudatusettepanek 856
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid juhivad väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate tähelepanu 
konkreetsetele näidetele, kuidas 
energiajuhtimissüsteem võiks soodustada 
nende äritegevust.

Liikmesriigid juhivad väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate tähelepanu 
konkreetsetele näidetele, kuidas 
energiajuhtimissüsteem võiks soodustada 
nende äritegevust. Seejuures peavad 
liikmesriigid tegema koostööd 
väikeettevõtjaid esindavate 
vahendusorganisatsioonidega.
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Or. fr

Selgitus

Väikeettevõtjaid esindavate organisatsioonide kaudu struktureeritud meetmete kujul antav 
individuaalne toetus on vajalik energiatõhususpoliitika elluviimiseks väike- ja 
mikroettevõtetes.

Muudatusettepanek 857
Fiorello Provera

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Audititest tulenevate investeeringute või 
investeerimiskavade elluviimise puhul 
vabatahtlike kokkulepete raames 
kohaldatakse ajutisi stiimuleid või 
fiskaalset erikohtlemist, sealhulgas ka 
maksusoodustusi, mis toetavad 
tööhõivepoliitikat.

Or. en

Selgitus

Mis tahes investeeringut tõhususse tuleks toetada, et lasta osalejatel täielikult pühenduda neid 
huvitava(te)le projekti(de)le. Esmatähtsaks tuleks pidada rahalisi stiimuleid ja fiskaalset 
sooduskohtlemist, et võita osalejate usaldus nende poolt tõhususse tehtavate investeeringute 
elujõulisusesse ja tasuvusse.

Muudatusettepanek 858
Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid määravad kindlaks 
rahalised või maksustiimulid, et katta kõik 
VKEde energiaauditi läbiviimise kulud 
või osa neist, ning samuti stiimulid, mis 
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võimaldavad „Linnapeade pakti” 
allkirjastanud kohalikel omavalitsustel 
viia ellu säästva energia tegevuskavas 
energiatõhususe parandamiseks ette 
nähtud meetmed.

Or. it

Muudatusettepanek 859
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et ettevõtetes,
mida ei käsitleta lõike 1 teises lõigus,
tehakse energiaauditid, mida sõltumatult 
ja kulutõhusalt viivad läbi kvalifitseeritud 
või akrediteeritud eksperdid, hiljemalt 30. 
juuniks 2014 ning iga kolme aasta tagant 
viimasest energiaauditist arvates.

2. Liikmesriigid julgustavad ettevõtteid, 
mida ei käsitleta lõike 1 teises lõigus,
tegema läbi energiaauditit, mida 
sõltumatult ja kulutõhusalt viivad läbi 
kvalifitseeritud või akrediteeritud 
eksperdid, hiljemalt 30. juuniks 2014 ning 
iga kolme aasta tagant viimasest 
energiaauditist arvates.

Selleks võivad liikmesriigid luua stiimulid 
energiaauditite regulaarseks 
läbiviimiseks, näiteks sõlmides 
energiaauditite ja/või 
energiajuhtimissüsteemide osas ettevõtjate 
või ettevõtjate ühendustega kokkulepped 
vastavalt direktiivi 2003/96/EÜ artikli 17 
lõike 1 punktile b.
Energiaauditeid võivad läbi viia 
asutusesisesed eksperdid tingimusel, et 
nad on kvalifitseeritud või akrediteeritud, 
et nad auditeeritava tegevusega ise 
otseselt ei tegele ning et liikmesriik on 
loonud süsteemi nende töö kvaliteedi 
tagamiseks ja kontrollimiseks ja vajaduse 
korral sanktsioonide rakendamiseks.

Or. de
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Selgitus

Mõnes liikmesriigis on vabatahtlikud kokkulepped ettevõtjate või ettevõtjate ühendustega ning 
riiklikud stiimulite süsteemid – kombineerituna range järelevalvekorraga – osutunud väga 
tõhusaks kliima- ja keskkonnakaitsealaste eesmärkide saavutamise ning energiatõhususe 
suurendamise vahendiks. Kuna artiklis 7 kirjeldatakse energiaauditite läbiviimise lubatud 
korda, tuleks otseselt kajastada põhjenduse 20 sõnastust.

Muudatusettepanek 860
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et ettevõtetes,
mida ei käsitleta lõike 1 teises lõigus,
tehakse energiaauditid, mida sõltumatult 
ja kulutõhusalt viivad läbi kvalifitseeritud 
või akrediteeritud eksperdid, hiljemalt 30. 
juuniks 2014 ning iga kolme aasta tagant
viimasest energiaauditist arvates.

2. Liikmesriigid julgustavad ettevõtteid, 
mida ei käsitleta lõike 1 teises lõigus,
tegema läbi energiaauditit, mida viivad 
läbi kvalifitseeritud või akrediteeritud 
eksperdid, ja kordama seda hiljemalt iga
viie aasta tagant.

Or. de

Selgitus

Kui audiitorite peamised soovitused on juba kolme aasta pärast ellu rakendatud, võib olla 
mõttekas viia järgmine audit läbi juba varem. Siin tuleks kasutada paindlikkust.

Muudatusettepanek 861
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et ettevõtetes, 
mida ei käsitleta lõike 1 teises lõigus, 
tehakse energiaauditid, mida sõltumatult ja 
kulutõhusalt viivad läbi kvalifitseeritud või 
akrediteeritud eksperdid, hiljemalt 30. 
juuniks 2014 ning iga kolme aasta tagant 

2. Liikmesriigid tagavad, et ettevõtetes, 
mida ei käsitleta lõike 1 teises lõigus, 
tehakse energiaauditid, mida sõltumatult ja 
kulutõhusalt viivad läbi kvalifitseeritud või 
akrediteeritud eksperdid, hiljemalt kaks 
aastat pärast käesoleva direktiivi 
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viimasest energiaauditist arvates. jõustumist ning iga viie aasta tagant 
viimasest energiaauditist arvates.
Liikmesriigid lubavad ettevõtetel, kus 
eelmise energiaauditi soovitused on ellu 
rakendatud, viia järgmine audit läbi 10 
aasta jooksul.

Or. fr

Selgitus

Liikmesriigid peaksid tagama, et ettevõtetes, mida ei käsitleta lõike 1 teises lõigus, tehakse 
energiaauditid, mida sõltumatult ja kulutõhusalt viivad läbi kvalifitseeritud või akrediteeritud 
eksperdid, hiljemalt kaks aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumist ning iga viie aasta 
tagant viimasest energiaauditist arvates. Liikmesriigid peaksid lubama ettevõtetel, kus 
eelmise energiaauditi soovitused on ellu rakendatud, viia järgmine audit läbi 10 aasta 
jooksul.

Muudatusettepanek 862
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Jan Březina, Ioannis A. 
Tsoukalas, Holger Krahmer, Romana Jordan Cizelj

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et ettevõtetes, 
mida ei käsitleta lõike 1 teises lõigus, 
tehakse energiaauditid, mida sõltumatult ja 
kulutõhusalt viivad läbi kvalifitseeritud või 
akrediteeritud eksperdid, hiljemalt 30. 
juuniks 2014 ning iga kolme aasta tagant 
viimasest energiaauditist arvates.

2. Liikmesriigid tagavad, et ettevõtetes, 
mida ei käsitleta lõike 1 teises lõigus, 
tehakse energiaauditid, mida sõltumatult ja 
kulutõhusalt viivad läbi kvalifitseeritud või 
akrediteeritud eksperdid, hiljemalt 30. 
juuniks 2015 ning iga kolme aasta tagant 
viimasest energiaauditist arvates. Auditeid 
võivad viia läbi asutusesisesed eksperdid 
tingimusel, et nad on kvalifitseeritud ja 
akrediteeritud, et nad auditeeritava 
tegevusega ise otseselt ei tegele ning et 
liikmesriik on loonud süsteemi nende töö 
kvaliteedi tagamiseks ja kontrollimiseks.

Or. en
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Muudatusettepanek 863
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et ettevõtetes, 
mida ei käsitleta lõike 1 teises lõigus, 
tehakse energiaauditid, mida sõltumatult ja 
kulutõhusalt viivad läbi kvalifitseeritud või 
akrediteeritud eksperdid, hiljemalt 30. 
juuniks 2014 ning iga kolme aasta tagant 
viimasest energiaauditist arvates.

2. Liikmesriigid tagavad, et ettevõtetes, 
mida ei käsitleta lõike 1 teises lõigus, 
tehakse energiaauditid, mida objektiivselt
ja kulutõhusalt viivad läbi kvalifitseeritud 
või akrediteeritud eksperdid, kes võivad 
olla ka asutusesisesed eksperdid, hiljemalt 
30. juuniks 2014 ning iga viie aasta tagant 
viimasest energiaauditist arvates.

Energiateenuste pakkumise võimalusest ei 
tohiks kõrvale jätta ühtegi turuosalist.
Liikmesriigid tagavad, et energiaaudititest 
saadud andmeid käsitletakse 
konfidentsiaalselt.

