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Muudatusettepanek 938
Fiona Hall, Corinne Lepage

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui liikmesriigid korraldavad arukate 
arvestite kasutuselevõtmise, mis on ette 
nähtud 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.

Kui liikmesriigid korraldavad arukate 
arvestite kasutuselevõtmise, mis on ette 
nähtud elektri- ja gaasiturgu käsitlevate 
direktiividega 2009/72/EÜ ja 2009/73/EÜ, 
tagavad nad, et paigaldatud arukad 
arvestid lihtsustavad kodus energiasäästu 
ning arvestite miinimumfunktsioonide 
määramisel ja turuosalistele kohustuste 
kehtestamisel võetakse täielikult arvesse 
energiatõhususe üldeesmärke ja 
lõpptarbijate kasu. Miinimumfunktsioonid 
peaksid võimaldama arukate arvestite 
komponentide teabevahetust seadmete või 
teabejagamiskanalitega kodus või hoones, 
mida kasutatakse energiasäästu ja 
nõudluse reguleerimise teenuste 
osutamiseks.

Or. en

Selgitus

Arukate arvestite paigaldamine, nagu seda näevad ette direktiivid 2009/72/EÜ ja 
2009/73/EÜ, on koduse energiatõhususe oluline võimaldaja. CEN/CENELECi aruanne 
standardiseerimismandaadi M/441 kohta on määranud kindlaks mitu arukate arvestite 
täiendavat, kuid mitte miinimumfunktsiooni võrdluses tavapärase arvestamisega. Nende hulka 
kuulub energiatõhususe ja nõudluse reguleerimise teenuste osutamine kodus või hoones.

Muudatusettepanek 939
Britta Thomsen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui liikmesriigid korraldavad arukate 
arvestite kasutuselevõtmise, mis on ette 

Juhul kui liikmesriigid korraldavad 
vastavalt kõigi pikaajaliste kulude, hüvede 
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nähtud 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.

ja energiasäästu majandusliku hindamise 
tulemustele, millele on antud positiivne 
hinnang, arukate arvestite 
kasutuselevõtmise, mis on ette nähtud 
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. Aruka 
arvesti paigaldamisel antakse tarbijatele 
asjakohast teavet ja nõuandeid, et viia 
maksimumini arukate arvestite 
potentsiaalsed hüved.

Or. en

Selgitus

Et kontrollida kulusid tarbijatele, on mõistlik koondada investeeringud õigesti arukaks 
muutmisele. Sellele vaatamata on üks arukate arvestite peamisi hüvesid täpne arve. Seetõttu 
on vastuvõetamatu, et seda ei saa kõik tarbijad, niipea kui tehnoloogia paigaldatakse. Lisaks 
on üks arukate arvestite peamisi hüvesid tarbijatele täpne arve koostamine. Ootamatult 
suured, tagasiulatuvalt kehtestatud arved (tarnijate andmetalletussüsteemi ebatäpsuse tõttu) 
riskivad tarbijate võlgadesse viimisega ja võivad põhjustada tarbetuid muresid ja raskusi.

Muudatusettepanek 940
Vladimir Urutchev

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui liikmesriigid korraldavad arukate 
arvestite kasutuselevõtmise, mis on ette 
nähtud 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.

Kui liikmesriigid korraldavad arukate 
arvestite kasutuselevõtmise, võttes arvesse 
liikmesriikide tulude-kulude analüüsil 
põhinevat poliitikavalikut arukate 
arvestamissüsteemide valdkonnas mis on 
ette nähtud elektri- ja gaasiturgu käsitlevate 
direktiivide 2009/72/EÜ ja 2009/73/EÜ I 
lisa punktis 2, tagavad nad, et arvestite 
miinimumfunktsioonide määramisel ja 
turuosalistele kohustuste kehtestamisel 
võetakse täielikult arvesse energiatõhususe 



AM\883623ET.doc 5/99 PE475.955v01-00

ET

eesmärke ja lõpptarbijate kasu ning eraelu 
puutumatuse küsimusi ja 
andmeturvalisust.

Or. en

Muudatusettepanek 941
Gaston Franco

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui liikmesriigid korraldavad arukate 
arvestite kasutuselevõtmise, mis on ette 
nähtud 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.

Kui liikmesriigid korraldavad positiivse 
tulude-kulude analüüsi põhjal arukate 
arvestite kasutuselevõtmise, nagu on ette 
nähtud 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 
andmeturvalisust, andmeohutust ja eraelu 
puutumatuse küsimusi.

Or. en

Muudatusettepanek 942
Ioan Enciu

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui liikmesriigid korraldavad arukate 
arvestite kasutuselevõtmise, mis on ette 
nähtud elektri- ja gaasiturgu käsitlevate 
direktiividega 2009/72/EÜ ja 2009/73/EÜ, 
tagavad nad, et arvestite 
miinimumfunktsioonide määramisel ja 
turuosalistele kohustuste kehtestamisel 

Kui liikmesriigid korraldavad arukate 
arvestite kasutuselevõtmise, mis on ette 
nähtud elektri- ja gaasiturgu käsitlevate 
direktiividega 2009/72/EÜ ja 2009/73/EÜ, 
tagavad nad, et arvestite 
miinimumfunktsioonide määramisel ja 
turuosalistele kohustuste kehtestamisel 
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võetakse täielikult arvesse energiatõhususe 
eesmärke ja lõpptarbijate kasu.

võetakse täielikult arvesse energiatõhususe 
eesmärke, isikuandmete kaitset ja 
lõpptarbijate kasu.

Or. ro

Muudatusettepanek 943
Hermann Winkler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui liikmesriigid korraldavad arukate 
arvestite kasutuselevõtmise, mis on ette 
nähtud 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.

Kui liikmesriigid korraldavad arukate 
arvestite kasutuselevõtmise, mis on ette 
nähtud elektri- ja gaasiturgu käsitlevate 
direktiividega 2009/72/EÜ ja 2009/73/EÜ, 
seavad nad eesmärgiks, et arvestite 
miinimumfunktsioonide määramisel ja 
turuosalistele kohustuste kehtestamisel 
võetakse täielikult arvesse energiatõhususe 
eesmärke ja lõpptarbijate kasu.

Or. de

Muudatusettepanek 944
Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et kõik kasutajad, 
kelle elektri lõpptarbimine on suurem kui 
6000 kWh aastas, on paigaldanud arukad 
arvestid hiljemalt 1. jaanuariks 2015. 
aastal.

Or. en
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Muudatusettepanek 945
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rõhku tuleks panna ka arukate arvestite 
ühtsete üleeuroopaliste standardite 
loomisele.

Or. en

Muudatusettepanek 946
Paul Rübig

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seoses elektrienergiaga ja lõpptarbija soovi 
korral tagavad arvestite käitajad, et arvesti 
suudab arvestada lõpptarbija ruumides 
toodetud ja võrku eksporditud elektrit. 
Liikmesriigid tagavad, et lõpptarbija soovi 
korral tehakse mõõtmisandmed tema 
reaalajas tootmise või tarbimise kohta 
kättesaadavaks kolmandale isikule, kes 
tegutseb lõpptarbija nimel.

Seoses elektrienergiaga ja lõpptarbija soovi 
korral tagavad arvestite käitajad, et arvesti 
suudab arvestada lõpptarbija ruumides 
toodetud ja võrku eksporditud elektrit. 
Liikmesriigid võivad tagada, et lõpptarbija 
soovi korral tehakse mõõtmisandmed tema 
tootmise või tarbimise kohta kooskõlas 
väljalugemisperioodiga, põhinedes 
selgetel andmekaitse õigusaktidel, turu 
üldeeskirjadel, õigusraamistikul ja 
liikmesriikide kehtestatud kalibreerimise 
alastel õigusaktidel, kättesaadavaks 
kolmandale isikule, kes tegutseb 
lõpptarbija nimel.

Or. en

Selgitus

Arukate arvestite kasutuselevõtt peaks põhinema 3. energiapaketiga (2009/72 ja 2009/73 EÜ) 
seatud eeskirjadel ja eeltingimustel. Minimaalsed tehnilised nõuded, andmekaitseküsimused, 
tulude-kulude analüüs jne on ülimalt tähtsad. Ainult juhul, kui õiguslikke ja tehnilisi küsimusi 
on selgitatud (vt Euroopa standardiseerimise mandaati M/441) ja tulude-kulude analüüs on 
selgelt positiivne, saab alustada arukate arvestite kasutuselevõtuga.
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Muudatusettepanek 947
Fiona Hall, Corinne Lepage

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seoses elektrienergiaga ja lõpptarbija soovi 
korral tagavad arvestite käitajad, et arvesti 
suudab arvestada lõpptarbija ruumides 
toodetud ja võrku eksporditud elektrit. 
Liikmesriigid tagavad, et lõpptarbija soovi 
korral tehakse mõõtmisandmed tema 
reaalajas tootmise või tarbimise kohta 
kättesaadavaks kolmandale isikule, kes 
tegutseb lõpptarbija nimel.

Seoses elektrienergiaga ja lõpptarbija soovi 
korral tagavad arvestite käitajad, et arvesti 
või arvestid suudavad arvestada 
lõpptarbija ruumides toodetud ja võrku 
eksporditud elektrit. Liikmesriigid tagavad, 
et lõpptarbija soovi korral tehakse 
mõõtmisandmed tema reaalajas tootmise 
või tarbimise kohta viivitamata ilma 
täiendavaid kulusid tekitamata ja kergesti 
mõistetavas vormis kättesaadavaks temale 
või kolmandale isikule, kes tegutseb 
lõpptarbija nimel. Andmeid kasutatakse 
turvalisel viisil ja tarbijate privaatsust 
kaitstakse vastavalt ELi asjaomastele 
andmekaitset ja eraelu puutumatust 
käsitlevatele õigusaktidele.

Or. en

Muudatusettepanek 948
Britta Thomsen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seoses elektrienergiaga ja lõpptarbija soovi 
korral tagavad arvestite käitajad, et arvesti 
suudab arvestada lõpptarbija ruumides 
toodetud ja võrku eksporditud elektrit. 
Liikmesriigid tagavad, et lõpptarbija soovi 
korral tehakse mõõtmisandmed tema
reaalajas tootmise või tarbimise kohta 
kättesaadavaks kolmandale isikule, kes 
tegutseb lõpptarbija nimel.

Seoses elektrienergiaga ja lõpptarbija soovi 
korral tagavad arvestite käitajad, et arvesti 
suudab arvestada lõpptarbija ruumides 
toodetud ja võrku eksporditud elektrit. 
Liikmesriigid tagavad, et mõõtmisandmed 
lõpptarbija reaalajas tootmise või tarbimise 
kohta tehakse neile kättesaadavaks. Kui 
tarbijad esitavad taotluse anda teavet neile 
või kolmandale isikule, kes tegutseb 
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lõpptarbija nimel, tuleb seda anda ilma 
täiendavaid kulusid tekitamata vormis, 
mida nad saavad kasutada, et tehinguid 
tasakaalustatult võrrelda.

Or. en

Selgitus

Et kontrollida kulusid tarbijatele, on mõistlik koondada investeeringud õigesti arukaks 
muutmisele. Sellele vaatamata on üks arukate arvestite peamisi hüvesid täpne arve. Seetõttu 
on vastuvõetamatu, et seda ei saa kõik tarbijad, niipea kui tehnoloogia paigaldatakse. Lisaks 
on üks arukate arvestite peamisi hüvesid tarbijatele täpne arve koostamine. Ootamatult 
suured, tagasiulatuvalt kehtestatud arved (tarnijate andmetalletussüsteemi ebatäpsuse tõttu) 
riskivad tarbijate võlgadesse viimisega ja võivad põhjustada tarbetuid muresid ja raskusi.

Muudatusettepanek 949
Angelika Niebler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seoses elektrienergiaga ja lõpptarbija soovi 
korral tagavad arvestite käitajad, et arvesti 
suudab arvestada lõpptarbija ruumides 
toodetud ja võrku eksporditud elektrit. 
Liikmesriigid tagavad, et lõpptarbija soovi 
korral tehakse mõõtmisandmed tema 
reaalajas tootmise või tarbimise kohta 
kättesaadavaks kolmandale isikule, kes 
tegutseb lõpptarbija nimel.

Seoses elektrienergiaga ja lõpptarbija soovi 
korral tagavad arvestite käitajad, et arvesti 
suudab arvestada lõpptarbija ruumides 
toodetud ja võrku eksporditud elektrit. 
Liikmesriigid tagavad, et lõpptarbija soovi 
korral tehakse mõõtmisandmed tema 
reaalajas tootmise või tarbimise kohta 
kättesaadavaks kolmandale isikule, kes 
tegutseb lõpptarbija nimel. Arvestite 
käitajad tagavad, et tarbijate andmeid 
kasutatakse turvaliselt ja selle käigus ei 
rikuta andmekaitse-eeskirju. 

Or. de

Selgitus

Tarbimist ja kulusid puudutav teave peab olema selge ja arusaadav ja toetama 
kodumajapidamiste energiatõhususe edendamist. Kõnealuste andmete kasutamisel peab 
samal ajal olema tagatud tarbijaandmete kaitse.
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Muudatusettepanek 950
Gaston Franco

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seoses elektrienergiaga ja lõpptarbija soovi 
korral tagavad arvestite käitajad, et arvesti 
suudab arvestada lõpptarbija ruumides 
toodetud ja võrku eksporditud elektrit. 
Liikmesriigid tagavad, et lõpptarbija soovi 
korral tehakse mõõtmisandmed tema 
reaalajas tootmise või tarbimise kohta 
kättesaadavaks kolmandale isikule, kes 
tegutseb lõpptarbija nimel.

Seoses elektrienergiaga ja lõpptarbija soovi 
korral tagavad arvestite käitajad, et arvesti 
suudab arvestada lõpptarbija ruumides 
toodetud ja võrku eksporditud elektrit. 
Liikmesriigid tagavad, et lõpptarbija soovi
korral tehakse mõõtmisandmed tema 
tegeliku tootmise või tarbimise kohta 
kättesaadavaks kolmandale isikule, kes 
tegutseb lõpptarbija nimel ilma 
lõpptarbijale täiendavaid kulusid 
tekitamata ja viisil, mis aitab tarbijal oma 
energiakasutusest paremini aru saada.

Or. fr

Selgitus

Ei ole tõendatud, et klientide teavitamisel nende energiatarbimisest reaalajas oleks 
märkimisväärne mõju, mis aitaks energia säästmisele püsivalt kaasa. Siiski on kindel, et 
jätkuv ja suuremahuline kõikide klientide teavitamine ei kujuta endast neile märkimisväärseid 
kulusid. Reaalajas teavitamise teenus jääb siiski kättesaadavaks kõikidele klientidele, kes 
seda soovivad, ning seda mõistliku hinna eest.