Or. en

Selgitus

Sõnal „objektiivne” on üheselt mõistetav tähendus, kuid sõna „sõltumatult” võivad eri 
liikmesriigid tõlgendada erinevalt. Energiateenuste turg peaks olema avatud kõikidele 
turuosalistele. Sellega selgitatakse, et põhjenduses 20 nimetatud asutusesiseste ekspertide 
läbiviidud auditid vastavad objektiivsuse nõudele. Kuna direktiivi kehtivus ei lõpe aastaga 
2020, tuleks energiaaudititele ette näha pikemaajalisem perspektiiv.

Muudatusettepanek 864
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et ettevõtetes, 
mida ei käsitleta lõike 1 teises lõigus,
tehakse energiaauditid, mida sõltumatult 
ja kulutõhusalt viivad läbi kvalifitseeritud 
või akrediteeritud eksperdid, hiljemalt 30.

2. Liikmesriigid julgustavad ettevõtteid, 
mida ei käsitleta lõike 1 teises lõigus,
viima regulaarselt läbi energiaauditit, 
mida sõltumatult ja kulutõhusalt viivad läbi 
kvalifitseeritud või akrediteeritud 
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juuniks 2014 ning iga kolme aasta tagant 
viimasest energiaauditist arvates.

eksperdid, sealhulgas asutusesisesed 
eksperdid.

Selleks võivad liikmesriigid lülitada 
energiaauditid pikaajalistesse 
vabatahtlikesse energiatõhususe 
kokkulepetesse, mille üle teostab 
järelevalvet asjaomane liikmesriik.

Or. en

Selgitus

Energiaauditite läbiviimise võimalus asutusesiseste ekspertide poolt, nagu on mainitud 
põhjenduses 20, tuleb heaks kiita. Ettevõtte oma regulaarseid auditeerimiskavasid tuleks 
aktsepteerida näiteks pikaajaliste vabatahtlike kokkulepete raames.

Muudatusettepanek 865
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et ettevõtetes, 
mida ei käsitleta lõike 1 teises lõigus,
tehakse energiaauditid, mida sõltumatult 
ja kulutõhusalt viivad läbi kvalifitseeritud 
või akrediteeritud eksperdid, hiljemalt 30.
juuniks 2014 ning iga kolme aasta tagant 
viimasest energiaauditist arvates.

2. Liikmesriigid julgustavad ettevõtteid, 
mida ei käsitleta lõike 1 teises lõigus,
viima regulaarselt läbi energiaauditeid, 
mida sõltumatult ja kulutõhusalt viivad läbi 
kvalifitseeritud või akrediteeritud 
eksperdid.

Selleks võivad liikmesriigid lülitada 
energiaauditid sidusrühmade 
organisatsioonide ja määratud asutuse 
vahelistesse laiematesse vabatahtlikesse 
kokkulepetesse, mille üle teostab 
järelevalvet asjaomane liikmesriik või 
komisjon.

Or. en

Selgitus

Energiaauditeid tuleks propageerida vabatahtlikkuse alusel, mis võimaldab liikmesriikidel 
säilitada paindlikkus erasektori/tööstusharuga sõlmitavatel vabatahtlikel ja pikaajalistel 
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kokkulepetel põhinevate riiklike energiatõhususe kavade kujundamisel. Mitmes liikmesriigis 
on sellised vabatahtlikud kokkulepped andnud väga eduka panuse energiatõhususe 
parandamisse ja kliimakaitsesse.

Muudatusettepanek 866
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et ettevõtetes, 
mida ei käsitleta lõike 1 teises lõigus,
tehakse energiaauditid, mida sõltumatult 
ja kulutõhusalt viivad läbi kvalifitseeritud 
või akrediteeritud eksperdid, hiljemalt 30.
juuniks 2014 ning iga kolme aasta tagant 
viimasest energiaauditist arvates.

2. Liikmesriigid julgustavad ettevõtteid, 
mida ei käsitleta lõike 1 teises lõigus,
viima regulaarselt läbi energiaauditeid, 
mida sõltumatult ja kulutõhusalt viivad läbi 
kvalifitseeritud või akrediteeritud 
eksperdid.

Selleks võivad liikmesriigid lülitada 
energiaauditid sidusrühmade 
organisatsioonide ja määratud asutuse 
vahelistesse laiematesse vabatahtlikesse 
kokkulepetesse, mille üle teostab 
järelevalvet asjaomane liikmesriik või 
komisjon.

Or. en

Muudatusettepanek 867
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et ettevõtetes, 
mida ei käsitleta lõike 1 teises lõigus, 
tehakse energiaauditid, mida sõltumatult ja
kulutõhusalt viivad läbi kvalifitseeritud 
või akrediteeritud eksperdid, hiljemalt 30. 
juuniks 2014 ning iga kolme aasta tagant 

2. Liikmesriigid tagavad, et ettevõtetes, 
mida ei käsitleta lõike 1 teises lõigus, 
tehakse energiaauditid, mida sõltumatult ja
taskukohasel viisil viivad läbi 
kvalifitseeritud või akrediteeritud 
eksperdid, hiljemalt 30. juuniks 2014.
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viimasest energiaauditist arvates.

Or. ro

Muudatusettepanek 868
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et ettevõtetes, 
mida ei käsitleta lõike 1 teises lõigus, 
tehakse energiaauditid, mida sõltumatult ja 
kulutõhusalt viivad läbi kvalifitseeritud või 
akrediteeritud eksperdid, hiljemalt 30. 
juuniks 2014 ning iga kolme aasta tagant 
viimasest energiaauditist arvates.

2. Liikmesriigid julgustavad ettevõtteid, 
mida ei käsitleta lõike 1 teises lõigus, 
tehakse energiaauditid, mida sõltumatult ja 
kulutõhusalt viivad läbi kvalifitseeritud või 
akrediteeritud eksperdid, sealhulgas 
asutusesisesed eksperdid, hiljemalt 30. 
juuniks 2014 ning iga seitsme aasta tagant 
viimasest energiaauditist arvates, kui kogu 
ettevõtte või selle osa töös ei toimu olulisi 
muudatusi.

Or. en

Muudatusettepanek 869
Daniel Caspary

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et ettevõtetes, 
mida ei käsitleta lõike 1 teises lõigus, 
tehakse energiaauditid, mida sõltumatult ja 
kulutõhusalt viivad läbi kvalifitseeritud või 
akrediteeritud eksperdid, hiljemalt 30. 
juuniks 2014 ning iga kolme aasta tagant 
viimasest energiaauditist arvates.

2. Liikmesriigid tagavad, et ettevõtetes, 
mida ei käsitleta lõike 1 teises lõigus, 
tehakse energiaauditid, mida sõltumatult ja 
kulutõhusalt viivad läbi kvalifitseeritud või 
akrediteeritud eksperdid, hiljemalt kaks 
aastat pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist ning iga viie aasta tagant 
viimasest energiaauditist arvates.

Or. de
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Muudatusettepanek 870
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et ettevõtetes, 
mida ei käsitleta lõike 1 teises lõigus, 
tehakse energiaauditid, mida sõltumatult ja 
kulutõhusalt viivad läbi kvalifitseeritud või 
akrediteeritud eksperdid, hiljemalt 30. 
juuniks 2014 ning iga kolme aasta tagant 
viimasest energiaauditist arvates.

2. Liikmesriigid tagavad, et ettevõtetes, 
mida ei käsitleta lõike 1 teises lõigus, 
tehakse energiaauditid, mida sõltumatult ja 
kulutõhusalt viivad läbi kvalifitseeritud või 
akrediteeritud eksperdid, hiljemalt kaks 
aastat pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist ning vähemalt iga viie aasta 
tagant viimasest energiaauditist arvates.

Or. pl

Muudatusettepanek 871
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et ettevõtetes, 
mida ei käsitleta lõike 1 teises lõigus, 
tehakse energiaauditid, mida sõltumatult ja 
kulutõhusalt viivad läbi kvalifitseeritud või 
akrediteeritud eksperdid, hiljemalt 30. 
juuniks 2014 ning iga kolme aasta tagant 
viimasest energiaauditist arvates.

2. Liikmesriigid tagavad, et ettevõtetes, 
mida ei käsitleta lõike 1 teises lõigus, 
tehakse energiaauditid, mida sõltumatult ja 
kulutõhusalt viivad läbi kvalifitseeritud või 
akrediteeritud eksperdid, hiljemalt kaks 
aastat pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist ning vähemalt iga viie aasta 
tagant viimasest energiaauditist arvates.

Or. en

Muudatusettepanek 872
Britta Thomsen
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et ettevõtetes, 
mida ei käsitleta lõike 1 teises lõigus, 
tehakse energiaauditid, mida sõltumatult ja 
kulutõhusalt viivad läbi kvalifitseeritud või
akrediteeritud eksperdid, hiljemalt 30. 
juuniks 2014 ning iga kolme aasta tagant 
viimasest energiaauditist arvates.

2. Liikmesriigid tagavad, et ettevõtetes, 
mida ei käsitleta lõike 1 teises lõigus, 
tehakse energiaauditid, mida sõltumatult ja 
kulutõhusalt viivad läbi XV a lisas 
määratletud kvalifitseeritud ja/või
akrediteeritud eksperdid, hiljemalt 30. 
juuniks 2013 ning iga kolme aasta tagant 
viimasest energiaauditist arvates.

Or. en

Selgitus

Mõiste „kvalifitseeritud” on üksi liiga ebamäärane ja seda võib mitmeti tõlgendada. 
Kvalifitseeritud ja/või akrediteeritud eksperdid saavad tagada kvaliteedi nende 
akrediteerimise tingimuseks olevate piisavate kriteeriumite kaudu, mis tuleb kindlaks määrata 
direktiivi lisas, mille mudeliks on direktiivi 2009/28/EÜ (taastuvatest energiaallikatest 
toodetud energia kasutamise edendamise kohta) lisa. Tööstust tuleb rohkem kaasata: esimeste 
energiaauditite tähtaeg tuleks 2014. aastalt ettepoole tuua.

Muudatusettepanek 873
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et ettevõtetes, 
mida ei käsitleta lõike 1 teises lõigus, 
tehakse energiaauditid, mida sõltumatult ja 
kulutõhusalt viivad läbi kvalifitseeritud või 
akrediteeritud eksperdid, hiljemalt 30. 
juuniks 2014 ning iga kolme aasta tagant 
viimasest energiaauditist arvates.

2. Liikmesriigid tagavad, et ettevõtetes, 
mida ei käsitleta lõike 1 teises lõigus, 
tehakse energiaauditid, mida sõltumatult ja 
kulutõhusalt viivad läbi kvalifitseeritud või 
akrediteeritud eksperdid, hiljemalt 30. 
juuniks 2014 ning iga viie aasta tagant 
viimasest energiaauditist arvates.

Or. en
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Muudatusettepanek 874
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et ettevõtetes, 
mida ei käsitleta lõike 1 teises lõigus, 
tehakse energiaauditid, mida sõltumatult ja 
kulutõhusalt viivad läbi kvalifitseeritud või 
akrediteeritud eksperdid, hiljemalt 30. 
juuniks 2014 ning iga kolme aasta tagant 
viimasest energiaauditist arvates.

2. Liikmesriigid tagavad, et ettevõtetes, 
mida ei käsitleta lõike 1 teises lõigus, 
tehakse energiaauditid, mida sõltumatult ja 
kulutõhusalt viivad läbi kvalifitseeritud või 
akrediteeritud eksperdid, hiljemalt 30. 
juuniks 2015 ning iga kolme aasta tagant 
viimasest energiaauditist arvates.

Or. en

Muudatusettepanek 875
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et ettevõtetes, 
mida ei käsitleta lõike 1 teises lõigus, 
tehakse energiaauditid, mida sõltumatult ja 
kulutõhusalt viivad läbi kvalifitseeritud või 
akrediteeritud eksperdid, hiljemalt 30. 
juuniks 2014 ning iga kolme aasta tagant 
viimasest energiaauditist arvates.

2. Liikmesriigid tagavad, et ettevõtetes, 
mida ei käsitleta lõike 1 teises lõigus, 
tehakse energiaauditid, mida 
professionaalselt ja kulutõhusalt viivad 
läbi kvalifitseeritud või akrediteeritud 
eksperdid, hiljemalt 30. juuniks 2014 ning 
iga kolme aasta tagant viimasest 
energiaauditist arvates.

Or. de

Muudatusettepanek 876
Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et ettevõtetes, 
mida ei käsitleta lõike 1 teises lõigus, 
tehakse energiaauditid, mida sõltumatult ja 
kulutõhusalt viivad läbi kvalifitseeritud või
akrediteeritud eksperdid, hiljemalt 30. 
juuniks 2014 ning iga kolme aasta tagant 
viimasest energiaauditist arvates.

2. Liikmesriigid tagavad, et ettevõtetes, 
mida ei käsitleta lõike 1 teises lõigus, 
tehakse energiaauditid, mida sõltumatult ja 
kulutõhusalt viivad läbi kvalifitseeritud ja 
akrediteeritud eksperdid, hiljemalt 30. 
juuniks 2014 ning iga kolme aasta tagant 
viimasest energiaauditist arvates.

Or. en

Muudatusettepanek 877
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks võivad liikmesriigid lülitada 
energiaauditid sidusrühmade 
organisatsioonide ja määratud asutuse 
vahelistesse laiematesse vabatahtlikesse 
kokkulepetesse, mille üle teostab 
järelvalvet asjaomane liikmesriik.

Or. en

Muudatusettepanek 878
Vicky Ford

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Aastas vähem kui 2000 MWh tarbivatele 
büroodele või büroohoonetele on 
energiaauditite läbiviimine vabatahtlik.

Or. en
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Muudatusettepanek 879
Bernd Lange

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Komisjon tagab kuni 30. juunini 
2014, et kohustusliku energiaauditi alla 
võib lisada muud auditeerimise või 
jätkusuutlikkuse aruandlussüsteemi 
aspektid juhul, kui need vastavad 
kriteeriumitele.

Or. de

Selgitus

Suurema energiatõhususe tagamiseks tuleb jälgida ja optimeerida energia tarbimist. Seega 
on vajalik kõikehõlmav ja jätkusuutlik lähenemisviis.

Muudatusettepanek 880
Paul Rübig

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid tagavad, et ettevõtteid 
toetatakse stiimulitega, mis võimaldavad 
neil rahastada energiaauditites antud 
soovituste rakendamist. 

Or. en

Selgitus

Ettevõtteid on vaja toetada energiaaudititest tulenevate kulude katmiseks ning 
energiaauditites soovitatud investeeringute tegemiseks.
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Muudatusettepanek 881
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Energiaaudit kehtib kõige rohkem 10 
aastat.

Or. ro

Muudatusettepanek 882
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Sõltumatult läbiviidav energiaaudit, 
mis tehakse osana 
energiajuhtimissüsteemist või mida 
rakendatakse sidusrühmade 
organisatsioonide ja määratud asutuse 
vahelise vabatahtliku kokkuleppe 
tulemusena ning mille üle teostab 
järelevalvet asjaomane liikmesriik või 
komisjon, loetakse vastavaks lõike 2 
nõuetele.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Artikli 7 lõige 3 muutub üleliigseks, kui jõustub artikli 7 lõike 2 kohta tehtud 
muudatusettepanek.

Muudatusettepanek 883
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Sõltumatult läbiviidav energiaaudit, 
mis tehakse osana 
energiajuhtimissüsteemist või mida 
rakendatakse sidusrühmade 
organisatsioonide ja määratud asutuse 
vahelise vabatahtliku kokkuleppe 
tulemusena ning mille üle teostab 
järelevalvet asjaomane liikmesriik või 
komisjon, loetakse vastavaks lõike 2 
nõuetele.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Artikli 7 lõige 3 muutub üleliigseks, kui jõustub artikli 7 lõike 2 kohta tehtud 
muudatusettepanek.

Muudatusettepanek 884
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Sõltumatult läbiviidav energiaaudit, 
mis tehakse osana 
energiajuhtimissüsteemist või mida 
rakendatakse sidusrühmade 
organisatsioonide ja määratud asutuse 
vahelise vabatahtliku kokkuleppe 
tulemusena ning mille üle teostab 
järelevalvet asjaomane liikmesriik või 
komisjon, loetakse vastavaks lõike 2 
nõuetele.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Artikli 7 lõige 3 muutub üleliigseks, kui jõustub artikli 7 lõike 2 kohta tehtud 
muudatusettepanek.
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Muudatusettepanek 885
Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Sõltumatult läbiviidav energiaaudit, mis 
tehakse osana energiajuhtimissüsteemist 
või mida rakendatakse sidusrühmade 
organisatsioonide ja määratud asutuse 
vahelise vabatahtliku kokkuleppe 
tulemusena ning mille üle teostab 
järelevalvet asjaomane liikmesriik või 
komisjon, loetakse vastavaks lõike 2 
nõuetele.

3. Sõltumatult läbiviidav energiaaudit, mis 
tehakse osana energiajuhtimissüsteemist 
või mida rakendatakse sidusrühmade 
organisatsioonide ja määratud asutuse 
vahelise vabatahtliku kokkuleppe 
tulemusena ning mille üle teostab 
järelevalvet asjaomane liikmesriik või 
komisjon, loetakse vastavaks lõike 2 
nõuetele. Sõltumatuse nõue lubab auditeid 
läbi viia asutusesisestel ekspertidel 
tingimusel, et nad on kvalifitseeritud või 
akrediteeritud, et nad ei osale otseselt 
auditeeritavas tegevuses ja et liikmesriik 
on kehtestanud kava nende kvaliteedi 
tagamiseks ja selle hindamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 886
Daniel Caspary

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Sõltumatult läbiviidav energiaaudit, mis 
tehakse osana energiajuhtimissüsteemist 
või mida rakendatakse sidusrühmade 
organisatsioonide ja määratud asutuse 
vahelise vabatahtliku kokkuleppe 
tulemusena ning mille üle teostab 
järelevalvet asjaomane liikmesriik või 
komisjon, loetakse vastavaks lõike 2 
nõuetele.