Muudatusettepanek 951
Ioan Enciu

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seoses elektrienergiaga ja lõpptarbija soovi 
korral tagavad arvestite käitajad, et arvesti 
suudab arvestada lõpptarbija ruumides 
toodetud ja võrku eksporditud elektrit. 
Liikmesriigid tagavad, et lõpptarbija soovi 
korral tehakse mõõtmisandmed tema 
reaalajas tootmise või tarbimise kohta 

Seoses elektrienergiaga ja lõpptarbija soovi 
korral tagavad arvestite käitajad, et arvesti 
suudab arvestada lõpptarbija ruumides 
toodetud ja võrku eksporditud elektrit. 
Liikmesriigid tagavad, et lõpptarbija soovi 
korral tehakse mõõtmisandmed tema 
reaalajas tootmise või tarbimise kohta 
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kättesaadavaks kolmandale isikule, kes 
tegutseb lõpptarbija nimel.

kättesaadavaks kolmandale isikule, kes 
tegutseb lõpptarbija nimel, ning seda ilma 
lisakuludeta ja sellisel kujul, et andmeid 
oleks võimalik kasutada saadud 
pakkumiste õiglaseks kõrvutamiseks, 
võttes arvesse isikuandmete kaitsega 
seotud õigusakte.

Or. ro

Muudatusettepanek 952
Kathleen Van Brempt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seoses elektrienergiaga ja lõpptarbija soovi 
korral tagavad arvestite käitajad, et arvesti 
suudab arvestada lõpptarbija ruumides 
toodetud ja võrku eksporditud elektrit. 
Liikmesriigid tagavad, et lõpptarbija soovi 
korral tehakse mõõtmisandmed tema 
reaalajas tootmise või tarbimise kohta 
kättesaadavaks kolmandale isikule, kes 
tegutseb lõpptarbija nimel.

Seoses elektrienergiaga ja lõpptarbija soovi 
korral tagavad arvestite käitajad, et arvesti 
suudab arvestada lõpptarbija ruumides 
toodetud ja võrku eksporditud elektrit. 
Liikmesriigid tagavad, et mõõtmisandmed
nende reaalajas tootmise kohta tehakse 
kättesaadavaks lõpptarbijale. Lõpptarbija 
soovi korral tuleb mõõtmisandmed tema 
reaalajas tootmise ja tarbimise kohta teha 
ilma täiendavaid kulusid tekitamata 
kättesaadavaks kolmandale isikule, kes 
tegutseb tema nimel. 

Or. en

Muudatusettepanek 953
Vicky Ford

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seoses elektrienergiaga ja lõpptarbija soovi 
korral tagavad arvestite käitajad, et arvesti 
suudab arvestada lõpptarbija ruumides 

Seoses elektrienergiaga ja lõpptarbija soovi 
korral tagavad arvestite käitajad, et arvesti 
suudab arvestada lõpptarbija ruumides 
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toodetud ja võrku eksporditud elektrit. 
Liikmesriigid tagavad, et lõpptarbija soovi 
korral tehakse mõõtmisandmed tema 
reaalajas tootmise või tarbimise kohta 
kättesaadavaks kolmandale isikule, kes 
tegutseb lõpptarbija nimel.

toodetud ja võrku eksporditud elektrit. 
Liikmesriigid tagavad, et lõpptarbija soovi 
korral tehakse täpsed mõõtmisandmed 
tema reaalajas tootmise või tarbimise kohta 
kergesti mõistetavas vormis, mida nad 
saavad kasutada tehingute 
tasakaalustatud võrdlemiseks, 
kättesaadavaks kolmandale isikule, kes 
tegutseb lõpptarbija nimel.

Or. en

Muudatusettepanek 954
Vladimir Urutchev

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seoses elektrienergiaga ja lõpptarbija soovi 
korral tagavad arvestite käitajad, et arvesti 
suudab arvestada lõpptarbija ruumides 
toodetud ja võrku eksporditud elektrit. 
Liikmesriigid tagavad, et lõpptarbija soovi 
korral tehakse mõõtmisandmed tema 
reaalajas tootmise või tarbimise kohta 
kättesaadavaks kolmandale isikule, kes 
tegutseb lõpptarbija nimel.

Seoses elektrienergiaga ja lõpptarbija soovi 
korral tagavad arvestite käitajad, et arvesti 
suudab arvestada lõpptarbija ruumides 
toodetud ja võrku eksporditud elektrit. 
Liikmesriigid tagavad, et lõpptarbija soovi 
korral tehakse mõõtmisandmed tema 
reaalajas tootmise või tarbimise kohta 
kättesaadavaks – võttes arvesse 
andmekaitse ja kalibreerimise alaseid 
õigusakte – kolmandale isikule, kes 
tegutseb lõpptarbija nimel.

Or. en

Muudatusettepanek 955
Marian-Jean Marinescu

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seoses elektrienergiaga ja lõpptarbija soovi 
korral tagavad arvestite käitajad, et arvesti 

Seoses elektrienergiaga ja lõpptarbija soovi 
korral tagavad arvestite käitajad, et arvesti 
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suudab arvestada lõpptarbija ruumides 
toodetud ja võrku eksporditud elektrit. 
Liikmesriigid tagavad, et lõpptarbija soovi 
korral tehakse mõõtmisandmed tema 
reaalajas tootmise või tarbimise kohta 
kättesaadavaks kolmandale isikule, kes 
tegutseb lõpptarbija nimel.

suudab arvestada lõpptarbija ruumides 
toodetud ja võrku eksporditud elektrit.

Or. en

Muudatusettepanek 956
Gunnar Hökmark

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seoses elektrienergiaga ja lõpptarbija soovi 
korral tagavad arvestite käitajad, et arvesti 
suudab arvestada lõpptarbija ruumides 
toodetud ja võrku eksporditud elektrit. 
Liikmesriigid tagavad, et lõpptarbija soovi 
korral tehakse mõõtmisandmed tema 
reaalajas tootmise või tarbimise kohta 
kättesaadavaks kolmandale isikule, kes 
tegutseb lõpptarbija nimel.

Seoses elektrienergiaga ja lõpptarbija soovi 
korral tagavad arvestite käitajad, et arvesti 
suudab arvestada lõpptarbija ruumides 
toodetud ja võrku eksporditud elektrit.

Or. en

Muudatusettepanek 957
Gunnar Hökmark

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui hoone saab kütte ja jahutuse 
kaugküttevõrgust, paigaldatakse hoone 
sissekäigu juurde soojusarvesti. 
Kortermajades paigaldatakse ka 
individuaalsed soojustarbimise arvestid, et 
mõõta kütte või jahutuse tarbimist igas 

välja jäetud
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korteris. Kui individuaalsete 
soojustarbimise arvestite kasutamine ei 
ole tehniliselt võimalik, kasutatakse igal 
radiaatoril soojuse tarbimise mõõtmiseks 
individuaalseid küttekulu jaotureid 
kooskõlas VI lisa punkti 1 alapunktis 2 
osutatud kirjeldustega.

Or. en

Muudatusettepanek 958
Norbert Glante

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui hoone saab kütte ja jahutuse 
kaugküttevõrgust, paigaldatakse hoone 
sissekäigu juurde soojusarvesti. 
Kortermajades paigaldatakse ka 
individuaalsed soojustarbimise arvestid, et 
mõõta kütte või jahutuse tarbimist igas 
korteris. Kui individuaalsete 
soojustarbimise arvestite kasutamine ei ole 
tehniliselt võimalik, kasutatakse igal 
radiaatoril soojuse tarbimise mõõtmiseks 
individuaalseid küttekulu jaotureid 
kooskõlas VI lisa punkti 1 alapunktis 2 
osutatud kirjeldustega.

Kui hoone saab kütte ja jahutuse kaug- või 
muust keskküttevõrgust, paigaldatakse 
hoone sissekäigu juurde soojusarvesti. Elu-
, äri- või teenindusruumidega majades
paigaldatakse ka individuaalsed 
soojusarvestid, et mõõta kütte, jahutuse või 
sooja vee tarbimist igas ruumis. Kui 
individuaalsete soojustarbimise arvestite 
kasutamine ei ole tehniliselt või 
majanduslikult võimalik, kasutatakse igal 
radiaatoril või igas ruumis soojuse 
tarbimise mõõtmiseks individuaalseid 
küttekulu jaotureid kooskõlas VI lisa 
punkti 1 alapunktis 2 osutatud 
kirjeldustega.

Or. de

Selgitus

Muudatuse eesmärgiks on arusaamatuste ärahoidmine ja kõigi praeguste küttetehnoloogiate 
võrdsuse tagamine. Kütte- ja jahutussektoris peavad kõikjal kehtima ühed ja samad eeskirjad.
Eeskirjad peaksid lisaks eluruumidele hõlmama ka teenindussektorit. Lubatud peavad olema 
erinevat liiki küttekulu jaoturid.
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Muudatusettepanek 959
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui hoone saab kütte ja jahutuse 
kaugküttevõrgust, paigaldatakse hoone 
sissekäigu juurde soojusarvesti. 
Kortermajades paigaldatakse ka 
individuaalsed soojustarbimise arvestid, et 
mõõta kütte või jahutuse tarbimist igas 
korteris. Kui individuaalsete 
soojustarbimise arvestite kasutamine ei ole 
tehniliselt võimalik, kasutatakse igal 
radiaatoril soojuse tarbimise mõõtmiseks 
individuaalseid küttekulu jaotureid 
kooskõlas VI lisa punkti 1 alapunktis 2 
osutatud kirjeldustega.

Kui hoone saab kütte ja jahutuse 
kaugküttevõrgust või keskküttest või 
individuaalsetest soojusallikatest, 
paigaldatakse hoone sissekäigu või 
vastavalt katla väljeava juurde 
soojusarvesti. Mitmepereelamutes
paigaldatakse ka individuaalsed soojuse 
mõõtmise arvestid, et mõõta kütte või 
jahutuse tarbimist igas elamu osas. Kui 
individuaalsete soojustarbimise arvestite 
kasutamine ei ole tehniliselt võimalik, 
kasutatakse soojuse tarbimise mõõtmiseks 
individuaalseid küttekulu jaotureid 
kooskõlas VI lisa punkti 1 alapunktis 2 
osutatud kirjeldustega.

Or. en

Muudatusettepanek 960
Konrad Szymański

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui hoone saab kütte ja jahutuse 
kaugküttevõrgust, paigaldatakse hoone 
sissekäigu juurde soojusarvesti. 
Kortermajades paigaldatakse ka 
individuaalsed soojustarbimise arvestid, et 
mõõta kütte või jahutuse tarbimist igas 
korteris. Kui individuaalsete 
soojustarbimise arvestite kasutamine ei ole 
tehniliselt võimalik, kasutatakse igal 
radiaatoril soojuse tarbimise mõõtmiseks 
individuaalseid küttekulu jaotureid 
kooskõlas VI lisa punkti 1 alapunktis 2 

Kui hoone saab kütte ja jahutuse
kaugküttevõrgust või keskküttest, 
paigaldatakse hoone sissekäigu või 
vastavalt katla väljeava juurde 
soojusarvesti. Mitmepereelamutes
paigaldatakse ka individuaalsed soojuse 
mõõtmise arvestid, et mõõta kütte või 
jahutuse tarbimist igas elamu osas. Kui 
individuaalsete soojustarbimise arvestite 
kasutamine ei ole tehniliselt või 
majanduslikult võimalik, kasutatakse 
soojuse tarbimise mõõtmiseks 
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osutatud kirjeldustega. individuaalseid küttekulu jaotureid 
kooskõlas VI lisa punkti 1 alapunktis 2 
osutatud kirjeldustega.

Or. en

Muudatusettepanek 961
Miloslav Ransdorf

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui hoone saab kütte ja jahutuse 
kaugküttevõrgust, paigaldatakse hoone 
sissekäigu juurde soojusarvesti. 
Kortermajades paigaldatakse ka 
individuaalsed soojustarbimise arvestid, et 
mõõta kütte või jahutuse tarbimist igas 
korteris. Kui individuaalsete 
soojustarbimise arvestite kasutamine ei ole 
tehniliselt võimalik, kasutatakse igal 
radiaatoril soojuse tarbimise mõõtmiseks 
individuaalseid küttekulu jaotureid 
kooskõlas VI lisa punkti 1 alapunktis 2 
osutatud kirjeldustega.

Kui hoone saab kütte ja jahutuse 
kaugküttevõrgust või keskküttest, 
paigaldatakse hoone sissekäigu või 
vastavalt katla väljeava juurde 
soojusarvesti. Mitmepereelamutes
paigaldatakse ka individuaalsed soojuse 
mõõtmise arvestid, et mõõta kütte või 
jahutuse tarbimist igas elamu osas. Kui 
individuaalsete soojustarbimise arvestite 
kasutamine ei ole tehniliselt või 
majanduslikult võimalik, kasutatakse 
soojuse tarbimise mõõtmiseks 
individuaalseid küttekulu jaotureid 
kooskõlas VI lisa punkti 1 alapunktis 2 
osutatud kirjeldustega.

Or. en

Muudatusettepanek 962
Paul Rübig

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui hoone saab kütte ja jahutuse 
kaugküttevõrgust, paigaldatakse hoone 
sissekäigu juurde soojusarvesti. 
Kortermajades paigaldatakse ka 

Kui hoone saab kütte ja jahutuse 
kaugküttevõrgust, võidakse paigaldada
hoone sissekäigu juurde soojusarvesti. 
Kortermajades võidakse paigaldada ka 
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individuaalsed soojustarbimise arvestid, et 
mõõta kütte või jahutuse tarbimist igas 
korteris. Kui individuaalsete 
soojustarbimise arvestite kasutamine ei ole 
tehniliselt võimalik, kasutatakse igal 
radiaatoril soojuse tarbimise mõõtmiseks 
individuaalseid küttekulu jaotureid 
kooskõlas VI lisa punkti 1 alapunktis 2 
osutatud kirjeldustega.

individuaalsed soojustarbimise arvestid, et 
mõõta kütte või jahutuse tarbimist igas 
korteris positiivse tulude-kulude analüüsi 
põhjal. Kui individuaalsete soojustarbimise 
arvestite kasutamine ei ole tehniliselt ega 
majanduslikult võimalik, võidakse soojuse 
tarbimise mõõtmiseks kasutada
individuaalseid küttekulu jaotureid 
kooskõlas VI lisa punkti 1 alapunktis 2 
osutatud kirjeldustega.

Or. en

Selgitus

Tõhusaid kaugkütte- ja kaugjahutussüsteeme tuleb mõõta primaarenergia säästu järgi.

Muudatusettepanek 963
Vicky Ford

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui hoone saab kütte ja jahutuse 
kaugküttevõrgust, paigaldatakse hoone 
sissekäigu juurde soojusarvesti. 
Kortermajades paigaldatakse ka 
individuaalsed soojustarbimise arvestid, et 
mõõta kütte või jahutuse tarbimist igas 
korteris. Kui individuaalsete 
soojustarbimise arvestite kasutamine ei ole 
tehniliselt võimalik, kasutatakse igal 
radiaatoril soojuse tarbimise mõõtmiseks 
individuaalseid küttekulu jaotureid 
kooskõlas VI lisa punkti 1 alapunktis 2 
osutatud kirjeldustega.