3. Objektiivselt läbiviidav energiaaudit, 
mis tehakse osana 
energiajuhtimissüsteemist või mida 
rakendatakse sidusrühmade 
organisatsioonide ja määratud asutuse 
vahelise vabatahtliku kokkuleppe 
tulemusena ning mille üle teostab 
järelevalvet asjaomane liikmesriik või 
komisjon, võib kuuluda liikmesriigi 
stimuleerimiskavasse.
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Or. de

Muudatusettepanek 887
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Sõltumatult läbiviidav energiaaudit, mis 
tehakse osana energiajuhtimissüsteemist 
või mida rakendatakse sidusrühmade 
organisatsioonide ja määratud asutuse 
vahelise vabatahtliku kokkuleppe 
tulemusena ning mille üle teostab 
järelevalvet asjaomane liikmesriik või 
komisjon, loetakse vastavaks lõike 2 
nõuetele.

3. Objektiivselt läbiviidav energiaaudit, 
mis tehakse osana 
energiajuhtimissüsteemist või mida 
rakendatakse sidusrühmade 
organisatsioonide ja määratud asutuse 
vahelise vabatahtliku kokkuleppe 
tulemusena ning mille üle teostab 
järelevalvet asjaomane liikmesriik või 
komisjon, loetakse vastavaks lõike 2 
nõuetele. Ükski turuosaline ei tohiks 
energiateenuste pakkumise võimalusest 
kõrvale jääda.

Or. en

Selgitus

Sõnal “objektiivne” on üheselt mõistetav tähendus, kuid sõna “sõltumatult” võivad erinevad 
liikmesriigid tõlgendada erinevalt. Energiateenuste turg peaks olema avatud kõikidele 
turuosalistele.

Muudatusettepanek 888
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Sõltumatult läbiviidav energiaaudit, mis 
tehakse osana energiajuhtimissüsteemist 
või mida rakendatakse sidusrühmade 
organisatsioonide ja määratud asutuse 
vahelise vabatahtliku kokkuleppe 
tulemusena ning mille üle teostab 

3. Sõltumatult läbiviidav energiaaudit, mis 
tehakse osana energiajuhtimissüsteemist 
või mida rakendatakse sidusrühmade 
organisatsioonide ja määratud asutuse 
vahelise vabatahtliku kokkuleppe 
tulemusena ning mille üle teostab 
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järelevalvet asjaomane liikmesriik või 
komisjon, loetakse vastavaks lõike 2 
nõuetele.

järelevalvet asjaomane liikmesriik või 
komisjon, loetakse vastavaks lõike 2 
nõuetele. Sel põhjusel järgitakse 
energiaauditite puhul kõige uuemaid 
rahvusvahelisi standardeid.

Or. en

Muudatusettepanek 889
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Sõltumatult läbiviidav energiaaudit, mis 
tehakse osana energiajuhtimissüsteemist 
või mida rakendatakse sidusrühmade 
organisatsioonide ja määratud asutuse 
vahelise vabatahtliku kokkuleppe 
tulemusena ning mille üle teostab 
järelevalvet asjaomane liikmesriik või 
komisjon, loetakse vastavaks lõike 2 
nõuetele.

3. Sõltumatult ning konkreetsete 
ühtlustatud Euroopa standardite põhjal
läbiviidav energiaaudit, mis tehakse osana 
energiajuhtimissüsteemist või mida 
rakendatakse sidusrühmade 
organisatsioonide ja määratud asutuse 
vahelise vabatahtliku kokkuleppe 
tulemusena ning mille üle teostab 
järelevalvet asjaomane liikmesriik või 
komisjon, loetakse vastavaks lõike 2
nõuetele.

Or. en

Muudatusettepanek 890
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Sõltumatult läbiviidav energiaaudit, mis 
tehakse osana energiajuhtimissüsteemist 
või mida rakendatakse sidusrühmade 
organisatsioonide ja määratud asutuse 
vahelise vabatahtliku kokkuleppe 
tulemusena ning mille üle teostab 

3. Sõltumatult ning ühtlustatud Euroopa 
standardite põhjal läbiviidav energiaaudit, 
mis tehakse osana 
energiajuhtimissüsteemist või mida 
rakendatakse sidusrühmade 
organisatsioonide ja määratud asutuse 
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järelevalvet asjaomane liikmesriik või 
komisjon, loetakse vastavaks lõike 2 
nõuetele.

vahelise vabatahtliku kokkuleppe 
tulemusena ning mille üle teostab 
järelevalvet asjaomane liikmesriik või 
komisjon, loetakse vastavaks lõike 2 
nõuetele.

Or. en

Muudatusettepanek 891
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Sõltumatult läbiviidav energiaaudit, mis 
tehakse osana energiajuhtimissüsteemist 
või mida rakendatakse sidusrühmade 
organisatsioonide ja määratud asutuse 
vahelise vabatahtliku kokkuleppe 
tulemusena ning mille üle teostab 
järelevalvet asjaomane liikmesriik või 
komisjon, loetakse vastavaks lõike 2 
nõuetele.

3. Sõltumatult ning ühtlustatud Euroopa 
standardite põhjal läbiviidav energiaaudit, 
mis tehakse osana 
energiajuhtimissüsteemist või mida 
rakendatakse sidusrühmade 
organisatsioonide ja määratud asutuse 
vahelise vabatahtliku kokkuleppe 
tulemusena ning mille üle teostab 
järelevalvet asjaomane liikmesriik või 
komisjon, loetakse vastavaks lõike 2 
nõuetele.

Or. ro

Muudatusettepanek 892
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Gaston Franco, Jan Březina, Werner Langen, 
Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Sõltumatult läbiviidav energiaaudit, mis 
tehakse osana energiajuhtimissüsteemist 
või mida rakendatakse sidusrühmade 
organisatsioonide ja määratud asutuse 
vahelise vabatahtliku kokkuleppe 

3. Sõltumatult läbiviidav energiaaudit, mis 
tehakse osana energiajuhtimissüsteemist, 
näiteks kooskõlas standardiga EN ISO 
50001, või mida rakendatakse 
sidusrühmade organisatsioonide ja 
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tulemusena ning mille üle teostab 
järelevalvet asjaomane liikmesriik või 
komisjon, loetakse vastavaks lõike 2 
nõuetele.

määratud asutuse vahelise vabatahtliku 
kokkuleppe tulemusena ning mille üle 
teostab järelevalvet asjaomane liikmesriik 
või komisjon, loetakse vastavaks lõike 2 
nõuetele.

Or. en

Muudatusettepanek 893
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Sõltumatult läbiviidav energiaaudit, mis 
tehakse osana energiajuhtimissüsteemist 
või mida rakendatakse sidusrühmade 
organisatsioonide ja määratud asutuse 
vahelise vabatahtliku kokkuleppe 
tulemusena ning mille üle teostab 
järelevalvet asjaomane liikmesriik või 
komisjon, loetakse vastavaks lõike 2 
nõuetele.

3. Sõltumatult läbiviidav energiaaudit, mis 
tehakse osana energiajuhtimissüsteemist 
või mida rakendatakse sidusrühmade 
organisatsioonide ja määratud asutuse 
vahelise vabatahtliku kokkuleppe 
tulemusena ning mille üle teostab 
järelevalvet asjaomane liikmesriik, 
loetakse vastavaks lõike 2 nõuetele.

Or. en

Muudatusettepanek 894
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Sõltumatult läbiviidav energiaaudit, mis 
tehakse osana energiajuhtimissüsteemist 
või mida rakendatakse sidusrühmade 
organisatsioonide ja määratud asutuse 
vahelise vabatahtliku kokkuleppe 
tulemusena ning mille üle teostab 
järelevalvet asjaomane liikmesriik või 
komisjon, loetakse vastavaks lõike 2 

3. Professionaalselt läbiviidav 
energiaaudit, mis tehakse osana 
energiajuhtimissüsteemist või mida 
rakendatakse sidusrühmade 
organisatsioonide ja määratud asutuse 
vahelise vabatahtliku kokkuleppe 
tulemusena ning mille üle teostab 
järelevalvet asjaomane liikmesriik või 
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nõuetele. komisjon, loetakse vastavaks lõike 2 
nõuetele.

Or. de

Muudatusettepanek 895
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Asutusesiseste ekspertide poolt 
läbiviidud energiaauditite puhul teevad 
pädevad asutused või asutused, kellele 
pädev asutus on delegeerinud sõltumatu 
kontrollisüsteemi rakendamise ülesanded, 
juhusliku valiku vähemalt statistiliselt 
olulise protsendi kõikide lõikes 2 viidatud 
aasta jooksul läbiviidud energiaauditite 
hulgast ning kontrollivad neid auditeid.

Or. en

Muudatusettepanek 896
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Energiaauditid võivad olla eraldiseisvad 
või moodustada osa suuremast 
keskkonnaauditist.

4. Energiaauditeid võivad läbi viia 
asutusesisesed eksperdid tingimusel, et 
nad on kvalifitseeritud või akrediteeritud. 
Liikmesriigid loovad õiged 
raamtingimused, et tagada turul piisav 
hulk akrediteeritud ja kvalifitseeritud 
eksperte. 
Energiaauditid võivad olla eraldiseisvad 
või moodustada osa suuremast 
keskkonnaauditist.
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Or. en

Selgitus

Energiaauditite läbiviimise võimalus asutusesiseste ekspertide poolt, nagu on mainitud 
põhjenduses 20, on osa artikli 7 lõikes 2 ettenähtud sõltumatute auditite määratlusest ning 
tuleks seega lisada artiklisse 7. Ei ole põhjust arvata, et asutusesisese eksperdi kaasamine 
auditeerimisse põhjustab huvide konflikti. Usaldusväärse teabe saamine oma 
energiatarbimise profiili kohta on ettevõtete enda huvides. Eksperdid peaksid olema piisavalt 
kvalifitseeritud, et viia läbi energiaauditeid.