Kui hoone saab kütte ja jahutuse 
kaugküttevõrgust, võidakse paigaldada
hoone sissekäigu juurde soojusarvesti. 
Kortermajades võidakse paigaldada ka 
individuaalsed soojustarbimise arvestid, et 
mõõta kütte või jahutuse tarbimist igas 
korteris. Kui individuaalsete 
soojustarbimise arvestite kasutamine ei ole 
tehniliselt võimalik või kui kulud kaaluvad 
üle kasud, kasutatakse juhul, kui 
tehniliselt võimalik, igal radiaatoril soojuse 
tarbimise mõõtmiseks individuaalseid 
küttekulu jaotureid kooskõlas VI lisa 
punkti 1 alapunktis 2 osutatud 
kirjeldustega.

Or. en
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Muudatusettepanek 964
Marian-Jean Marinescu

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui hoone saab kütte ja jahutuse 
kaugküttevõrgust, paigaldatakse hoone 
sissekäigu juurde soojusarvesti. 
Kortermajades paigaldatakse ka 
individuaalsed soojustarbimise arvestid, et 
mõõta kütte või jahutuse tarbimist igas 
korteris. Kui individuaalsete
soojustarbimise arvestite kasutamine ei ole 
tehniliselt võimalik, kasutatakse igal 
radiaatoril soojuse tarbimise mõõtmiseks 
individuaalseid küttekulu jaotureid 
kooskõlas VI lisa punkti 1 alapunktis 2 
osutatud kirjeldustega.

Kui hoone saab kütte ja jahutuse 
kaugküttevõrgust, paigaldatakse hoone 
sissekäigu juurde soojusarvesti. 
Kortermajades tuleks paigaldada ka 
individuaalsed soojustarbimise arvestid, et 
mõõta kütte või jahutuse tarbimist igas 
korteris, ainult positiivse tulude-kulude 
analüüsi puhul. Kui individuaalsete 
soojustarbimise arvestite kasutamine ei ole 
tehniliselt või majanduslikult võimalik, 
tuleks igal radiaatoril soojuse tarbimise 
mõõtmiseks kasutada individuaalseid 
küttekulu jaotureid kooskõlas VI lisa 
punkti 1 alapunktis 2 osutatud 
kirjeldustega, juhul kui lõpptarbijad seda 
taotlevad.

Or. en

Muudatusettepanek 965
Ioan Enciu

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui hoone saab kütte ja jahutuse 
kaugküttevõrgust, paigaldatakse hoone 
sissekäigu juurde soojusarvesti. 
Kortermajades paigaldatakse ka 
individuaalsed soojustarbimise arvestid, et 
mõõta kütte või jahutuse tarbimist igas 
korteris. Kui individuaalsete 
soojustarbimise arvestite kasutamine ei ole 
tehniliselt võimalik, kasutatakse igal 
radiaatoril soojuse tarbimise mõõtmiseks 
individuaalseid küttekulu jaotureid 

Kui hoone saab kütte ja jahutuse 
kaugküttevõrgust, paigaldatakse hoone 
sissekäigu juurde soojusarvesti. 
Kortermajades paigaldatakse ka 
individuaalsed soojustarbimise arvestid, et 
mõõta kütte või jahutuse tarbimist igas 
korteris ning viia läbi kulude ja tulude 
analüüs. Kui individuaalsete 
soojustarbimise arvestite kasutamine ei ole 
tehniliselt või majanduslikult võimalik, 
võidakse igal radiaatoril soojuse tarbimise 



AM\883623ET.doc 19/99 PE475.955v01-00

ET

kooskõlas VI lisa punkti 1 alapunktis 2 
osutatud kirjeldustega.

mõõtmiseks kasutada individuaalseid 
küttekulu jaotureid kooskõlas VI lisa 
punkti 1 alapunktis 2 osutatud 
kirjeldustega.

Or. ro

Muudatusettepanek 966
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui hoone saab kütte ja jahutuse 
kaugküttevõrgust, paigaldatakse hoone 
sissekäigu juurde soojusarvesti. 
Kortermajades paigaldatakse ka 
individuaalsed soojustarbimise arvestid, et 
mõõta kütte või jahutuse tarbimist igas 
korteris. Kui individuaalsete 
soojustarbimise arvestite kasutamine ei ole 
tehniliselt võimalik, kasutatakse igal 
radiaatoril soojuse tarbimise mõõtmiseks 
individuaalseid küttekulu jaotureid 
kooskõlas VI lisa punkti 1 alapunktis 2 
osutatud kirjeldustega.

Kui hoone saab kütte ja jahutuse 
kaugküttevõrgust, paigaldatakse hoone 
sissekäigu juurde soojusarvesti. Kui see 
suurendab kodumajapidamiste 
energiatõhusust, paigaldatakse 
kortermajades ka individuaalsed 
soojustarbimise arvestid, et mõõta kütte või 
jahutuse tarbimist igas korteris. Kui 
individuaalsete soojustarbimise arvestite 
kasutamine ei ole tehniliselt võimalik, 
kasutatakse igal radiaatoril soojuse 
tarbimise mõõtmiseks individuaalseid 
küttekulu jaotureid kooskõlas VI lisa 
punkti 1 alapunktis 2 osutatud 
kirjeldustega.

Or. fi

Muudatusettepanek 967
Daniel Caspary

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui hoone saab kütte ja jahutuse 
kaugküttevõrgust, paigaldatakse hoone 
sissekäigu juurde soojusarvesti. 

Kui hoone saab kütte ja jahutuse 
kaugküttevõrgust, paigaldatakse hoone 
sissekäigu juurde soojusarvesti. 
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Kortermajades paigaldatakse ka 
individuaalsed soojustarbimise arvestid, et 
mõõta kütte või jahutuse tarbimist igas 
korteris. Kui individuaalsete 
soojustarbimise arvestite kasutamine ei ole 
tehniliselt võimalik, kasutatakse igal 
radiaatoril soojuse tarbimise mõõtmiseks 
individuaalseid küttekulu jaotureid 
kooskõlas VI lisa punkti 1 alapunktis 2 
osutatud kirjeldustega.

Kortermajades paigaldatakse ka 
individuaalsed soojustarbimise arvestid, et 
mõõta kütte või jahutuse tarbimist igas 
korteris. Kui individuaalsete 
soojustarbimise arvestite kasutamine ei ole 
tehniliselt või majanduslikult võimalik, 
võib igal radiaatoril kasutada soojuse 
tarbimise mõõtmiseks individuaalseid 
küttekulu jaotureid kooskõlas VI lisa 
punkti 1 alapunktis 2 osutatud 
kirjeldustega.

Or. de

Muudatusettepanek 968
Hermann Winkler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui hoone saab kütte ja jahutuse 
kaugküttevõrgust, paigaldatakse hoone 
sissekäigu juurde soojusarvesti. 
Kortermajades paigaldatakse ka 
individuaalsed soojustarbimise arvestid, et 
mõõta kütte või jahutuse tarbimist igas 
korteris. Kui individuaalsete 
soojustarbimise arvestite kasutamine ei ole 
tehniliselt võimalik, kasutatakse igal 
radiaatoril soojuse tarbimise mõõtmiseks 
individuaalseid küttekulu jaotureid 
kooskõlas VI lisa punkti 1 alapunktis 2 
osutatud kirjeldustega.

Kui hoone saab kütte ja jahutuse 
kaugküttevõrgust, võib paigaldada hoone 
sissekäigu juurde soojusarvesti. 
Kortermajades võib paigaldada ka 
individuaalsed soojustarbimise arvestid, et 
mõõta kütte või jahutuse tarbimist igas 
korteris. Kui individuaalsete 
soojustarbimise arvestite kasutamine ei ole 
tehniliselt võimalik, võib kasutada igal 
radiaatoril soojuse tarbimise mõõtmiseks 
individuaalseid küttekulu jaotureid 
kooskõlas VI lisa punkti 1 alapunktis 2 
osutatud kirjeldustega.

Or. de

Muudatusettepanek 969
Herbert Reul

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

Kui hoone saab kütte ja jahutuse 
kaugküttevõrgust, paigaldatakse hoone 
sissekäigu juurde soojusarvesti. 
Kortermajades paigaldatakse ka 
individuaalsed soojustarbimise arvestid, et 
mõõta kütte või jahutuse tarbimist igas 
korteris. Kui individuaalsete 
soojustarbimise arvestite kasutamine ei 
ole tehniliselt võimalik, kasutatakse igal 
radiaatoril soojuse tarbimise mõõtmiseks 
individuaalseid küttekulu jaotureid 
kooskõlas VI lisa punkti 1 alapunktis 2 
osutatud kirjeldustega.

Kui hoone saab kütte ja jahutuse kaug- või 
keskküttevõrgust, paigaldatakse hoone 
sissekäigu või katla väljavoolu juurde 
soojusarvesti.

Or. de

Selgitus

Subsidiaarsusest tulenevalt peaksid siin otsuse vastu võtma liikmesriigid. Uutes 
liikmesriikides on näiteks paljud kõrghooned varustatud veel küttesüsteemidega, millel on 
ainult üks toru. Kõikide küttesüsteemide ümberehitamine läheks ainuüksi Leedus maksma 
ligikaudu miljard eurot, seetõttu on ka edaspidi vaja paindlikkust.

Muudatusettepanek 970
Marita Ulvskog

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui hoone saab kütte ja jahutuse 
kaugküttevõrgust, paigaldatakse hoone 
sissekäigu juurde soojusarvesti.
Kortermajades paigaldatakse ka 
individuaalsed soojustarbimise arvestid, et 
mõõta kütte või jahutuse tarbimist igas 
korteris. Kui individuaalsete 
soojustarbimise arvestite kasutamine ei 
ole tehniliselt võimalik, kasutatakse igal 
radiaatoril soojuse tarbimise mõõtmiseks 
individuaalseid küttekulu jaotureid 
kooskõlas VI lisa punkti 1 alapunktis 2 

Kui hoone saab kütte ja jahutuse 
kaugküttevõrgust või kui hoonel on 
keskküte, paigaldatakse hoone sissekäigu 
juurde soojusarvesti.
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osutatud kirjeldustega.

Or. en

Muudatusettepanek 971
András Gyürk

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui hoone saab kütte ja jahutuse 
kaugküttevõrgust, paigaldatakse hoone 
sissekäigu juurde soojusarvesti. 
Kortermajades paigaldatakse ka 
individuaalsed soojustarbimise arvestid, et 
mõõta kütte või jahutuse tarbimist igas 
korteris. Kui individuaalsete 
soojustarbimise arvestite kasutamine ei ole 
tehniliselt võimalik, kasutatakse igal 
radiaatoril soojuse tarbimise mõõtmiseks 
individuaalseid küttekulu jaotureid 
kooskõlas VI lisa punkti 1 alapunktis 2 
osutatud kirjeldustega.

Kui hoone saab kütte ja jahutuse 
kaugküttevõrgust, paigaldatakse hoone 
sissekäigu juurde soojusarvesti. 
Kortermajades edendatakse ka 
individuaalsed soojustarbimise arvesteid, 
et mõõta kütte või jahutuse tarbimist igas 
korteris. Kui individuaalsete 
soojustarbimise arvestite kasutamine ei ole 
tehniliselt või kaubanduslikult võimalik, 
kasutatakse igal radiaatoril soojuse 
tarbimise mõõtmiseks individuaalseid 
küttekulu jaotureid kooskõlas VI lisa 
punkti 1 alapunktis 2 osutatud 
kirjeldustega.

Or. en

Muudatusettepanek 972
Sari Essayah

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui hoone saab kütte ja jahutuse 
kaugküttevõrgust, paigaldatakse hoone 
sissekäigu juurde soojusarvesti. 
Kortermajades paigaldatakse ka 
individuaalsed soojustarbimise arvestid, et 
mõõta kütte või jahutuse tarbimist igas 
korteris. Kui individuaalsete 

Kui hoone saab kütte ja jahutuse 
kaugküttevõrgust, paigaldatakse hoonesse
soojustarbimise arvesti, et mõõta kütte või 
jahutuse tarbimist.
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soojustarbimise arvestite kasutamine ei 
ole tehniliselt võimalik, kasutatakse igal 
radiaatoril soojuse tarbimise mõõtmiseks 
individuaalseid küttekulu jaotureid 
kooskõlas VI lisa punkti 1 alapunktis 2 
osutatud kirjeldustega.

Or. fi

Selgitus

Iga korteri kütteenergia mõõtmine ei ole kulude-tulude suhte kindlakstegemiseks põhjendatud 
ning see tähendaks ülikulukaid lahendusi näiteks korterelamute jaoks, kuhu on paigaldatud 
ühised küttesüsteemid.

Muudatusettepanek 973
Giles Chichester

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui hoone saab kütte ja jahutuse 
kaugküttevõrgust, paigaldatakse hoone 
sissekäigu juurde soojusarvesti. 
Kortermajades paigaldatakse ka 
individuaalsed soojustarbimise arvestid, et 
mõõta kütte või jahutuse tarbimist igas 
korteris. Kui individuaalsete 
soojustarbimise arvestite kasutamine ei ole 
tehniliselt võimalik, kasutatakse igal 
radiaatoril soojuse tarbimise mõõtmiseks 
individuaalseid küttekulu jaotureid 
kooskõlas VI lisa punkti 1 alapunktis 2 
osutatud kirjeldustega.

Kui hoone saab kütte ja jahutuse 
kaugküttevõrgust, paigaldatakse hoone 
sissekäigu juurde soojusarvesti. 
Kortermajades paigaldatakse ka 
individuaalsed soojustarbimise arvestid, et 
võimaluse korral mõõta kütte või jahutuse 
tarbimist igas korteris. Kui individuaalsete 
soojustarbimise arvestite kasutamine ei ole 
tehniliselt võimalik, võidakse igal 
radiaatoril soojuse tarbimise mõõtmiseks 
kasutada individuaalseid küttekulu 
jaotureid kooskõlas VI lisa punkti 1 
alapunktis 2 osutatud kirjeldustega.

Or. en

Muudatusettepanek 974
Edit Herczog

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

Kui hoone saab kütte ja jahutuse 
kaugküttevõrgust, paigaldatakse hoone 
sissekäigu juurde soojusarvesti. 
Kortermajades paigaldatakse ka 
individuaalsed soojustarbimise arvestid, et 
mõõta kütte või jahutuse tarbimist igas 
korteris. Kui individuaalsete 
soojustarbimise arvestite kasutamine ei ole 
tehniliselt võimalik, kasutatakse igal 
radiaatoril soojuse tarbimise mõõtmiseks 
individuaalseid küttekulu jaotureid 
kooskõlas VI lisa punkti 1 alapunktis 2 
osutatud kirjeldustega.

Kui hoone saab kütte ja jahutuse 
kaugküttevõrgust, paigaldatakse hoone 
sissekäigu juurde soojusarvesti. 
Kortermajades paigaldatakse ka 
individuaalsed soojustarbimise arvestid, et 
mõõta kütte või jahutuse tarbimist igas 
korteris. Kui individuaalsete 
soojustarbimise arvestite kasutamine ei ole 
tehniliselt ega majanduslikult võimalik, 
kasutatakse igal radiaatoril soojuse 
tarbimise mõõtmiseks individuaalseid 
küttekulu jaotureid kooskõlas VI lisa 
punkti 1 alapunktis 2 osutatud 
kirjeldustega.