Muudatusettepanek 897
Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Energiaauditid võivad olla eraldiseisvad 
või moodustada osa suuremast 
keskkonnaauditist.

4. Energiaauditid võivad olla eraldiseisvad 
või moodustada osa suuremast 
keskkonnaauditist. Miinimumnõue on, et 
kõnealused auditid sisaldaksid 
tervisemõju hindamist.

Or. en

Muudatusettepanek 898
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid kasutavad 
investeerimisjärgu auditeid, et hinnata 
hoonete energiamärgiste kvaliteeti ning et 
tagada kõnealune kvaliteet vastavalt 
direktiivi 2010/31/EÜ nõuetele. Komisjon 
annab liikmesriikidele suuniseid, et 
tagada energiamärgiste ja nendest 
märgistest tulenevate soovituste alusel 
võetud energiatõhususe parandamise 
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meetmete kõrge kvaliteet.

Or. en

Selgitus

Sellega tagatakse, et hoonete energiamärgised vastaksid ettevõtete läbiviidud energiaauditite 
tulemustele ning oleksid nähtavad ja kvaliteetsed vahendid energia säästmise tõhustamiseks 
kodudes. On olemas dokumenteeritud tõendeid selle kohta, et paljudes ELi liikmesriikides ei 
vasta energiamärgistused standarditele. See on ehitiste energiatõhusust käsitleva direktiivi 
2010/31/EÜ suurimaid puudujääke, mida püütakse käesoleva muudatusettepanekuga 
parandada.

Muudatusettepanek 899
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid kasutavad 
investeerimisjärgu auditeid, et hinnata 
hoonete energiamärgiste kvaliteeti ning et 
tagada kõnealune kvaliteet vastavalt 
direktiivi 2010/31/EÜ nõuetele. Komisjon 
annab liikmesriikidele suuniseid, et 
tagada energiamärgiste ja nendest 
märgistest tulenevate soovituste alusel 
võetud energiatõhususe parandamise 
meetmete kõrge kvaliteet.

Or. en

Muudatusettepanek 900
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Käesoleva artikli alusel rakendatavad 
energiaauditid ja 
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energiajuhtimissüsteemid ei välista 
samade või sarnaste meetmete kasutamist 
õigustusena olemasolevatele või 
tulevastele stiimulitele ja toetuskavadele, 
nagu maksusoodustused. Vajaduse korral 
kohandatakse vastavalt selle valdkonna 
Euroopa riigiabi suuniseid ja ELi energia 
maksustamise direktiivi.

Or. en

Muudatusettepanek 901
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid ergutavad näiteks 
riiklike energiatõhususfondide kaudu 
ettevõtteid, eriti VKEsid kasutama 
energiateenuseid, et optimeerida 
tööstuslikke protsesse ja kaubanduslikke 
käitiseid.

Or. en

Muudatusettepanek 902
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid peaksid tagama 
tarbijate juurdepääsu energiaauditit 
puudutavale sõltumatule nõustamisele, et 
vältida tarbetut tööd või rahaliste 
vahendite ärakasutamist.

Or. en
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Muudatusettepanek 903
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Energiaauditite tulemused tuleks 
avalikustada läbipaistval ning kergesti 
kasutataval viisil. 

Or. en

Selgitus

Et ettevõtted ei ignoreeriks energiaauditite tulemusi, avaldab tulemuste avalikustamine 
ettevõtetele survet auditi tulemuste järgi tegutsemiseks. Lisaks annab see muudele ettevõtetele 
teavet energiaauditite võimalike eeliste kohta.

Muudatusettepanek 904
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. Selleks et soodustada 
energiajuhtimissüsteemide rakendamist, 
ei pea need ettevõtted, keda lõike 1 teine 
lõik ei hõlma, viima läbi kohustuslikke 
energiaauditeid, kui nad on tõestanud, et 
järgivad energiajuhtimissüsteemi 
tunnustatud standardeid, nagu EN 16001 
/ ISO 50001.

Or. en

Selgitus

Kõige olulisem ei ole mitte energiaauditi läbiviimine, vaid mida auditis esiletoodud 
meetmetega tehakse. Teisisõnu on peamine auditis kindlaks tehtud meetmete rakendamine.
Selleks et edendada paindlikkust ning soodustada energiajuhtimissüsteemide rakendamist, ei 
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tohiks suuri ettevõtteid kohustada energiaauditeid läbi viima, juhul kui nad rakendavad sellist 
energiajuhtimisstandardit nagu EN 16001 / ISO 50001. On tõestatud, et sellise korralduse 
puhul paraneb olukord tuntavalt.

Muudatusettepanek 905
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. Akrediteeritud auditi puhul peaks 
tarbijatel olema võimalik viia auditi 
tulemused ja soovitused üle igale 
akrediteeritud teenuseosutajale, et 
võimaldada turul konkurentsi. 

Or. en

Muudatusettepanek 906
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 4 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 c. Liikmesriigid kasutavad muu hulgas 
artiklis 2 a nimetatud 
rahastamisvahendeid, et stimuleerida 
energiaauditite käigus kindlaks tehtud 
kulutõhusate meetmete rakendamist. 
Komisjon kehtestab ELis riigiabi 
eeskirjade suunised, et teha kindlaks, 
millised liikmesriigi kehtestatud ja 
asjaomastele ettevõtjatele tehtavad 
rahalised soodustused on kooskõlas 
siseturu ja riigiabi eeskirjadega.

Or. en
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Selgitus

Tuleks selgitada, et energiaauditite käigus kindlaks tehtud kulutõhusate meetmete 
rakendamiseks tuleb eraldada rahastamisvahendeid.

Muudatusettepanek 907
Daniel Caspary

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mõõtmine ja informatiivsed arved Mõõtmine ja arveldusinformatsioon 

Or. de

Muudatusettepanek 908
Markus Pieper, Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, an Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Ioannis A. 
Tsoukalas, Holger Krahmer, Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mõõtmine ja informatiivsed arved Mõõtmine ja arveldusinformatsioon 

Or. en

Muudatusettepanek 909
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et elektri, maagaasi, 
kaugkütte või -jahutuse ning 
kaugküttesüsteemide sooja tarbevee 
lõpptarbijad on varustatud individuaalsete 

Kui liikmesriigid korraldavad positiivsete 
tulemustega kulude-tulude analüüsi 
põhjal arukate arvestite 
kasutuselevõtmise, mis on ette nähtud 
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arvestitega, mis mõõdavad täpselt, 
võimaldavad näha tegelikku 
energiatarbimist ning annavad teavet 
tegeliku tarbimisaja kohta kooskõlas VI 
lisaga.

elektri- ja gaasiturgu käsitlevate 
direktiividega 2009/72/EÜ ja 2009/73/EÜ,
tagavad nad, et arvestite 
miinimumfunktsioonide määramisel ja 
turuosalistele kohustuste kehtestamisel 
võetakse täielikult arvesse 
energiatõhususe eesmärke ja lõpptarbijate 
kasu ning eraelu puutumatuse küsimusi 
ja andmekaitset. Liikmesriigid võivad 
tagada, et elektri, maagaasi, kaugkütte või 
-jahutuse ning kaugküttesüsteemide sooja 
tarbevee lõpptarbijad on varustatud 
individuaalsete arvestitega, mis mõõdavad 
täpselt, võimaldavad näha tegelikku 
energiatarbimist ning annavad teavet 
tegeliku energiatarbimise kohta kooskõlas 
VI lisaga.

Or. en

Selgitus

The roll-out of smart meters should be based on the rules and preconditions set by the 3rd 
energy package (2009/72 and 2009/73 EC). Minimal technical requirements, data protection 
issues, cost-benefit analysis etc are of utmost importance. Only if the legal and technical 
issues have been clarified (see European Standardization Mandate M/441) and the cost-
benefit analysis is clearly positive, the roll-out of smart metering can be started. In addition, 
any double regulation has to be avoided, taking into account that according to the 3rd Energy 
Package the cost-benefit analysis should be finished by 3rd of September 2012 – which is at 
odds with the legislative process of the Energy Efficiency Directive.To increase the technical 
effort for (smart) metering and informative billing in the area of heating and hot tap water 
would increase the costs for the consumer.Also it is important to respect the acknowledged 
different considerations between electricity smart metering and gas.

Muudatusettepanek 910
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et elektri, maagaasi, 
kaugkütte või -jahutuse ning 
kaugküttesüsteemide sooja tarbevee 
lõpptarbijad on varustatud individuaalsete 

Liikmesriigid tagavad, et elektri, maagaasi, 
kaugkütte või -jahutuse ning 
kaugküttesüsteemide sooja tarbevee 
lõpptarbijad on varustatud täpse ja 
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arvestitega, mis mõõdavad täpselt, 
võimaldavad näha tegelikku 
energiatarbimist ning annavad teavet 
tegeliku tarbimisaja kohta kooskõlas VI 
lisaga.