Or. en

Muudatusettepanek 975
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui hoone saab kütte ja jahutuse 
kaugküttevõrgust, paigaldatakse hoone 
sissekäigu juurde soojusarvesti. 
Kortermajades paigaldatakse ka 
individuaalsed soojustarbimise arvestid, et 
mõõta kütte või jahutuse tarbimist igas 
korteris. Kui individuaalsete 
soojustarbimise arvestite kasutamine ei ole 
tehniliselt võimalik, kasutatakse igal 
radiaatoril soojuse tarbimise mõõtmiseks 
individuaalseid küttekulu jaotureid 
kooskõlas VI lisa punkti 1 alapunktis 2 
osutatud kirjeldustega.

Kui hoone saab kütte ja jahutuse 
kaugküttevõrgust, paigaldatakse hoone 
sissekäigu juurde soojusarvesti. 
Kortermajades paigaldatakse ka 
individuaalsed mõõtmise arvestid, et mõõta 
kütte või jahutuse tarbimist igas korteris. 
Kui individuaalsete soojustarbimise 
arvestite kasutamine ei ole tehniliselt 
võimalik, kasutatakse igal radiaatoril 
soojuse tarbimise mõõtmiseks 
individuaalseid küttekulu jaotureid 
kooskõlas VI lisa punkti 1 alapunktis 2 
osutatud kirjeldustega.

Or. en
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Muudatusettepanek 976
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Individuaalsete majapidamiste tarbimise 
arvestite konkreetne rakendamine võib 
sõltuda ka laiemast pika perspektiivi 
tulude-kulude analüüsist, mis võtab 
arvesse nii turu kui ka tarbijate kulu ja 
kasusid. Kõnealune hindamine peaks 
otsustama, milline mõõtmisviis on kõige 
kulutõhusam, arvestades VI lisa punkti 1 
alapunkti 2 kirjeldusi ja ajalist 
raamistikku, mis on rakendamise jaoks 
teostatav. Lisaks peaks kõnealune tulude-
kulude analüüs leidma aset mitte hiljem 
kui aasta pärast direktiivi liikmesriikide 
seadusse ülevõtmise tähtaega.

Or. en

Muudatusettepanek 977
Gunnar Hökmark

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad, 
milles käsitletakse soojustarbimise kulude 
jaotamist kortermajas, kus on tsentraalne 
kütte- või jahutussüsteem. Nimetatud 
eeskirjades esitatakse juhised 
parandustegurite kohta, mis kajastaksid 
hoone omadusi, nagu näiteks korterite 
vahelist soojuse ülekannet.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 978
Marita Ulvskog

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad, 
milles käsitletakse soojustarbimise kulude 
jaotamist kortermajas, kus on tsentraalne 
kütte- või jahutussüsteem. Nimetatud 
eeskirjades esitatakse juhised 
parandustegurite kohta, mis kajastaksid 
hoone omadusi, nagu näiteks korterite 
vahelist soojuse ülekannet.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 979
Ioan Enciu

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad, 
milles käsitletakse soojustarbimise kulude 
jaotamist kortermajas, kus on tsentraalne 
kütte- või jahutussüsteem. Nimetatud 
eeskirjades esitatakse juhised 
parandustegurite kohta, mis kajastaksid 
hoone omadusi, nagu näiteks korterite 
vahelist soojuse ülekannet.

välja jäetud

Or. ro

Muudatusettepanek 980
Herbert Reul

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



AM\883623ET.doc 27/99 PE475.955v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad, milles 
käsitletakse soojustarbimise kulude 
jaotamist kortermajas, kus on tsentraalne 
kütte- või jahutussüsteem. Nimetatud 
eeskirjades esitatakse juhised 
parandustegurite kohta, mis kajastaksid 
hoone omadusi, nagu näiteks korterite 
vahelist soojuse ülekannet.

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad, milles 
käsitletakse soojuse või jahutuse ja sooja 
vee tarbimise kulude jaotamist ja arvete 
esitamist kortermajas, kus on tsentraalne 
kütte- või jahutussüsteem ja/või soe vesi. 
Nimetatud eeskirjades võib esitada juhised 
parandustegurite kohta, mis kajastaksid 
hoone omadusi, nagu näiteks korterite 
vahelist soojuse ülekannet.

Or. de

Selgitus

Liikmesriikide vahelised suured erinevused nõuavad suuremat paindlikkust.

Muudatusettepanek 981
Françoise Grossetête

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad, milles 
käsitletakse soojustarbimise kulude 
jaotamist kortermajas, kus on tsentraalne 
kütte- või jahutussüsteem. Nimetatud 
eeskirjades esitatakse juhised 
parandustegurite kohta, mis kajastaksid 
hoone omadusi, nagu näiteks korterite 
vahelist soojuse ülekannet.

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad, milles 
käsitletakse soojuse, jahutuse ja sooja vee 
tarbimise kulude ja arvete jaotamist 
kortermajas, kus on keskkütte-, jahutus-
või soojavee süsteem. Nimetatud 
eeskirjades esitatakse juhised 
parandustegurite kohta, mis kajastaksid 
hoone omadusi, nagu näiteks korterite 
vahelist soojuse ülekannet.

Or. fr

Muudatusettepanek 982
Norbert Glante

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

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad, milles 
käsitletakse soojustarbimise kulude 
jaotamist kortermajas, kus on tsentraalne 
kütte- või jahutussüsteem. Nimetatud 
eeskirjades esitatakse juhised 
parandustegurite kohta, mis kajastaksid 
hoone omadusi, nagu näiteks korterite 
vahelist soojuse ülekannet.

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad, milles 
käsitletakse soojustarbimise kulude 
jaotamist elu-, äri- või 
teenindusruumidega majas, kus on 
tsentraalne kütte- või jahutussüsteem. 
Nimetatud eeskirjades esitatakse juhised 
parandustegurite kohta, mis kajastaksid 
hoone omadusi, nagu näiteks korterite 
vahelist soojuse ülekannet.

Or. de

Selgitus

Eeskirjad peaksid lisaks eluruumidele hõlmama ka teenindussektorit.

Muudatusettepanek 983
Hermann Winkler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad, milles 
käsitletakse soojustarbimise kulude 
jaotamist kortermajas, kus on tsentraalne 
kütte- või jahutussüsteem. Nimetatud 
eeskirjades esitatakse juhised 
parandustegurite kohta, mis kajastaksid 
hoone omadusi, nagu näiteks korterite 
vahelist soojuse ülekannet.

Liikmesriigid võivad kehtestada vastavad
eeskirjad, milles käsitletakse 
soojustarbimise kulude jaotamist 
kortermajas, kus on tsentraalne kütte- või 
jahutussüsteem. Nimetatud eeskirjades 
esitatakse juhised parandustegurite kohta, 
mis kajastaksid hoone omadusi, nagu 
näiteks korterite vahelist soojuse ülekannet.

Or. de

Muudatusettepanek 984
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad, milles 
käsitletakse soojustarbimise kulude 
jaotamist kortermajas, kus on tsentraalne 
kütte- või jahutussüsteem. Nimetatud 
eeskirjades esitatakse juhised 
parandustegurite kohta, mis kajastaksid 
hoone omadusi, nagu näiteks korterite
vahelist soojuse ülekannet.

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad, milles 
käsitletakse soojustarbimise kulude 
jaotamist mitmepereelamus, kus on 
tsentraalne kütte- või jahutussüsteem. 
Nimetatud eeskirjades esitatakse juhised 
parandustegurite kohta, mis kajastaksid 
hoone omadusi, nagu näiteks elamu osade
vahelist soojuse ülekannet.

Or. en

Muudatusettepanek 985
Bendt Bendtsen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad, milles 
käsitletakse soojustarbimise kulude 
jaotamist kortermajas, kus on tsentraalne 
kütte- või jahutussüsteem. Nimetatud 
eeskirjades esitatakse juhised 
parandustegurite kohta, mis kajastaksid 
hoone omadusi, nagu näiteks korterite 
vahelist soojuse ülekannet.

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad, milles 
käsitletakse soojustarbimise kulude 
jaotamist kortermajas, kus on tsentraalne 
kütte- või jahutussüsteem.

Or. en

Muudatusettepanek 986
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-
Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir 
Urutchev, Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad sätestada tingimusi 
hoonete kategooriate eranditeks käesoleva 
artikli sätetest, nagu direktiivi 2010/31/EL 
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artikli 4 lõikes 2 määratletud.

Or. en

Muudatusettepanek 987
Paul Rübig

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Põhinedes positiivsel tulude-kulude 
analüüsil ja selgetel andmekaitse 
valdkonna õigusaktidel ning 
rahvusvaheliselt tunnustatud standarditel 
võib teostada arukate arvestite 
kasutuselevõtu.

Or. en

Selgitus

EL ja selle asutused töötavad hetkel standarditega, et vältida nn arukate arvestite monopoli 
loomist. Mis tahes kasutuselevõtul enne, kui need standardid on selgelt ja läbipaistvalt 
sõnastatud, ei ole mõtet.

Muudatusettepanek 988
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks direktiivist 2009/72/EÜ ja 
direktiivist 2009/73/EÜ tulenevatele arvete 
esitamist käsitlevatele kohustustele
tagavad liikmesriigid hiljemalt 1. 
jaanuariks 2015, et kõikides käesoleva 
direktiiviga hõlmatud sektorites esitavad 
energiatarnijad, jaotusvõrguettevõtjad ja 
energia jaemüügiettevõtjad täpseid ja 
tegelikul tarbimisel põhinevaid arveid

Liikmesriigid tagavad, et vastavalt arukate 
arvestite kasutuselevõtu riiklikele 
kavadele, järgides direktiivide 2009/72/EÜ 
ja 2009/73/EÜ nõudeid, esitavad 
energiatarnijad, jaotusvõrguettevõtjad ja 
energia jaemüügiettevõtjad kõikides 
käesoleva direktiiviga hõlmatud sektorites 
regulaarselt teavet tegeliku tarbimise ja 
kulude kohta. Kättesaadavaks tehakse 
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kooskõlas VI lisa punkti 2 alapunktis 1 
sätestatud miinimumsagedusega. Koos 
arvega tehakse kättesaadavaks asjakohane 
teave, mille abil lõpptarbija saab tervikliku 
selgituse jooksvate energiakulude kohta 
vastavalt VI lisa punkti 2 alapunktile 2.

asjakohane teave, mille abil lõpptarbija 
saab tervikliku selgituse jooksvate 
energiakulude kohta vastavalt VI lisa 
punkti 2 alapunktile 2. Sagedus ning teabe 
vorm ja sisu lepitakse kokku tarnija ja 
tarbija vahel.

Or. en

Selgitus

Väljapakutud artiklis 8 ja VI lisas sätestatud nõuded vastavad arukate arvestite kirjeldustele 
ja neid rakendatakse direktiivide 2009/72/EÜ ja 2009/73/EÜ nõuete raamistikus, mis pakuvad 
stabiilse ja realistliku ajakava. Lisaks ei tohiks tarbija teavitamine igakuisest summast 
takistada maksmist vastavalt tarbija poolt eelistatud rütmile.

Muudatusettepanek 989
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks direktiivist 2009/72/EÜ ja 
direktiivist 2009/73/EÜ tulenevatele arvete
esitamist käsitlevatele kohustustele 
tagavad liikmesriigid hiljemalt 1. 
jaanuariks 2015, et kõikides käesoleva 
direktiiviga hõlmatud sektorites esitavad 
energiatarnijad, jaotusvõrguettevõtjad ja 
energia jaemüügiettevõtjad täpseid ja 
tegelikul tarbimisel põhinevaid arveid
kooskõlas VI lisa punkti 2 alapunktis 1 
sätestatud miinimumsagedusega. Koos 
arvega tehakse kättesaadavaks asjakohane 
teave, mille abil lõpptarbija saab tervikliku 
selgituse jooksvate energiakulude kohta 
vastavalt VI lisa punkti 2 alapunktile 2.

Lisaks direktiivist 2009/72/EÜ ja 
direktiivist 2009/73/EÜ tulenevatele teabe
esitamist käsitlevatele kohustustele 
(tulude-kulude analüüs, mida näevad ette 
käesoleva direktiivi I lisa punkt 2, ja 
standardiseerimisprotsess, mida juhivad 
Euroopa Komisjoni CEN TC294 gaasile 
ja CLC TC205 elektrile), võivad 
liikmesriigid nõuda, et niivõrd, kuivõrd 
see on tehniliselt teostatav, rahanduslikult 
mõistlik ja proportsionaalne seoses 
potentsiaalse energiasäästuga, esitavad 
energiatarnijad, jaotusvõrguettevõtjad ja 
energia jaemüügiettevõtjad kõikides 
käesoleva direktiiviga hõlmatud sektorites
täpset ja tegelikul tarbimisel põhinevat
teavet kooskõlas VI lisa punkti 2 
alapunktis 1 sätestatud 
miinimumsagedusega. Tarbijateabe abil
tehakse kättesaadavaks asjakohane teave, 
mille abil lõpptarbija saab tervikliku 
selgituse jooksvate energiakulude kohta 
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vastavalt VI lisa punkti 2 alapunktile 2.

Or. en

Selgitus

Gaasi arukate arvestite süsteemide kasutuselevõtmise suhtes, millest väljapakutud arvete 
esitamise sagedused sõltuvad, võidakse kohaldada majanduslikku tulude-kulude hindamist. 
Ettepaneku sõnastusest järeldub, et gaasi arukas arvestamine on üldine kohustus, millele ei 
kohaldata majanduslikku hindamist. Vältida tuleb teabe üleküllust arvetel. Eristada tuleb 
arvete esitamist ja tarbijateavet tema tarbimise kohta.

Muudatusettepanek 990
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks direktiivist 2009/72/EÜ ja 
direktiivist 2009/73/EÜ tulenevatele arvete 
esitamist käsitlevatele kohustustele tagavad 
liikmesriigid hiljemalt 1. jaanuariks 2015, 
et kõikides käesoleva direktiiviga hõlmatud 
sektorites esitavad energiatarnijad, 
jaotusvõrguettevõtjad ja energia 
jaemüügiettevõtjad täpseid ja tegelikul 
tarbimisel põhinevaid arveid kooskõlas VI 
lisa punkti 2 alapunktis 1 sätestatud 
miinimumsagedusega. Koos arvega 
tehakse kättesaadavaks asjakohane teave, 
mille abil lõpptarbija saab tervikliku 
selgituse jooksvate energiakulude kohta 
vastavalt VI lisa punkti 2 alapunktile 2.

Lisaks direktiivist 2009/72/EÜ ja 
direktiivist 2009/73/EÜ tulenevatele arvete 
esitamist käsitlevatele kohustustele tagavad 
liikmesriigid, nagu on kindlaks määratud 
ja vastavuses kehtestatud arukate arvestite
kasutuselevõtu riiklike kavadega 
kooskõlas direktiivi 2009/72/EÜ õiguslike 
nõuetega, et kõikides käesoleva 
direktiiviga hõlmatud sektorites esitavad 
energiatarnijad, jaotusvõrguettevõtjad ja 
energia jaemüügiettevõtjad vähemalt kord 
kahe kuu järel täpseid ja tegelikul 
tarbimisel põhinevaid arveid ning tehakse 
tarbijale taotluse alusel kättesaadavaks, 
kui tarbija tehnilised mõõtmisvahendid 
seda võimaldavad. Koos arvega tehakse 
kättesaadavaks asjakohane teave, mille abil 
lõpptarbija saab tervikliku selgituse 
jooksvate energiakulude kohta vastavalt 
VI lisa punkti 2 alapunktile 2. Sagedus ja 
tarbijale kättesaadava teabe vorm 
sõltuvad kokkuleppest tarbija ja tarnija 
vahel.