üksikasjaliku teabega nende tegeliku 
energiatarbimise kohta. Kui seda teavet 
annavad arukad arvestid, peab nende 
paigaldamine põhinema põhjaliku 
kulude-tulude analüüsi positiivsetel 
tulemustel, mille kaudu saab tagada selge, 
kasuliku tulemuse, nullkulu tarbijale ning 
väikse sissetulekuga tarbijate kaitse.

Or. en

Muudatusettepanek 911
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et elektri, maagaasi, 
kaugkütte või -jahutuse ning 
kaugküttesüsteemide sooja tarbevee 
lõpptarbijad on varustatud individuaalsete 
arvestitega, mis mõõdavad täpselt, 
võimaldavad näha tegelikku 
energiatarbimist ning annavad teavet 
tegeliku tarbimisaja kohta kooskõlas VI 
lisaga.

Liikmesriigid tagavad, et elektri, maagaasi, 
kaugkütte või -jahutuse ning 
kaugküttesüsteemide sooja tarbevee 
lõpptarbijad on varustatud individuaalsete 
arvestitega, mis mõõdavad täpselt, 
võimaldavad näha tegelikku 
energiatarbimist ning annavad teavet 
tegeliku tarbimisaja kohta kooskõlas VI 
lisaga, kui see on tehniliselt ja 
majanduslikult põhjendatud, s.t tulude-
kulude analüüs on andnud positiivse 
tulemuse ning järgitakse 
proportsionaalsuse põhimõtet. Üks 
eeltingimus on veel, et liikmesriigid 
tagavad kõikehõlmava andmekaitse.

Or. de

Selgitus

Asutusesisesed uuringud näitavad, et kulude ja tulude suhet arvesse võttes tundub otstarbekas 
paigaldada arukad arvestid ainult ligikaudu 40% kodudesse. Seega oleks nende kohustuslik 
paigaldamine kõikidesse kodudesse ebaproportsionaalne. Ei saa unustada ka küsimusi seoses 
andmekaitseseadusega. 
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Muudatusettepanek 912
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et elektri, maagaasi, 
kaugkütte või -jahutuse ning 
kaugküttesüsteemide sooja tarbevee 
lõpptarbijad on varustatud individuaalsete 
arvestitega, mis mõõdavad täpselt, 
võimaldavad näha tegelikku 
energiatarbimist ning annavad teavet 
tegeliku tarbimisaja kohta kooskõlas VI 
lisaga.

Liikmesriigid tagavad, et juhul, kui see on 
tehniliselt ja majanduslikult teostatav, 
varustatakse lõpptarbijaid soovi korral 
elektri, maagaasi, kaugkütte või -jahutuse 
ning kaugküttesüsteemide sooja tarbevee 
individuaalsete arvestitega, mis kooskõlas 
VI lisaga mõõdavad täpselt, võimaldavad 
näha tegelikku energiatarbimist ning 
annavad teavet tegeliku tarbimisaja kohta 
ilma lisakuludeta ning viisil, mis aitab 
tarbijatel paremini mõista nende 
energiatarbimist.

Or. fr

Selgitus

Ei ole tõendeid selle kohta, et tarbijatele teabe andmine nende energiatarbimise kohta 
reaalajas oleks energiasäästmise edendamise moodusena säästlikul viisil erakordselt tõhus. 
Teiselt poolt ei ole kahtlust, et teabe laialdane levitamine kõikidele tarbijatele toob nendele 
tarbijatele kaasa suure kulu. Seega peaks reaalajas edastatav teave olema mõistliku hinnaga 
kättesaadav kõikidele tarbijatele, kes seda soovivad. 

Muudatusettepanek 913
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et elektri, maagaasi, 
kaugkütte või -jahutuse ning 
kaugküttesüsteemide sooja tarbevee 
lõpptarbijad on varustatud individuaalsete 
arvestitega, mis mõõdavad täpselt, 
võimaldavad näha tegelikku 
energiatarbimist ning annavad teavet 

Liikmesriigid tagavad, et elektri, maagaasi, 
kaugkütte või -jahutuse ning 
kaugküttesüsteemide sooja tarbevee 
lõpptarbijad individuaalsete arukate 
arvestitega, mis mõõdavad täpselt, 
võimaldavad neil näha tegelikku 
energiatarbimist kas aruka arvesti kuvaril 
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tegeliku tarbimisaja kohta kooskõlas VI 
lisaga.

või Interneti kaudu ning annavad 
kooskõlas VI lisaga teavet tegeliku 
tarbimisaja kohta tarbijale kergesti 
arusaadaval viisil, mis kaasab neid 
paremini energiasäästmisesse.

Or. en

Muudatusettepanek 914
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et elektri, maagaasi, 
kaugkütte või -jahutuse ning 
kaugküttesüsteemide sooja tarbevee 
lõpptarbijad on varustatud individuaalsete 
arvestitega, mis mõõdavad täpselt, 
võimaldavad näha tegelikku 
energiatarbimist ning annavad teavet 
tegeliku tarbimisaja kohta kooskõlas VI 
lisaga.

Liikmesriigid tagavad, et elektri, maagaasi, 
kaugkütte või -jahutuse ning 
kaugküttesüsteemide sooja tarbevee 
lõpptarbijad on varustatud individuaalsete 
arvestitega, mis mõõdavad täpselt, 
võimaldavad näha tegelikku 
energiatarbimist ning annavad teavet 
tegeliku tarbimisaja kohta kooskõlas VI 
lisaga, ilma milleta jäävad tarbijad ning 
eriti kõige kaitsetumad tarbijad lisakulude 
puhul ebasoodsasse olukorda, ning võttes 
arvesse Euroopa eeskirjade raamistikku 
isikuandmete kaitse kohta.

Or. fr

Muudatusettepanek 915
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et elektri, maagaasi, 
kaugkütte või -jahutuse ning 
kaugküttesüsteemide sooja tarbevee 
lõpptarbijad on varustatud individuaalsete 

Liikmesriigid tagavad, et juhul, kui see on 
tehniliselt teostatav ja investorile 
kulutõhus, sealhulgas võttes arvesse 
hooldus-, käitus- ja väljavahetuskulusid,
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arvestitega, mis mõõdavad täpselt, 
võimaldavad näha tegelikku 
energiatarbimist ning annavad teavet 
tegeliku tarbimisaja kohta kooskõlas VI 
lisaga.

varustatakse elektri, maagaasi, kaug- või 
muu keskkütte või -jahutuse ning kaug-
või muu keskküttesüsteemide sooja 
tarbevee lõpptarbijad individuaalsete 
arvestitega, mis mõõdavad täpselt, 
võimaldavad näha tegelikku 
energiatarbimist ning annavad teavet 
tegeliku tarbimisaja kohta kooskõlas VI 
lisaga.

Or. en

Muudatusettepanek 916
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et elektri, maagaasi, 
kaugkütte või -jahutuse ning 
kaugküttesüsteemide sooja tarbevee 
lõpptarbijad on varustatud individuaalsete 
arvestitega, mis mõõdavad täpselt, 
võimaldavad näha tegelikku 
energiatarbimist ning annavad teavet 
tegeliku tarbimisaja kohta kooskõlas VI 
lisaga.

Liikmesriigid tagavad, et juhul, kui see on 
tehniliselt teostatav ja investorile 
kulutõhus, sealhulgas võttes arvesse 
hooldus-, käitus- ja väljavahetuskulusid,
varustatakse elektri, maagaasi, kaugkütte 
või -jahutuse ning kaugküttesüsteemide 
sooja tarbevee lõpptarbijad individuaalsete 
arvestitega, mis mõõdavad täpselt, 
võimaldavad näha tegelikku 
energiatarbimist ning annavad teavet 
tegeliku tarbimisaja kohta kooskõlas VI 
lisaga.

Or. en

Muudatusettepanek 917
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et elektri, maagaasi, Liikmesriigid tagavad, et juhul, kui see on 
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kaugkütte või -jahutuse ning 
kaugküttesüsteemide sooja tarbevee 
lõpptarbijad on varustatud individuaalsete 
arvestitega, mis mõõdavad täpselt, 
võimaldavad näha tegelikku 
energiatarbimist ning annavad teavet 
tegeliku tarbimisaja kohta kooskõlas VI 
lisaga.

tehniliselt teostatav ja investorile 
kulutõhus, sealhulgas võttes arvesse 
hooldus-, käitus- ja väljavahetuskulusid,
varustatakse elektri, maagaasi, kaugkütte 
või -jahutuse ning kaugküttesüsteemide 
sooja tarbevee lõpptarbijad individuaalsete 
arvestitega, mis mõõdavad täpselt, 
võimaldavad näha tegelikku 
energiatarbimist ning annavad teavet 
tegeliku tarbimisaja kohta kooskõlas VI 
lisaga.

Or. en

Muudatusettepanek 918
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et elektri, maagaasi, 
kaugkütte või -jahutuse ning 
kaugküttesüsteemide sooja tarbevee 
lõpptarbijad on varustatud individuaalsete 
arvestitega, mis mõõdavad täpselt, 
võimaldavad näha tegelikku 
energiatarbimist ning annavad teavet 
tegeliku tarbimisaja kohta kooskõlas VI 
lisaga.