Or. en
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Selgitus

Soojusarvestite paigaldamine peaks arvestama tehnilist ja majanduslikku teostatavust, eriti 
pikaaegseid kulusid ja tulusid silmas pidades. Arvete esitamise küsimuses konkreetselt 
mainitud sätted peaksid võimaldama erinevaid arvete esitamise meetodeid (sh arved 
otsearvelduste kaudu) ja sagedusi vastavalt tarbija vajadustele, kasutusele ja konkreetsetele 
eelistustele.

Muudatusettepanek 991
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks direktiivist 2009/72/EÜ ja 
direktiivist 2009/73/EÜ tulenevatele arvete 
esitamist käsitlevatele kohustustele tagavad 
liikmesriigid hiljemalt 1. jaanuariks 2015, 
et kõikides käesoleva direktiiviga hõlmatud 
sektorites esitavad energiatarnijad, 
jaotusvõrguettevõtjad ja energia 
jaemüügiettevõtjad täpseid ja tegelikul 
tarbimisel põhinevaid arveid kooskõlas VI 
lisa punkti 2 alapunktis 1 sätestatud 
miinimumsagedusega. Koos arvega
tehakse kättesaadavaks asjakohane teave, 
mille abil lõpptarbija saab tervikliku 
selgituse jooksvate energiakulude kohta 
vastavalt VI lisa punkti 2 alapunktile 2.

Lisaks direktiivist 2009/72/EÜ ja 
direktiivist 2009/73/EÜ tulenevatele arvete 
esitamist käsitlevatele kohustustele tagavad 
liikmesriigid võimalusel ja majanduslikku 
teostatavust silmas pidades 1. jaanuariks 
2015, et kõikides käesoleva direktiiviga 
hõlmatud sektorites on energiatarnijate, 
jaotusvõrguettevõtjate ja energia 
jaemüügiettevõtjate poolt kättesaadavaks 
tehtav teave täpne ja tegelikul tarbimisel 
põhinev ja kooskõlas VI lisa punkti 2 
alapunktis 1 sätestatud 
miinimumsagedusega. Koos nimetatud 
andmetega tehakse kättesaadavaks 
asjakohane teave, mille abil lõpptarbija
saab tervikliku selgituse jooksvate 
energiakulude kohta vastavalt VI lisa 
punkti 2 alapunktile 2.

Or. de

Selgitus

Igakuine arvete esitamine võib eriti küttekulude puhul tuua üürnike/kasutajate jaoks kaasa 
sotsiaalsed probleemid ja rahalise kitsikuse, kuna kulusid ei tasuta ühtlaselt kogu aasta 
jooksul, vaid põhiliselt talvekuudel, kui küttekulud kujunevad eriti suureks. Arvete esitamise 
selge määratlemine on seetõttu äärmiselt vajalik.
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Muudatusettepanek 992
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks direktiivist 2009/72/EÜ ja 
direktiivist 2009/73/EÜ tulenevatele arvete 
esitamist käsitlevatele kohustustele tagavad 
liikmesriigid hiljemalt 1. jaanuariks 2015, 
et kõikides käesoleva direktiiviga hõlmatud 
sektorites esitavad energiatarnijad, 
jaotusvõrguettevõtjad ja energia 
jaemüügiettevõtjad täpseid ja tegelikul 
tarbimisel põhinevaid arveid kooskõlas VI 
lisa punkti 2 alapunktis 1 sätestatud 
miinimumsagedusega. Koos arvega 
tehakse kättesaadavaks asjakohane teave, 
mille abil lõpptarbija saab tervikliku 
selgituse jooksvate energiakulude kohta 
vastavalt VI lisa punkti 2 alapunktile 2.

Lisaks direktiivist 2009/72/EÜ ja 
direktiivist 2009/73/EÜ tulenevatele arvete 
esitamist käsitlevatele kohustustele tagavad 
liikmesriigid arukate arvestite või 
automaatse arvestamise abil vastavalt 
arukate arvestite kasutuselevõtu riiklikele 
kavadele, järgides direktiivi 2009/72/EÜ 
nõudeid, et kõikides käesoleva direktiiviga 
hõlmatud sektorites esitavad 
energiatarnijad, jaotusvõrguettevõtjad ja 
energia jaemüügiettevõtjad täpseid ja 
tegeliku tarbimise kohta teavet pakkuvaid 
arveid kooskõlas VI lisa punkti 2 
alapunktis 1 sätestatud 
miinimumsagedusega. Koos arvega 
tehakse kättesaadavaks asjakohane teave, 
mille abil lõpptarbija saab tervikliku 
selgituse jooksvate energiakulude kohta 
vastavalt VI lisa punkti 2 alapunktile 2.

Or. en

Muudatusettepanek 993
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks direktiivist 2009/72/EÜ ja 
direktiivist 2009/73/EÜ tulenevatele arvete 
esitamist käsitlevatele kohustustele tagavad 
liikmesriigid hiljemalt 1. jaanuariks 2015, 
et kõikides käesoleva direktiiviga hõlmatud 
sektorites esitavad energiatarnijad, 
jaotusvõrguettevõtjad ja energia 
jaemüügiettevõtjad täpseid ja tegelikul 

Lisaks direktiivist 2009/72/EÜ ja 
direktiivist 2009/73/EÜ tulenevatele arvete 
esitamist käsitlevatele kohustustele tagavad 
liikmesriigid vastavalt direktiivist 
2009/72/EÜ tulenevate arukate arvestite 
kasutuselevõtu riiklikele kavadele, et 
kõikides käesoleva direktiiviga hõlmatud 
sektorites esitavad energiatarnijad, 
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tarbimisel põhinevaid arveid kooskõlas 
VI lisa punkti 2 alapunktis 1 sätestatud 
miinimumsagedusega. Koos arvega 
tehakse kättesaadavaks asjakohane teave, 
mille abil lõpptarbija saab tervikliku 
selgituse jooksvate energiakulude kohta 
vastavalt VI lisa punkti 2 alapunktile 2.

jaotusvõrguettevõtjad ja energia 
jaemüügiettevõtjad täpseid ja tegelikul 
tarbimisel põhinevaid arveid kooskõlas 
VI lisa punkti 2 alapunktis 1 sätestatud 
miinimumsagedusega. Koos arvega 
tehakse kättesaadavaks asjakohane teave, 
mille abil lõpptarbija saab tervikliku 
selgituse jooksvate energiakulude kohta 
vastavalt VI lisa punkti 2 alapunktile 2.

Or. fr

Muudatusettepanek 994
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks direktiivist 2009/72/EÜ ja 
direktiivist 2009/73/EÜ tulenevatele arvete 
esitamist käsitlevatele kohustustele tagavad 
liikmesriigid hiljemalt 1. jaanuariks 2015, 
et kõikides käesoleva direktiiviga hõlmatud 
sektorites esitavad energiatarnijad, 
jaotusvõrguettevõtjad ja energia 
jaemüügiettevõtjad täpseid ja tegelikul 
tarbimisel põhinevaid arveid kooskõlas VI 
lisa punkti 2 alapunktis 1 sätestatud 
miinimumsagedusega. Koos arvega 
tehakse kättesaadavaks asjakohane teave, 
mille abil lõpptarbija saab tervikliku 
selgituse jooksvate energiakulude kohta 
vastavalt VI lisa punkti 2 alapunktile 2.

Lisaks direktiivist 2009/72/EÜ ja 
direktiivist 2009/73/EÜ tulenevatele arvete 
esitamist käsitlevatele kohustustele tagavad 
liikmesriigid hiljemalt 1. jaanuariks 2015, 
et kõikides käesoleva direktiiviga hõlmatud 
sektorites esitavad energiatarnijad, 
jaotusvõrguettevõtjad ja energia 
jaemüügiettevõtjad kokkuleppel 
klientidega täpseid ja tegelikul või 
eeldataval tarbimisel põhinevaid arveid 
ning kortermajades jaotatakse kulud 
kooskõlas VI lisa punkti 2 alapunktis 1 
sätestatud miinimumsagedusega. Koos 
arvega või teist sobivat meetodit kasutades 
tehakse kättesaadavaks asjakohane teave, 
mille abil lõpptarbija saab tervikliku 
selgituse jooksvate energiakulude kohta 
vastavalt VI lisa punkti 2 alapunktile 2.

Or. de

Muudatusettepanek 995
Bernd Lange
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks direktiivist 2009/72/EÜ ja 
direktiivist 2009/73/EÜ tulenevatele arvete 
esitamist käsitlevatele kohustustele tagavad 
liikmesriigid hiljemalt 1. jaanuariks 2015, 
et kõikides käesoleva direktiiviga hõlmatud 
sektorites esitavad energiatarnijad, 
jaotusvõrguettevõtjad ja energia 
jaemüügiettevõtjad täpseid ja tegelikul 
tarbimisel põhinevaid arveid kooskõlas VI 
lisa punkti 2 alapunktis 1 sätestatud 
miinimumsagedusega. Koos arvega 
tehakse kättesaadavaks asjakohane teave, 
mille abil lõpptarbija saab tervikliku 
selgituse jooksvate energiakulude kohta 
vastavalt VI lisa punkti 2 alapunktile 2.

Lisaks direktiivist 2009/72/EÜ ja 
direktiivist 2009/73/EÜ tulenevatele arvete 
esitamist käsitlevatele kohustustele tagavad 
liikmesriigid hiljemalt 1. jaanuariks 2015, 
et kõikides käesoleva direktiiviga hõlmatud 
sektorites esitavad energiatarnijad, 
jaotusvõrguettevõtjad ja energia 
jaemüügiettevõtjad täpseid ja tegelikul 
tarbimisel põhinevaid arveid kooskõlas VI 
lisa punkti 2 alapunktis 1 sätestatud 
miinimumsagedusega. Koos arvega 
tehakse kättesaadavaks asjakohane teave, 
mille abil lõpptarbija saab tervikliku 
selgituse jooksvate energiakulude kohta 
vastavalt VI lisa punkti 2 alapunktile 2.
Lisaks tuleb arvel igal juhul esitada 
oodataval aastasel tarbimisel põhinev kuu 
keskmine näitaja.

Or. de

Muudatusettepanek 996
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks direktiivist 2009/72/EÜ ja 
direktiivist 2009/73/EÜ tulenevatele arvete 
esitamist käsitlevatele kohustustele tagavad 
liikmesriigid hiljemalt 1. jaanuariks 2015, 
et kõikides käesoleva direktiiviga hõlmatud 
sektorites esitavad energiatarnijad, 
jaotusvõrguettevõtjad ja energia 
jaemüügiettevõtjad täpseid ja tegelikul 
tarbimisel põhinevaid arveid kooskõlas VI 
lisa punkti 2 alapunktis 1 sätestatud 
miinimumsagedusega. Koos arvega
tehakse kättesaadavaks asjakohane teave, 

Lisaks direktiivist 2009/72/EÜ ja 
direktiivist 2009/73/EÜ tulenevatele arvete 
esitamist käsitlevatele kohustustele tagavad 
liikmesriigid hiljemalt 1. jaanuariks 2015 
või aruka arvesti paigaldamise ajaks, et 
kõikides käesoleva direktiiviga hõlmatud 
sektorites esitavad energiatarnijad, 
jaotusvõrguettevõtjad ja energia 
jaemüügiettevõtjad täpseid ja tegelikul 
tarbimisel põhinevaid väljavõtteid
kooskõlas VI lisa punkti 2 alapunktis 1 
sätestatud miinimumsagedusega. Koos
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mille abil lõpptarbija saab tervikliku 
selgituse jooksvate energiakulude kohta 
vastavalt VI lisa punkti 2 alapunktile 2.

väljavõttega tehakse kättesaadavaks 
asjakohane teave, mille abil lõpptarbija 
saab tervikliku selgituse jooksvate 
energiakulude kohta vastavalt VI lisa 
punkti 2 alapunktile 2.

Or. en

Selgitus

Väljavõte pakub tarbijale teavet. Seda tuleb eristada arvest, mis nõuab maksmist, sest 
tarbijad võivad soovida tasandada oma makseid aasta jooksul otsearvelduse või eelmaksete 
süsteemide abil.

Muudatusettepanek 997
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks direktiivist 2009/72/EÜ ja 
direktiivist 2009/73/EÜ tulenevatele arvete 
esitamist käsitlevatele kohustustele tagavad 
liikmesriigid hiljemalt 1. jaanuariks 2015, 
et kõikides käesoleva direktiiviga hõlmatud 
sektorites esitavad energiatarnijad, 
jaotusvõrguettevõtjad ja energia
jaemüügiettevõtjad täpseid ja tegelikul 
tarbimisel põhinevaid arveid kooskõlas VI 
lisa punkti 2 alapunktis 1 sätestatud 
miinimumsagedusega. Koos arvega 
tehakse kättesaadavaks asjakohane teave, 
mille abil lõpptarbija saab tervikliku 
selgituse jooksvate energiakulude kohta 
vastavalt VI lisa punkti 2 alapunktile 2.

Lisaks direktiivist 2009/72/EÜ ja 
direktiivist 2009/73/EÜ tulenevatele arvete 
esitamist käsitlevatele kohustustele tagavad 
liikmesriigid hiljemalt 2020. aastaks, et 
kõikides käesoleva direktiiviga hõlmatud 
sektorites esitavad energiatarnijad, 
jaotusvõrguettevõtjad ja energia 
jaemüügiettevõtjad täpseid ja tegelikul 
tarbimisel põhinevaid arveid kooskõlas VI 
lisa punkti 2 alapunktis 1 sätestatud 
miinimumsagedusega. Koos arvega 
tehakse kättesaadavaks asjakohane teave, 
mille abil lõpptarbija saab tervikliku 
selgituse jooksvate energiakulude kohta 
vastavalt VI lisa punkti 2 alapunktile 2 ja 
direktiivi 2009/72/EÜ elektrit ning 
direktiivi 2009/73/EÜ gaasi puudutavatele 
asjaomastele sätetele.

Or. en
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Muudatusettepanek 998
Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks direktiivist 2009/72/EÜ ja 
direktiivist 2009/73/EÜ tulenevatele arvete 
esitamist käsitlevatele kohustustele tagavad 
liikmesriigid hiljemalt 1. jaanuariks 2015, 
et kõikides käesoleva direktiiviga hõlmatud 
sektorites esitavad energiatarnijad, 
jaotusvõrguettevõtjad ja energia 
jaemüügiettevõtjad täpseid ja tegelikul 
tarbimisel põhinevaid arveid kooskõlas VI 
lisa punkti 2 alapunktis 1 sätestatud 
miinimumsagedusega. Koos arvega 
tehakse kättesaadavaks asjakohane teave, 
mille abil lõpptarbija saab tervikliku 
selgituse jooksvate energiakulude kohta 
vastavalt VI lisa punkti 2 alapunktile 2.

Lisaks direktiivist 2009/72/EÜ ja 
direktiivist 2009/73/EÜ tulenevatele arvete 
esitamist käsitlevatele kohustustele tagavad 
liikmesriigid hiljemalt 1. jaanuariks 2015, 
et kõikides käesoleva direktiiviga hõlmatud 
sektorites esitavad energiatarnijad, 
jaotusvõrguettevõtjad ja energia 
jaemüügiettevõtjad täpseid ja tegelikul 
tarbimisel põhinevaid arveid kooskõlas VI 
lisa punkti 2 alapunktis 1 sätestatud 
miinimumsagedusega. Koos arvega 
tehakse kättesaadavaks asjakohane teave, 
mille abil lõpptarbija saab tervikliku 
selgituse jooksvate energiakulude, 
turustuskulude ja avaliku teenindamise 
kohustuse kulude kohta vastavalt VI lisa 
punkti 2 alapunktile 2.

Or. en

Muudatusettepanek 999
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks direktiivist 2009/72/EÜ ja 
direktiivist 2009/73/EÜ tulenevatele arvete 
esitamist käsitlevatele kohustustele tagavad 
liikmesriigid hiljemalt 1. jaanuariks 2015, 
et kõikides käesoleva direktiiviga hõlmatud 
sektorites esitavad energiatarnijad, 
jaotusvõrguettevõtjad ja energia 
jaemüügiettevõtjad täpseid ja tegelikul 
tarbimisel põhinevaid arveid kooskõlas VI 
lisa punkti 2 alapunktis 1 sätestatud 

Lisaks direktiivist 2009/72/EÜ ja 
direktiivist 2009/73/EÜ tulenevatele arvete 
esitamist käsitlevatele kohustustele tagavad 
liikmesriigid hiljemalt 1. jaanuariks 2015, 
et kõikides käesoleva direktiiviga hõlmatud 
sektorites esitavad energiatarnijad, 
jaotusvõrguettevõtjad ja energia 
jaemüügiettevõtjad täpseid ja tegelikul 
tarbimisel põhinevaid arveid kooskõlas VI 
lisa punkti 2 alapunktis 1 sätestatud 
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miinimumsagedusega. Koos arvega 
tehakse kättesaadavaks asjakohane teave, 
mille abil lõpptarbija saab tervikliku 
selgituse jooksvate energiakulude kohta 
vastavalt VI lisa punkti 2 alapunktile 2.

miinimumsagedusega. Koos arvega 
tehakse kättesaadavaks asjakohane teave, 
mille abil lõpptarbija saab tervikliku 
selgituse jooksvate energiakulude kohta 
vastavalt VI lisa punkti 2 alapunktile 2, kui 
selleks on olemas asjakohased tehnilised 
lahendused.

Or. de

Muudatusettepanek 1000
Daniel Caspary

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks direktiivist 2009/72/EÜ ja 
direktiivist 2009/73/EÜ tulenevatele arvete 
esitamist käsitlevatele kohustustele tagavad 
liikmesriigid hiljemalt 1. jaanuariks 2015, 
et kõikides käesoleva direktiiviga 
hõlmatud sektorites esitavad 
energiatarnijad, jaotusvõrguettevõtjad ja 
energia jaemüügiettevõtjad täpseid ja
tegelikul tarbimisel põhinevaid arveid 
kooskõlas VI lisa punkti 2 alapunktis 1 
sätestatud miinimumsagedusega. Koos 
arvega tehakse kättesaadavaks asjakohane 
teave, mille abil lõpptarbija saab tervikliku 
selgituse jooksvate energiakulude kohta 
vastavalt VI lisa punkti 2 alapunktile 2.

Lisaks direktiivist 2009/72/EÜ ja 
direktiivist 2009/73/EÜ tulenevatele arvete 
esitamist käsitlevatele kohustustele tagavad 
liikmesriigid, et arve esitamisega seotud 
teave põhineb tegelikul tarbimisel. Koos 
arve esitamisega seotud teabega tehakse 
kättesaadavaks asjakohane teave, mille abil 
lõpptarbija saab tervikliku selgituse 
jooksvate energiakulude kohta vastavalt 
VI lisa punkti 2 alapunktile 2.

Or. de

Muudatusettepanek 1001
Kathleen Van Brempt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2 – esimene lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks direktiivist 2009/72/EÜ ja 
direktiivist 2009/73/EÜ tulenevatele arvete 
esitamist käsitlevatele kohustustele tagavad 
liikmesriigid hiljemalt 1. jaanuariks 2015, 
et kõikides käesoleva direktiiviga hõlmatud 
sektorites esitavad energiatarnijad, 
jaotusvõrguettevõtjad ja energia 
jaemüügiettevõtjad täpseid ja tegelikul 
tarbimisel põhinevaid arveid kooskõlas VI 
lisa punkti 2 alapunktis 1 sätestatud 
miinimumsagedusega. Koos arvega 
tehakse kättesaadavaks asjakohane teave, 
mille abil lõpptarbija saab tervikliku 
selgituse jooksvate energiakulude kohta 
vastavalt VI lisa punkti 2 alapunktile 2.

Lisaks direktiivist 2009/72/EÜ ja 
direktiivist 2009/73/EÜ tulenevatele arvete 
esitamist käsitlevatele kohustustele tagavad 
liikmesriigid arukate arvestite 
paigaldamisel, et kõikides käesoleva 
direktiiviga hõlmatud sektorites esitavad 
energiatarnijad, jaotusvõrguettevõtjad ja 
energia jaemüügiettevõtjad täpseid ja 
tegelikul tarbimisel põhinevaid arveid 
kooskõlas VI lisa punkti 2 alapunktis 1 
sätestatud miinimumsagedusega. Koos 
arvega tehakse kättesaadavaks asjakohane 
teave, mille abil lõpptarbija saab tervikliku 
selgituse jooksvate energiakulude kohta 
vastavalt VI lisa punkti 2 alapunktile 2.

Or. en

Muudatusettepanek 1002
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Werner 
Langen, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Holger Krahmer, Lambert van Nistelrooij, 
Romana Jordan Cizelj

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks direktiivist 2009/72/EÜ ja 
direktiivist 2009/73/EÜ tulenevatele arvete 
esitamist käsitlevatele kohustustele tagavad 
liikmesriigid hiljemalt 1. jaanuariks 2015, 
et kõikides käesoleva direktiiviga hõlmatud 
sektorites esitavad energiatarnijad, 
jaotusvõrguettevõtjad ja energia 
jaemüügiettevõtjad täpseid ja tegelikul 
tarbimisel põhinevaid arveid kooskõlas VI 
lisa punkti 2 alapunktis 1 sätestatud 
miinimumsagedusega. Koos arvega 
tehakse kättesaadavaks asjakohane teave, 
mille abil lõpptarbija saab tervikliku 
selgituse jooksvate energiakulude kohta 
vastavalt VI lisa punkti 2 alapunktile 2.

Lisaks direktiivist 2009/72/EÜ ja 
direktiivist 2009/73/EÜ tulenevatele arvete 
esitamist käsitlevatele kohustustele tagavad 
liikmesriigid hiljemalt 1. jaanuariks 2015, 
et kõikides käesoleva direktiiviga hõlmatud 
sektorites esitavad energiatarnijad, 
jaotusvõrguettevõtjad ja energia 
jaemüügiettevõtjad täpset ja tegelikul 
tarbimisel põhinevat teavet arve kohta
kooskõlas VI lisa punkti 2 alapunktis 1 
sätestatud miinimumsagedusega. Koos 
arvega tehakse kättesaadavaks asjakohane 
teave, mille abil lõpptarbija saab tervikliku 
selgituse jooksvate energiakulude kohta 
vastavalt VI lisa punkti 2 alapunktile 2 ja 
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direktiivi 2009/72/EÜ elektrit ning 
direktiivi 2009/73/EÜ gaasi puudutavatele 
asjaomastele sätetele.

Or. en

Selgitus

Tarbijatele tuleb esitada täpset ja läbipaistvat teavet nende tegeliku tarbimise kohta, kuid 
neid ei pea tingimata kohustama maksma oma arveid tegeliku tarbimise põhjal. Lisaks tuleb 
sätet joondada 3. paketi nõuetega arukate arvestite süsteemide rakendamise kohta.

Muudatusettepanek 1003
Vladimir Urutchev

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks direktiivist 2009/72/EÜ ja 
direktiivist 2009/73/EÜ tulenevatele arvete 
esitamist käsitlevatele kohustustele tagavad 
liikmesriigid hiljemalt 1. jaanuariks 2015, 
et kõikides käesoleva direktiiviga hõlmatud 
sektorites esitavad energiatarnijad, 
jaotusvõrguettevõtjad ja energia 
jaemüügiettevõtjad täpseid ja tegelikul 
tarbimisel põhinevaid arveid kooskõlas VI 
lisa punkti 2 alapunktis 1 sätestatud 
miinimumsagedusega. Koos arvega 
tehakse kättesaadavaks asjakohane teave, 
mille abil lõpptarbija saab tervikliku 
selgituse jooksvate energiakulude kohta 
vastavalt VI lisa punkti 2 alapunktile 2.

Lisaks direktiivist 2009/72/EÜ ja 
direktiivist 2009/73/EÜ tulenevatele arvete 
esitamist käsitlevatele kohustustele tagavad 
liikmesriigid hiljemalt 1. jaanuariks 2015, 
et kõikides käesoleva direktiiviga hõlmatud 
sektorites, millel on positiivne tulude-
kulude analüüs ja põhinedes 
otstarbekusuuringutel, esitavad 
energiatarnijad, jaotusvõrguettevõtjad ja 
energia jaemüügiettevõtjad täpseid ja 
tegelikul tarbimisel põhinevaid arveid 
kooskõlas VI lisa punkti 2 alapunktis 1 
sätestatud miinimumsagedusega. Koos 
arvega tehakse kättesaadavaks asjakohane 
teave, mille abil lõpptarbija saab tervikliku 
selgituse jooksvate energiakulude kohta 
vastavalt VI lisa punkti 2 alapunktile 2.

Or. en

Muudatusettepanek 1004
Ioan Enciu



PE475.955v01-00 42/99 AM\883623ET.doc

ET

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks direktiivist 2009/72/EÜ ja 
direktiivist 2009/73/EÜ tulenevatele arvete 
esitamist käsitlevatele kohustustele tagavad 
liikmesriigid hiljemalt 1. jaanuariks 2015, 
et kõikides käesoleva direktiiviga hõlmatud 
sektorites esitavad energiatarnijad, 
jaotusvõrguettevõtjad ja energia 
jaemüügiettevõtjad täpseid ja tegelikul 
tarbimisel põhinevaid arveid kooskõlas VI 
lisa punkti 2 alapunktis 1 sätestatud 
miinimumsagedusega. Koos arvega 
tehakse kättesaadavaks asjakohane teave, 
mille abil lõpptarbija saab tervikliku 
selgituse jooksvate energiakulude kohta 
vastavalt VI lisa punkti 2 alapunktile 2.

Lisaks direktiivist 2009/72/EÜ ja 
direktiivist 2009/73/EÜ tulenevatele arvete 
esitamist käsitlevatele kohustustele tagavad 
liikmesriigid hiljemalt 1. jaanuariks 2015, 
et kõikides käesoleva direktiiviga hõlmatud 
sektorites esitavad energiatarnijad, 
jaotusvõrguettevõtjad ja energia 
jaemüügiettevõtjad täpseid ja tegelikul 
tarbimisel põhinevaid arveid kooskõlas VI 
lisa punkti 2 alapunktis 1 sätestatud 
miinimumsagedusega. Koos arvega 
tehakse kättesaadavaks igasugune
asjakohane teave, mille abil lõpptarbija 
saab tervikliku selgituse jooksvate 
energiakulude kohta vastavalt VI lisa 
punkti 2 alapunktile 2. 

Or. ro

Muudatusettepanek 1005
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et lõpptarbija saab 
valida elektrooniliste või paberarvete vahel 
ning talle antakse lihtne juurdepääs 
täiendavale teabele, et tarbija võiks oma 
varasemat tarbimist üksikasjalikult 
kontrollida, nagu on kehtestatud VI lisa 
punkti 1 alapunktis 1.

Liikmesriigid tagavad, et lõpptarbija saab 
lisatasu maksmata valida elektrooniliste 
või paberarvete vahel ning et kui see on 
majanduslikult mõeldav, antakse talle 
lihtne juurdepääs täiendavale teabele, et 
tarbija võiks oma varasemat tarbimist 
üksikasjalikult kontrollida, nagu on 
kehtestatud VI lisa punkti 1 alapunktis 1.

Or. ro
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Muudatusettepanek 1006
Kathleen Van Brempt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et lõpptarbija saab 
valida elektrooniliste või paberarvete vahel 
ning talle antakse lihtne juurdepääs 
täiendavale teabele, et tarbija võiks oma 
varasemat tarbimist üksikasjalikult 
kontrollida, nagu on kehtestatud VI lisa 
punkti 1 alapunktis 1.

Liikmesriigid tagavad, et lõpptarbija saab 
valida elektrooniliste või paberarvete vahel 
ning talle antakse arukate arvestite 
paigaldamise korral lihtne juurdepääs 
täiendavale teabele, et tarbija võiks oma 
varasemat tarbimist üksikasjalikult 
kontrollida, nagu on kehtestatud VI lisa 
punkti 1 alapunktis 1.

Or. en

Muudatusettepanek 1007
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et lõpptarbija saab 
valida elektrooniliste või paberarvete vahel 
ning talle antakse lihtne juurdepääs 
täiendavale teabele, et tarbija võiks oma 
varasemat tarbimist üksikasjalikult 
kontrollida, nagu on kehtestatud VI lisa 
punkti 1 alapunktis 1.

Liikmesriigid tagavad, et lõpptarbija saab 
valida elektrooniliste või paberarvete vahel 
ning talle antakse lihtne juurdepääs 
täiendavale teabele, et tarbija võiks oma 
varasemat tarbimist üksikasjalikult 
kontrollida.

Or. en

Muudatusettepanek 1008
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2 – teine lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et lõpptarbija saab 
valida elektrooniliste või paberarvete vahel 
ning talle antakse lihtne juurdepääs 
täiendavale teabele, et tarbija võiks oma 
varasemat tarbimist üksikasjalikult 
kontrollida, nagu on kehtestatud VI lisa 
punkti 1 alapunktis 1.

Liikmesriigid tagavad, et lõpptarbija saab 
valida elektrooniliste või paberväljavõtete 
ja -arvete vahel ning talle antakse lihtne 
juurdepääs täiendavale teabele, et tarbija 
võiks oma varasemat tarbimist 
üksikasjalikult kontrollida, nagu on 
kehtestatud VI lisa punkti 1 alapunktis 1.

Or. en

Selgitus

Väljavõte pakub tarbijale teavet. Seda tuleb eristada arvest, mis nõuab maksmist, sest 
tarbijad võivad soovida tasandada oma makseid aasta jooksul otsearvelduse või eelmaksete 
süsteemide abil.

Muudatusettepanek 1009
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
 Artikkel 8 – lõige 2 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid nõuavad, et lõpptarbija soovi 
korral tehakse teave tema energiaarvete ja 
varasema tarbimise kohta kättesaadavaks 
lõpptarbija poolt määratud 
energiateenuseosutajale.