Liikmesriigid tagavad, et elektri, maagaasi, 
kaugkütte või -jahutuse ning 
kaugküttesüsteemide sooja tarbevee 
lõpptarbijad on varustatud individuaalsete 
arvestitega, mis mõõdavad täpselt, 
võimaldavad näha tegelikku 
energiatarbimist ning annavad teavet 
tegeliku tarbimisaja kohta kooskõlas VI 
lisaga ning elektrit käsitleva direktiivi 
2009/72/EÜ ja gaasi käsitleva direktiivi 
2009/73/EÜ asjakohaste sätetega.

Or. en

Muudatusettepanek 919
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et elektri, maagaasi, 
kaugkütte või -jahutuse ning 
kaugküttesüsteemide sooja tarbevee 
lõpptarbijad on varustatud individuaalsete 
arvestitega, mis mõõdavad täpselt, 
võimaldavad näha tegelikku 
energiatarbimist ning annavad teavet 
tegeliku tarbimisaja kohta kooskõlas VI 
lisaga.

Arukate arvestite paigaldamise puhul 
tagavad liikmesriigid, et elektri, maagaasi, 
kaugkütte või -jahutuse ning 
kaugküttesüsteemide sooja tarbevee 
lõpptarbijad on kulutõhusal viisil
varustatud individuaalsete arvestitega, mis 
mõõdavad täpselt, võimaldavad näha 
tegelikku energiatarbimist ning annavad 
teavet tegeliku tarbimisaja kohta kooskõlas 
VI lisaga. Teave peaks olema esitatud 
viisil, mis võimaldaks tarbijatel oma 
energiakasutusest kõige paremini aru 
saada.

Or. en

Muudatusettepanek 920
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et elektri, maagaasi, 
kaugkütte või -jahutuse ning 
kaugküttesüsteemide sooja tarbevee 
lõpptarbijad on varustatud individuaalsete 
arvestitega, mis mõõdavad täpselt, 
võimaldavad näha tegelikku 
energiatarbimist ning annavad teavet 
tegeliku tarbimisaja kohta kooskõlas VI 
lisaga.

Kui arukad arvestid on paigaldatud, 
tagavad liikmesriigid, et elektri, maagaasi, 
kaugkütte või -jahutuse ning 
kaugküttesüsteemide sooja tarbevee 
lõpptarbijad on varustatud individuaalsete 
arvestitega, mis mõõdavad täpselt, 
võimaldavad näha tegelikku 
energiatarbimist ning annavad reaalajas, 
tasuta ja tarbijale energiakasutust 
paremini mõistetavaks tegeval viisil teavet 
kooskõlas VI lisaga.

Or. en

Selgitus

The original wording of paragraph 1 implies that smart meters are mandatory. This is 
however not the intention of the Third energy package which requires a national business 
impact assessment to be carried out (see also whereas 55 of Dir 2009/72/EC “It should be 
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possible to base the introduction of intelligent metering systems on an economic assessment. 
Should that assessment conclude that the introduction of such metering systems is 
economically reasonable and cost-effective only for consumers with a certain amount of 
electricity consumption, Member States should be able to take this into account when 
implementing intelligent metering systems.”).

Muudatusettepanek 921
Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et elektri, maagaasi, 
kaugkütte või -jahutuse ning 
kaugküttesüsteemide sooja tarbevee 
lõpptarbijad on varustatud individuaalsete 
arvestitega, mis mõõdavad täpselt, 
võimaldavad näha tegelikku 
energiatarbimist ning annavad teavet 
tegeliku tarbimisaja kohta kooskõlas VI 
lisaga.

Kui arukad arvestid on paigaldatud, 
tagavad liikmesriigid, et elektri, maagaasi, 
kaug- või muu keskkütte või -jahutuse 
ning kaug- või keskküttesüsteemide sooja 
tarbevee lõpptarbijad on varustatud 
individuaalsete arvestitega, mis mõõdavad 
täpselt, võimaldavad näha tegelikku 
energiatarbimist ning annavad reaalajas, 
tasuta ja tarbijale energiakasutust 
paremini mõistetavaks tegeval viisil teavet 
tegeliku tarbimisaja kohta kooskõlas VI 
lisaga.

Or. en

Muudatusettepanek 922
Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et elektri, maagaasi, 
kaugkütte või -jahutuse ning
kaugküttesüsteemide sooja tarbevee 
lõpptarbijad on varustatud individuaalsete 
arvestitega, mis mõõdavad täpselt, 
võimaldavad näha tegelikku 
energiatarbimist ning annavad teavet 

Liikmesriigid tagavad, et elektri, maagaasi 
(välja arvatud gaas, mis on mõeldud vaid 
toiduvalmistamiseks), 
kaugküttesüsteemide sooja tarbevee, uute 
hoonete ja põhjalikult renoveeritavate 
hoonete ning kaugkütte või -jahutuse 
lõpptarbijad on varustatud individuaalsete 
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tegeliku tarbimisaja kohta kooskõlas VI 
lisaga.

arvestitega, mis mõõdavad täpselt, 
võimaldavad näha tegelikku 
energiatarbimist ning annavad teavet 
tegeliku tarbimisaja kohta kooskõlas VI 
lisaga.

Or. en

Muudatusettepanek 923
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et elektri, maagaasi, 
kaugkütte või -jahutuse ning 
kaugküttesüsteemide sooja tarbevee 
lõpptarbijad on varustatud individuaalsete 
arvestitega, mis mõõdavad täpselt, 
võimaldavad näha tegelikku 
energiatarbimist ning annavad teavet 
tegeliku tarbimisaja kohta kooskõlas VI 
lisaga.

Liikmesriigid sätestavad kooskõlas gaasi-
ja elektrienergia siseturu kolmanda 
paketiga, et elektri, maagaasi, kaugkütte 
või -jahutuse ning kaugküttesüsteemide 
sooja tarbevee lõpptarbijad oleksid 
varustatud individuaalsete arvestitega, mis 
mõõdavad täpselt, võimaldavad näha 
tegelikku energiatarbimist ning annavad 
teavet tegeliku tarbimisaja kohta.

Or. de

Selgitus

Arukaid arvesteid käsitlevad õigusnormid peaksid jätkuvalt tuginema gaasi- ja elektrienergia 
siseturu kolmanda paketi direktiividele. 

Muudatusettepanek 924
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et elektri, maagaasi,
kaugkütte või -jahutuse ning 
kaugküttesüsteemide sooja tarbevee 
lõpptarbijad on varustatud individuaalsete 
arvestitega, mis mõõdavad täpselt, 

Liikmesriigid tagavad, et elektri, maagaasi, 
kaugkütte või -jahutuse ning 
kaugküttesüsteemide sooja tarbevee 
lõpptarbijad on varustatud individuaalsete 
arvestitega, mis mõõdavad täpselt, 
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võimaldavad näha tegelikku 
energiatarbimist ning annavad teavet 
tegeliku tarbimisaja kohta kooskõlas VI 
lisaga.

võimaldavad näha tegelikku 
energiatarbimist ning annavad teavet 
tegeliku tarbimisaja kohta kooskõlas VI 
lisaga. Arvestid peavad olema kulutasuvad 
ning suurendama kodumajapidamiste 
energiatõhusust.

Or. fi

Muudatusettepanek 925
Bendt Bendtsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et elektri, maagaasi, 
kaugkütte või -jahutuse ning 
kaugküttesüsteemide sooja tarbevee 
lõpptarbijad on varustatud individuaalsete 
arvestitega, mis mõõdavad täpselt, 
võimaldavad näha tegelikku 
energiatarbimist ning annavad teavet 
tegeliku tarbimisaja kohta kooskõlas VI 
lisaga.

Liikmesriigid tagavad, et elektri, maagaasi, 
kaug- või muu keskkütte või -jahutuse 
ning kaug- või muu keskküttesüsteemide
sooja tarbevee lõpptarbijad on varustatud 
individuaalsete arvestitega, mis mõõdavad 
täpselt, võimaldavad näha tegelikku 
energiatarbimist ning annavad teavet 
tegeliku tarbimisaja kohta kooskõlas VI 
lisaga.

Or. en

Muudatusettepanek 926
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et elektri, maagaasi, 
kaugkütte või -jahutuse ning 
kaugküttesüsteemide sooja tarbevee 
lõpptarbijad on varustatud individuaalsete 
arvestitega, mis mõõdavad täpselt, 
võimaldavad näha tegelikku 
energiatarbimist ning annavad teavet 

Liikmesriigid tagavad, et juhul, kui see on 
tehniliselt ja majanduslikult teostatav,
varustatakse elektri, maagaasi, kaugkütte 
või -jahutuse ning kaugküttesüsteemide 
sooja tarbevee lõpptarbijaid 
individuaalsete arvestitega, mis mõõdavad 
täpselt, võimaldavad näha tegelikku 
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tegeliku tarbimisaja kohta kooskõlas VI 
lisaga.

energiatarbimist ning annavad teavet 
tegeliku tarbimisaja kohta kooskõlas VI 
lisaga.

Or. en

Muudatusettepanek 927
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et elektri, maagaasi, 
kaugkütte või -jahutuse ning 
kaugküttesüsteemide sooja tarbevee 
lõpptarbijad on varustatud individuaalsete 
arvestitega, mis mõõdavad täpselt, 
võimaldavad näha tegelikku 
energiatarbimist ning annavad teavet 
tegeliku tarbimisaja kohta kooskõlas VI 
lisaga.

Liikmesriigid tagavad pärast kulude-
tulude analüüsi positiivset tulemust, et 
elektri, maagaasi, kaugkütte või -jahutuse 
ning kaugküttesüsteemide sooja tarbevee 
lõpptarbijad on varustatud individuaalsete 
arvestitega, mis mõõdavad täpselt, 
võimaldavad näha tegelikku 
energiatarbimist ning annavad teavet 
tegeliku tarbimisaja kohta kooskõlas VI 
lisaga.

Or. ro

Muudatusettepanek 928
Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et elektri, maagaasi, 
kaugkütte või -jahutuse ning 
kaugküttesüsteemide sooja tarbevee 
lõpptarbijad on varustatud individuaalsete 
arvestitega, mis mõõdavad täpselt, 
võimaldavad näha tegelikku 
energiatarbimist ning annavad teavet 
tegeliku tarbimisaja kohta kooskõlas VI 
lisaga.

Liikmesriigid tagavad, et elektri, maagaasi, 
kaugkütte või -jahutuse ning 
kaugküttesüsteemide sooja tarbevee 
lõpptarbijad on varustatud individuaalsete 
arvestitega, mis mõõdavad täpselt, 
võimaldavad näha tegelikku 
energiatarbimist, annavad teavet tegeliku 
tarbimisaja kohta kooskõlas VI lisaga ning 
annavad teavet elektrivõrku tagasi juhitud 
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ülejäänud energia kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 929
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et elektri, maagaasi, 
kaugkütte või -jahutuse ning 
kaugküttesüsteemide sooja tarbevee 
lõpptarbijad on varustatud individuaalsete 
arvestitega, mis mõõdavad täpselt, 
võimaldavad näha tegelikku 
energiatarbimist ning annavad teavet 
tegeliku tarbimisaja kohta kooskõlas VI 
lisaga.

Liikmesriigid tagavad, et elektri, maagaasi, 
kaugkütte või -jahutuse ning 
kaugküttesüsteemide sooja tarbevee 
lõpptarbijad on varustatud individuaalsete 
arvestitega, mis mõõdavad täpselt, 
võimaldavad näha tegelikku 
energiatarbimist, annavad teavet tegeliku 
tarbimisaja kohta kooskõlas VI lisaga ning 
annavad teavet elektrivõrku tagasi juhitud 
ülejäänud energia kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 930
Daniel Caspary

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et elektri, maagaasi, 
kaugkütte või -jahutuse ning 
kaugküttesüsteemide sooja tarbevee 
lõpptarbijad on varustatud individuaalsete 
arvestitega, mis mõõdavad täpselt, 
võimaldavad näha tegelikku 
energiatarbimist ning annavad teavet 
tegeliku tarbimisaja kohta kooskõlas VI 
lisaga.

Liikmesriigid tagavad, et kui elektri, 
maagaasi, kaugkütte või -jahutuse ning 
kaugküttesüsteemide sooja tarbevee 
lõpptarbijad on varustatud individuaalsete 
arvestitega, mõõdavad need – juhul, kui 
see on tehniliselt teostatav ja kulutõhus –
täpselt, võimaldavad näha tegelikku 
energiatarbimist ning annavad teavet 
tegeliku tarbimisaja kohta kooskõlas VI 
lisaga.



AM\883622ET.doc 97/100 PE475.954v01-00

ET

Or. de

Muudatusettepanek 931
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et elektri, maagaasi, 
kaugkütte või -jahutuse ning 
kaugküttesüsteemide sooja tarbevee 
lõpptarbijad on varustatud individuaalsete 
arvestitega, mis mõõdavad täpselt, 
võimaldavad näha tegelikku 
energiatarbimist ning annavad teavet 
tegeliku tarbimisaja kohta kooskõlas VI 
lisaga.

Liikmesriigid tagavad, et elektri, maagaasi, 
kaug- ja või keskkütte või -jahutuse ning 
kaug- ning/või keskküttesüsteemide sooja 
tarbevee lõpptarbijad on varustatud 
individuaalsete arvestitega, mis mõõdavad 
täpselt, võimaldavad näha tegelikku 
energiatarbimist ning annavad teavet 
tegeliku tarbimisaja kohta kooskõlas VI 
lisaga.

Or. fr

Muudatusettepanek 932
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et elektri, maagaasi, 
kaugkütte või -jahutuse ning 
kaugküttesüsteemide sooja tarbevee 
lõpptarbijad on varustatud individuaalsete 
arvestitega, mis mõõdavad täpselt, 
võimaldavad näha tegelikku 
energiatarbimist ning annavad teavet 
tegeliku tarbimisaja kohta kooskõlas VI 
lisaga.

Uute arukate arvestite paigaldamise 
puhul tagavad liikmesriigid, et elektri, 
maagaasi, kaugkütte või -jahutuse ning 
kaugküttesüsteemide sooja tarbevee 
lõpptarbijad on varustatud individuaalsete 
arvestitega, mis mõõdavad täpselt, 
võimaldavad näha tegelikku 
energiatarbimist ning annavad teavet 
tegeliku tarbimisaja kohta kooskõlas VI 
lisaga.

Or. en
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Muudatusettepanek 933
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, 
Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et elektri, maagaasi, 
kaugkütte või -jahutuse ning 
kaugküttesüsteemide sooja tarbevee 
lõpptarbijad on varustatud individuaalsete 
arvestitega, mis mõõdavad täpselt, 
võimaldavad näha tegelikku 
energiatarbimist ning annavad teavet 
tegeliku tarbimisaja kohta kooskõlas VI 
lisaga.

Arukate arvestite paigaldamise puhul 
tagavad liikmesriigid, et elektri, maagaasi, 
kaugkütte või -jahutuse ning 
kaugküttesüsteemide sooja tarbevee 
lõpptarbijad on varustatud individuaalsete 
arvestitega, mis mõõdavad täpselt, 
võimaldavad näha tegelikku 
energiatarbimist ning annavad teavet 
tegeliku tarbimisaja kohta kooskõlas VI 
lisaga.

Or. en

Muudatusettepanek 934
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et elektri, maagaasi, 
kaugkütte või -jahutuse ning 
kaugküttesüsteemide sooja tarbevee 
lõpptarbijad on varustatud individuaalsete 
arvestitega, mis mõõdavad täpselt, 
võimaldavad näha tegelikku 
energiatarbimist ning annavad teavet 
tegeliku tarbimisaja kohta kooskõlas VI 
lisaga.

Liikmesriigid tagavad 1. jaanuariks 2016, 
et elektri, maagaasi, kaugkütte või -
jahutuse ning kaugküttesüsteemide sooja 
tarbevee lõpptarbijad on varustatud 
individuaalsete arvestitega, mis mõõdavad 
täpselt, võimaldavad näha teavet tegeliku 
energiatarbimise kohta ning annavad 
teavet tegeliku tarbimisaja kohta kooskõlas 
VI lisaga.

Or. en
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Muudatusettepanek 935
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et elektri, maagaasi, 
kaugkütte või -jahutuse ning 
kaugküttesüsteemide sooja tarbevee 
lõpptarbijad on varustatud individuaalsete 
arvestitega, mis mõõdavad täpselt, 
võimaldavad näha tegelikku 
energiatarbimist ning annavad teavet 
tegeliku tarbimisaja kohta kooskõlas VI 
lisaga.

Liikmesriigid teevad ettepaneku, et elektri, 
maagaasi, kaugkütte või -jahutuse ning 
kaugküttesüsteemide sooja tarbevee 
lõpptarbijad on varustatud individuaalsete 
arvestitega, mis mõõdavad täpselt, 
võimaldavad näha tegelikku 
energiatarbimist ning annavad teavet 
tegeliku tarbimisaja kohta kooskõlas VI 
lisaga.

Or. de

Muudatusettepanek 936
Fiona Hall, Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid nõuavad, et tarbijatele 
antakse paigaldamisel asjakohast nõu ja 
teavet, eriti arukate arvestite kõikide 
võimaluste kohta seoses 
tariifistruktuuride, näitude lugemise ning 
energiatarbimise jälgimisega.

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid peaksid andma kõikidele lõppkasutajatele teavet selle kohta, millised on nende 
võimalused seoses uute tariifistruktuuride ja näitude lugemisega tagamaks, et kõnealuste uute 
teenuste ja võimaluste loomisega edendatakse alati energiatõhusust ja säästmist. 
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Muudatusettepanek 937
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Elektri, maagaasi, sooja tarbevee ning 
individuaalse kütte- või jahutussüsteemi 
tarbimiseks individuaalsed arvestid ... 
(käesoleva direktiivi jõustumiskuupäev) 
paigaldanud lõpptarbijate puhul loetakse 
lõikes 1 nimetatud nõuded juba täidetuks.

Or. ro