Liikmesriigid nõuavad, et lõpptarbija soovi 
korral tehakse teave tema energiaarvete ja 
varasema tarbimise kohta talle esitatud 
vormis kättesaadavaks lõpptarbija poolt 
määratud energiateenuseosutajale. Kui 
lepingupooled sellest kõrvale kalduvad, 
lepitakse eelnevalt kokku kulude 
jaotamise kord.

Or. de

Selgitus

Igasugune muudatus suurendab halduskoormust ja toob seega kaasa suuremad kulud. Soovi 
korral võivad lepingupooled sellest kõrvale kalduda, kuid kahtluse korral peab siis klient 
kandma suuremad kulud.
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Muudatusettepanek 1010
Catherine Trautmann, Henri Weber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid nõuavad, et lõpptarbija soovi 
korral tehakse teave tema energiaarvete ja 
varasema tarbimise kohta kättesaadavaks 
lõpptarbija poolt määratud 
energiateenuseosutajale.

Liikmesriigid nõuavad, et lõpptarbija soovi 
korral tehakse teave tema energiaarvete ja 
varasema tarbimise kohta kättesaadavaks 
lõpptarbija poolt määratud 
energiateenuseosutajale või kolmandale 
isikule.

Or. fr

Muudatusettepanek 1011
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid nõuavad, et lõpptarbija soovi 
korral tehakse teave tema energiaarvete ja 
varasema tarbimise kohta kättesaadavaks 
lõpptarbija poolt määratud 
energiateenuseosutajale.

Liikmesriigid nõuavad, et lõpptarbija soovi 
korral tehakse teave tema energiaarvete ja 
varasema tarbimise kohta kättesaadavaks 
tarbijale või lõpptarbija poolt määratud 
energiateenuseosutajale.

Or. en

Muudatusettepanek 1012
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid nõuavad, et lõpptarbija soovi 
korral tehakse teave tema energiaarvete ja 
varasema tarbimise kohta kättesaadavaks

Liikmesriigid nõuavad, et lõpptarbija soovi 
korral tehakse teave tema 
energiaväljavõtete ja varasema tarbimise 



PE475.955v01-00 46/99 AM\883623ET.doc

ET

lõpptarbija poolt määratud 
energiateenuseosutajale.

kohta kättesaadavaks lõpptarbija poolt 
määratud energiateenuseosutajale.

Or. en

Selgitus

Väljavõte pakub tarbijale teavet. Seda tuleb eristada arvest, mis nõuab maksmist, sest 
tarbijad võivad soovida tasandada oma makseid aasta jooksul otsearvelduse või eelmaksete 
süsteemide abil.

Muudatusettepanek 1013
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2 – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid nõuavad, et energiatariifide 
teave ja hinnangud esitatakse nõudmise 
korral tarbijale õigeaegselt ja kergesti 
mõistetavas vormis, mis võimaldab 
tarbijatel tehinguid tasakaalustatult 
võrrelda, võimaldades tarbijatel vahetada 
oma kodust energiatarnijat kulutõhusal 
viisil.

Or. en

Muudatusettepanek 1014
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2 – lõik 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vajaduse korral peaksid liikmesriigid 
julgustama tariifistruktuure, mis annavad 
tarbijatele stiimuli säästa 
energiatarbimise marginaalseid 
lisaühikuid.
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Or. en

Muudatusettepanek 1015
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Energia individuaalse tarbimise 
mõõtmist ja selle kohta arvete esitamist
käsitlev teave ning muu lõigetes 1, 2, 3 ja 
VI lisas nimetatud teave antakse 
lõpptarbijatele tasuta.

3. Energia individuaalse tarbimise 
mõõtmist käsitlevad arve- ja 
teabeväljavõtted ning muu lõigetes 1, 2, 3 
ja VI lisas nimetatud teave antakse 
lõpptarbijatele vähemalt kahte liiki otsese 
tagasiside abil, millest üks on kodus 
paiknev näidik, ja tasuta.

Or. en

Selgitus

Euroopa energeetikasektorit reguleerivate asutuste nõukogu (CEER) soovitab edastada 
lõpptarbijatele teavet vähemalt kahe teabekanali vahelise valiku abil. Arukate arvestite 
katseprojektide analüüsid ja energiatõhususe suurendamise ning nõudlusele reageerimise 
võimaldamise uuringud on näidanud, et kodudes paiknevad näidikud saavutavad energia 
säästmisel suurimaid tulemusi.

Muudatusettepanek 1016
Bendt Bendtsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Energia individuaalse tarbimise 
mõõtmist ja selle kohta arvete esitamist 
käsitlev teave ning muu lõigetes 1, 2, 3 ja 
VI lisas nimetatud teave antakse 
lõpptarbijatele tasuta.

3. Energia individuaalse tarbimise 
mõõtmist ja selle kohta arvete esitamist 
käsitlev elektrooniliselt edastatav teave 
ning muu lõigetes 1, 2, 3 ja VI lisas 
nimetatud teave antakse lõpptarbijatele.
See ei kehti paberil kuluarvete esitamise 
kui sellise puhul.
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Or. en

Selgitus

Teavet tuleb edastada kulutõhusal viisil. Käesolev säte peaks seega kehtima ainult 
elektrooniliselt edastatava teabe puhul, et viia halduskulud miinimumini.

Muudatusettepanek 1017
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Energia individuaalse tarbimise 
mõõtmist ja selle kohta arvete esitamist 
käsitlev teave ning muu lõigetes 1, 2, 3 ja 
VI lisas nimetatud teave antakse 
lõpptarbijatele tasuta.

3. Energia individuaalse tarbimise 
mõõtmist ja selle kohta arvete esitamist 
käsitlev teave ning muu lõigetes 1, 2, 3 ja 
VI lisas nimetatud teave antakse 
lõpptarbijatele.

Or. en

Muudatusettepanek 1018
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Energia individuaalse tarbimise 
mõõtmist ja selle kohta arvete esitamist 
käsitlev teave ning muu lõigetes 1, 2, 3 ja 
VI lisas nimetatud teave antakse 
lõpptarbijatele tasuta.

3. Energia individuaalse tarbimise 
mõõtmist ja selle kohta arvete esitamist 
käsitlev teave ning muu lõigetes 1, 2 ja 3 
nimetatud teave antakse lõpptarbijatele
läbipaistval ja kulutõhusal viisil.

Or. en

Selgitus

Direktiiv peaks selgemalt eristama kõigile tarbijatele kättesaadavaks tehtavaid 
mõõtmise/kuluarvete esitamise kohustuslikke miinimumnõudeid ja keerukamat teavet, mis 
peitub konkurentsivõimelistes pakkumistes, mida ei saa tasuta pakkuda.



AM\883623ET.doc 49/99 PE475.955v01-00

ET

Muudatusettepanek 1019
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Energia individuaalse tarbimise 
mõõtmist ja selle kohta arvete esitamist 
käsitlev teave ning muu lõigetes 1, 2, 3 ja 
VI lisas nimetatud teave antakse 
lõpptarbijatele tasuta.

3. Energia individuaalse tarbimise 
mõõtmist ja selle kohta arvete esitamist 
käsitlev teave ning muu lõigetes 1, 2, 3 ja 
VI lisas nimetatud teave antakse 
lõpptarbijatele kulutõhusal ja läbipaistval 
viisil.

Or. en

Muudatusettepanek 1020
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Energia individuaalse tarbimise 
mõõtmist ja selle kohta arvete esitamist 
käsitlev teave ning muu lõigetes 1, 2, 3 ja 
VI lisas nimetatud teave antakse 
lõpptarbijatele tasuta.

3. Energia individuaalse tarbimise 
mõõtmist ja selle kohta arvete esitamist 
käsitlev teave ning muu lõigetes 1, 2, 3 
nimetatud teave antakse lõpptarbijatele 
minimaalse tasu eest.

Or. en

Muudatusettepanek 1021
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Energia individuaalse tarbimise 3. Energia individuaalse tarbimise 



PE475.955v01-00 50/99 AM\883623ET.doc

ET

mõõtmist ja selle kohta arvete esitamist 
käsitlev teave ning muu lõigetes 1, 2, 3 ja 
VI lisas nimetatud teave antakse 
lõpptarbijatele tasuta.

mõõtmist ja selle kohta arvete esitamist 
käsitlev teave ning muu lõigetes 1, 2, 3 
nimetatud teave antakse lõpptarbijatele.

Or. de

Selgitus

VI lisa on liiga üksikasjalik. Kõikide andmete andmine lõpptarbijatele tekitab pigem 
frustratsiooni ja ülekoormust. Lõpptarbija jaoks tuleks luua selline olukord, et tal on ise 
võimalik liidese kaudu pärida andmeid, mis on talle energiatarbimise hindamisel abiks.
Kulude jaotamise kohta kehtivad juba riiklikud eeskirjad, komisjon ei ole esitanud tõendeid 
ühtlustamise vajalikkuse kohta.

Muudatusettepanek 1022
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Käesolevat artiklit ei kohaldata, kui 
tulude-kulude analüüs näitab, et 
individuaalsete arvestite paigaldamise 
kulud on suuremad tuludest, mis 
määratakse kindlaks lõpptarbijate 
potentsiaalse säästu alusel.
Kui direktiivi 2009/72/EÜ kohase arukate 
arvestite kasutuselevõtu majandusliku 
hindamise tulemus räägib nende 
rakendamise kasuks, ei kohaldata lõike 2 
sätet aja kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 1023
Jan Březina, Miloslav Ransdorf

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Käesolevat artiklit ei kohaldata, kui 
tulude-kulude analüüs näitab, et 
individuaalsete arvestite paigaldamise 
kulud on suuremad tuludest, mis 
määratakse kindlaks lõpptarbijate 
potentsiaalse säästu alusel.
Kui direktiivi 2009/72/EÜ kohase arukate 
arvestite kasutuselevõtu majandusliku 
hindamise tulemus räägib nende 
rakendamise kasuks, ei kohaldata lõike 2 
sätet aja kohta.

Or. en

Selgitus

Tarneettevõtted tegeleva juba arukate arvestite kasutuselevõtuga vastavalt tähtaegadele, mis 
määratleti 3. elektridirektiiviga (direktiiv 2009/72/EÜ), st 80% tarbijatest, keda tulude-kulude 
analüüs positiivselt hindas, tuleb aastaks 2020 varustada arukate arvestitega. Uus direktiiv ei 
tohiks ohustada kestvaid investeerimisplaane. Samal ajal ei tohiks tarneettevõtteid sundida 
võtma kasutusele majanduslikult elujõetuid lahendusi.

Muudatusettepanek 1024
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Euroopa Komisjon ja liikmesriigid 
kohustuvad kehtestama uurimissuunad, et 
leida tehnikad, mis ühilduvad ajalooliste 
ja kultuuriliste ehitistega kõikides 
taastuvenergiate kasutamise ja 
nutiarvestite paigaldamise ning teiste 
nendes hoonetes rakendatavate 
energiasäästmise või -tootmise tehniliste 
lahenduste aspektides, kohustudes tegema 
juba tehtud uurimiste tulemused 
teatavaks.

Or. es



PE475.955v01-00 52/99 AM\883623ET.doc

ET

Muudatusettepanek 1025
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Käesoleva artikli sätted on kooskõlas 
direktiivides 2009/72/EÜ ja 2009/73/EÜ 
sätestatud arukate arvestite 
kasutuselevõtu ajakava ja korraga ning 
nimetatud kahe direktiivi kohaselt 
paigaldatavad arvestid võimaldavad täpset 
arvestamist tegeliku tarbimise alusel.

Or. fr

Muudatusettepanek 1026
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Käesoleva direktiivi nõuete kohaselt 
paigaldatud elektri-, maagaasi-, 
keskkütte/-jahutuse ning kuuma vee 
arvestite soetamis-, paigaldus- ja 
hoolduskulud kannab energiavarustaja 
vastavalt energiatõhususe lepingute 
tingimustele.

Or. ro

Muudatusettepanek 1027
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid nõuavad, et riiklikud 
reguleerivad asutused testiksid iga-
aastaselt energiaarvete juurdepääsetavust 
ja kasutamiskõlblikkust tarbijate jaoks. 
Tulemused tehakse avalikult 
kättesaadavaks.

Or. en

Selgitus

Tarbijad peavad suutma oma energiaarveid mõista, selleks et muuta oma energiatarbimist. 
Seetõttu tuleb nõuda, et riiklikud reguleerivad asutused testiksid, kas tarbijad suudavad 
mõista oma arveid. Tehes teabe avalikuks, on tarbijatel võimalus valida parima tavaga 
ettevõtted.

Muudatusettepanek 1028
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Arvestades ajalooliste ja kultuuriliste 
hoonete spetsiifikat, oleks vaja avada 
erinev energiakulu hindamise liin, mis 
võtaks arvesse ajaloolise arhitektuuri 
soojustamise omadusi, selle kohandamist 
miljööle ning häid tavasid, mida on 
traditsiooniliselt rakendatud nende 
hoonete kasutamisel ja 
funktsioneerimisel.

Or. es

Muudatusettepanek 1029
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8 a
Rahastamine

1. Komisjon ja liikmesriigid loovad 
rahastamisvahendid ja -mehhanismid, 
mis hõlmavad järgmist: 
a) rahaline toetus ja trahvid artiklis 6 
sätestatud kohustuste mittetäitmise eest;
b) mitmeaastases finantsraamistikus 
energiatõhususe edendamiseks eraldatud 
vahendid, iseäranis ühtekuuluvusfond, 
struktuuri- ja maaelu arengu fondid, ELi 
sihtotstarbelised rahastamisvahendid, 
tehniline tugi ja uus finantskorraldus;
c) Euroopa Investeerimispanga ja muude 
Euroopa finantseerimisasutuste, iseäranis 
Euroopa Rekonstruktsiooni- ja 
Arengupanga ning Euroopa Nõukogu 
Arengupanga poolt energiatõhususe 
edendamiseks eraldatud vahendid;
d) siseriiklikud vahendid, muu hulgas 
riigipankade ja muude riiklike 
finantseerimisasutuste vahendid;
e) 10% Euroopa Regionaalarengu Fondi 
eraldistest, mida võib kasutada selleks, et 
edendada käesoleva direktiivi nõuete 
kohaselt võetud energiatõhususega seotud 
meetmeid;
f) muude ELi fondide kasutamine, et 
edendada teadusuuringuid ja 
arendustööd, teavituskampaaniaid ning 
energiatõhususe alase teadlikkuse 
tõstmist.
2. Käesoleva direktiivi nõuete kohaselt 
läbi viidud energiaauditites sisalduvate 
soovituste rakendamiseks tuleb luua 
asjakohased finants- või eelarvepoliitilised 
stiimulid. Rahastamisvahendid peavad:
a) tagama rahalised vahendid (nt 
laenutagatised erakapitalile, 
energiatõhusust edendavate 
laenulepingute tagatised, subsideeritud 
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laenud ja sihtotstarbelised krediidiliinid), 
mis vähendavad energiatõhususe 
projektide võimalikke ja tegelikke riske;
b) tagama piisavad vahendid selleks, et 
toetada energiatõhususe alaseid teadmisi 
parandavaid ja akrediteerivaid koolitus-
ja sertifitseerimisprogramme. 
3. Lõigetes 1 ja 2 sätestatud eesmärkide 
täitmiseks peavad komisjon ja 
liikmesriigid võtma iseäranis selliseid 
meetmeid, mis aitavad säilitada 
investeeringuid energiatõhususe 
suurendamisse, millest saaksid kasu 
kütteostuvõimetud elanikkonnarühmad, 
ning muu hulgas edendama 
energiatõhususe lepinguid.
4. Liikmesriigid võivad kohaldada 
käesoleva direktiivi nõuete kohaselt 
ostetavatele teenustele ja toodetele 
madalamat käibemaksumäära, kuid see ei
tohi jääda alla 5%. 
5. Vajadusel ning liikmesriikide soovil 
aitab komisjon kas otse või Euroopa 
finantseerimisasutuste kaudu 
liikmesriikidel luua rahastamisvahendid 
ning tehnilise toega seotud toetuskavad, et 
suurendada vastutavate riiklike või 
piirkondlike ametiasutuste või 
organisatsioonide vahelise parimate 
tavade vahetamise abil eri sektorite 
energiatõhusust.

Or. ro

Muudatusettepanek 1030
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad, 
milles käsitletakse karistusi artiklite 6–8 

välja jäetud
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alusel vastuvõetud siseriiklike sätete 
rikkumise eest, ning võtavad kõik 
vajalikud meetmed, et tagada kõnealuste 
eeskirjade rakendamine. Karistused 
peavad olema tõhusad, proportsionaalsed 
ja hoiatavad. Liikmesriigid teatavad 
komisjonile need õigusaktid hiljemalt 
[kaksteist kuud pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist] ja teatavad talle viivitamata 
kõikidest nende hilisematest 
muudatustest.

Or. en

Selgitus

The manner in which Member States enforce adherence to Articles 6 to 8 should be left to the 
discretion of the Member States.In addition, with respect to Article 6 (1) energy companies 
will be fined for the behaviour of a third party (consumers), over which they have very limited 
influence. Making energy companies liable for actions (or the failure to act) of third parties 
contradicts fundamental legal principles. According to the principle of fault a person may 
only be held responsible for her/his own actions. The savings targets may not be achieved 
despite major efforts of energy companies, as their achievement is entirely dependent on the 
behaviour and investment decisions of customers.

Muudatusettepanek 1031
Matthias Groote

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad, milles 
käsitletakse karistusi artiklite 6–8 alusel 
vastuvõetud siseriiklike sätete rikkumise 
eest, ning võtavad kõik vajalikud meetmed, 
et tagada kõnealuste eeskirjade 
rakendamine. Karistused peavad olema 
tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.
Liikmesriigid teatavad komisjonile need 
õigusaktid hiljemalt [kaksteist kuud pärast 
käesoleva direktiivi jõustumist] ja teatavad 
talle viivitamata kõikidest nende 
hilisematest muudatustest.

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad, milles 
käsitletakse karistusi artiklite 6–8 alusel 
vastuvõetud siseriiklike sätete rikkumise 
eest, ning võtavad kõik vajalikud meetmed, 
et tagada kõnealuste eeskirjade 
rakendamine. Karistused peavad olema 
tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.
Karistusi ei tohi määrata üldistatult ega 
süüst sõltumatult. Üksikjuhtumil tuleb 
täpselt uurida, milliseid pingutusi on 
näiteks energiaettevõtted teinud 
eesmärkide saavutamiseks ja miks neid ei 
saavutatud. Liikmesriigid teatavad 
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komisjonile need õigusaktid hiljemalt 
[kaksteist kuud pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist] ja teatavad talle viivitamata 
kõikidest nende hilisematest muudatustest.

Or. de

Muudatusettepanek 1032
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad, milles 
käsitletakse karistusi artiklite 6–8 alusel 
vastuvõetud siseriiklike sätete rikkumise 
eest, ning võtavad kõik vajalikud meetmed, 
et tagada kõnealuste eeskirjade 
rakendamine. Karistused peavad olema 
tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.
Liikmesriigid teatavad komisjonile need 
õigusaktid hiljemalt [kaksteist kuud pärast 
käesoleva direktiivi jõustumist] ja teatavad 
talle viivitamata kõikidest nende 
hilisematest muudatustest.

Kui liikmesriigid otsustavad kasutada 
kohustuslikke süsteeme, kehtestavad nad 
eeskirjad, milles käsitletakse karistusi 
artiklite 6–8 alusel vastuvõetud siseriiklike 
sätete rikkumise eest, ning võtavad kõik 
vajalikud meetmed, et tagada kõnealuste 
eeskirjade rakendamine. Karistused peavad 
olema tõhusad, proportsionaalsed ja 
hoiatavad. Liikmesriigid teatavad 
komisjonile need õigusaktid hiljemalt 
[kaksteist kuud pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist] ja teatavad talle viivitamata 
kõikidest nende hilisematest muudatustest.

Or. de

Selgitus

Kui liikmesriigid otsustavad kasutada komisjoni esitatutest erinevaid vahendeid, puudub 
karistustel mõte.

Muudatusettepanek 1033
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad, milles 
käsitletakse karistusi artiklite 6–8 alusel 
vastuvõetud siseriiklike sätete rikkumise 
eest, ning võtavad kõik vajalikud meetmed, 
et tagada kõnealuste eeskirjade 
rakendamine. Karistused peavad olema 
tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. 
Liikmesriigid teatavad komisjonile need 
õigusaktid hiljemalt [kaksteist kuud pärast 
käesoleva direktiivi jõustumist] ja teatavad 
talle viivitamata kõikidest nende 
hilisematest muudatustest.

1. Juhul, kui nad ei ole otsustanud 
kohaldada heakskiidetud alternatiivseid 
lähenemisviise, kehtestavad liikmesriigid
eeskirjad, milles käsitletakse karistusi 
artiklite 6–8 alusel vastuvõetud siseriiklike 
sätete rikkumise eest, ning võtavad kõik 
vajalikud meetmed, et tagada kõnealuste 
eeskirjade rakendamine. Nimetatud 
karistusi võidakse rakendada kohustusena 
osta avatud turul täiendavaid ETSi 
arvestusühikuid. Liikmesriigid teatavad 
komisjonile need õigusaktid hiljemalt 
[kaksteist kuud pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist] ja teatavad talle viivitamata 
kõikidest nende hilisematest muudatustest.

Or. en

Muudatusettepanek 1034
Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad, milles 
käsitletakse karistusi artiklite 6–8 alusel 
vastuvõetud siseriiklike sätete rikkumise 
eest, ning võtavad kõik vajalikud meetmed, 
et tagada kõnealuste eeskirjade 
rakendamine. Karistused peavad olema 
tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. 
Liikmesriigid teatavad komisjonile need 
õigusaktid hiljemalt [kaksteist kuud pärast 
käesoleva direktiivi jõustumist] ja teatavad 
talle viivitamata kõikidest nende 
hilisematest muudatustest.

1. Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad, 
milles käsitletakse karistusi artiklite 6–8 
alusel vastuvõetud siseriiklike sätete 
rikkumise eest, ning võtavad kõik 
vajalikud meetmed, et tagada kõnealuste 
eeskirjade rakendamine. Karistused peavad 
olema tõhusad ja proportsionaalsed. 
Liikmesriigid teatavad komisjonile need 
õigusaktid hiljemalt [kaksteist kuud pärast 
käesoleva direktiivi jõustumist] ja teatavad 
talle viivitamata kõikidest nende 
hilisematest muudatustest.

Or. en
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Muudatusettepanek 1035
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad, milles 
käsitletakse karistusi artiklite 6–8 alusel 
vastuvõetud siseriiklike sätete rikkumise 
eest, ning võtavad kõik vajalikud meetmed, 
et tagada kõnealuste eeskirjade 
rakendamine. Karistused peavad olema 
tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. 
Liikmesriigid teatavad komisjonile need 
õigusaktid hiljemalt [kaksteist kuud pärast 
käesoleva direktiivi jõustumist] ja teatavad 
talle viivitamata kõikidest nende 
hilisematest muudatustest.

1. Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad, 
milles käsitletakse karistusi artiklite 6–8 
alusel vastuvõetud siseriiklike sätete 
rikkumise eest, ning võtavad kõik 
vajalikud meetmed, et tagada kõnealuste 
eeskirjade rakendamine. Karistused peavad 
olema põhjendatud, tõhusad, 
proportsionaalsed ja hoiatavad. 
Liikmesriigid teatavad komisjonile need 
õigusaktid hiljemalt [kaksteist kuud pärast 
käesoleva direktiivi jõustumist] ja teatavad 
talle viivitamata kõikidest nende 
hilisematest muudatustest. 

Or. ro

Muudatusettepanek 1036
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid sätestavad eeskirjad 
stiimulite ja rahastamise kohta, et anda 
ettevõtetele ja elanikele stiimulid teha 
energiatõhususe investeeringuid.

Or. en

Selgitus

Stiimulid on olulised energiatõhususe edasiviimiseks Euroopa Liidus. Karistused ei aita 
kedagi.
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Muudatusettepanek 1037
Vladimir Urutchev

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid tagavad, et eelmainitud 
karistustest tulenevad summad 
suunatakse energiatõhususe rahalisse 
toetamisse, seoses artikli 16 a (uus) 
sätetega.

Or. en

Muudatusettepanek 1038
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tõhusa koostootmise ja tõhusa 
kaugkütte ja -jahutuse kohaldamise 
võimaluste arendamiseks kehtestavad 
liikmesriigid 1. jaanuariks 2014 riiklikud 
kütte- ja jahutuskavad, mis sisaldavad VII 
lisas sätestatud teavet, ja teatavad nendest 
komisjonile. Kavad ajakohastatakse ja 
esitatakse komisjonile iga viie aasta 
tagant. Liikmesriigid tagavad oma 
õigusraamistikuga, et riiklikke kütte- ja 
jahutuskavasid võetakse arvesse kohalikes 
ja piirkondlikes arengukavades, 
sealhulgas linnade ja maapiirkondade 
ruumilises planeerimises, ning et need 
vastavad VII lisas sätestatud 
koostamiskriteeriumidele.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 1039
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tõhusa koostootmise ja tõhusa 
kaugkütte ja -jahutuse kohaldamise 
võimaluste arendamiseks kehtestavad 
liikmesriigid 1. jaanuariks 2014 riiklikud 
kütte- ja jahutuskavad, mis sisaldavad VII 
lisas sätestatud teavet, ja teatavad nendest 
komisjonile. Kavad ajakohastatakse ja 
esitatakse komisjonile iga viie aasta 
tagant. Liikmesriigid tagavad oma 
õigusraamistikuga, et riiklikke kütte- ja 
jahutuskavasid võetakse arvesse kohalikes 
ja piirkondlikes arengukavades, 
sealhulgas linnade ja maapiirkondade 
ruumilises planeerimises, ning et need 
vastavad VII lisas sätestatud 
koostamiskriteeriumidele.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1040
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tõhusa koostootmise ja tõhusa 
kaugkütte ja -jahutuse kohaldamise 
võimaluste arendamiseks kehtestavad 
liikmesriigid 1. jaanuariks 2014 riiklikud 
kütte- ja jahutuskavad, mis sisaldavad VII 
lisas sätestatud teavet, ja teatavad nendest 
komisjonile. Kavad ajakohastatakse ja 
esitatakse komisjonile iga viie aasta tagant. 
Liikmesriigid tagavad oma 
õigusraamistikuga, et riiklikke kütte- ja 
jahutuskavasid võetakse arvesse kohalikes 

1. Tõhusa koostootmise ja tõhusa 
kaugkütte ja -jahutuse kohaldamise 
võimaluste arendamiseks kehtestavad 
liikmesriigid 1. jaanuariks 2014 riiklikud 
kütte- ja jahutuskavad ja teatavad nendest 
komisjonile.
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ja piirkondlikes arengukavades, sealhulgas 
linnade ja maapiirkondade ruumilises 
planeerimises, ning et need vastavad VII 
lisas sätestatud koostamiskriteeriumidele.

Iga riiklik kava määrab kindlaks:
a) riiklikud koostootmise 
arengueesmärgid aastaks 2020 ja 
vastavad vahe-eesmärgid;
b) kaugkütte edendamise valdkonnad, 
mille jaoks tulude-kulude analüüs on 
määranud kindlaks koostootmise 
potentsiaali;
c) VII lisas sätestatud teabe;
d) nimetatud kavad peaksid põhinema iga 
kavandatud investeeringu laiahaardelisel 
tulude-kulude analüüsil, võttes arvesse 
olemasolevat kütte nõudluse taset ja 
hinnates erinevaid tarbimisprofiile (nt 
tööstus-, elamu või kolmandad 
tarbimisharjumused). Lisaks tuleb 
erinevate liikmesriikide nõudlus- ja 
tarbimismustrite eripärade alusel võtta 
arvesse erinevaid koostootmise liike 
(mikrokoostootmine, koostootmine enda 
tarbeks jne).
Kavad ajakohastatakse ja esitatakse 
komisjonile iga viie aasta tagant. 
Liikmesriigid tagavad oma 
õigusraamistikuga, et riiklikke kütte- ja 
jahutuskavasid võetakse arvesse kohalikes 
ja piirkondlikes arengukavades, sealhulgas 
linnade ja maapiirkondade ruumilises 
planeerimises, ning et need vastavad VII 
lisas sätestatud koostamiskriteeriumidele.

Or. en

Selgitus

Kõike sama mõõdupuuga mõõtev lähenemine ei ole koostootmise puhul soovitatav. Mitmete 
koostootmise tehniliste küsimuste tõttu tuleb võtta arvesse liikmesriikide asjaolusid. 
Nõudmised tuleb kehtestada tulude-kulude analüüsi põhjal, mis on tehtud süsteemi tasandil 
kooskõlas selgesti kehtestatud kriteeriumide ja modaalsustega. Nimetatud analüüs peaks 
määrama kindlaks kaugkütte/-jahutuse arenguvaldkonnad, kus nõudlus kütte järele on piisav, 
et õigustada kaugkütte/-jahutuse võrgustike arendamist.
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Muudatusettepanek 1041
Fiorello Provera

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tõhusa koostootmise ja tõhusa 
kaugkütte ja -jahutuse kohaldamise 
võimaluste arendamiseks kehtestavad 
liikmesriigid 1. jaanuariks 2014 riiklikud 
kütte- ja jahutuskavad, mis sisaldavad VII 
lisas sätestatud teavet, ja teatavad nendest 
komisjonile. Kavad ajakohastatakse ja 
esitatakse komisjonile iga viie aasta tagant. 
Liikmesriigid tagavad oma 
õigusraamistikuga, et riiklikke kütte- ja 
jahutuskavasid võetakse arvesse kohalikes 
ja piirkondlikes arengukavades, sealhulgas 
linnade ja maapiirkondade ruumilises 
planeerimises, ning et need vastavad VII 
lisas sätestatud koostamiskriteeriumidele.

1. Tõhusa koostootmise ja tõhusa 
kaugkütte ja -jahutuse kohaldamise 
võimaluste arendamiseks kehtestavad 
liikmesriigid 1. jaanuariks 2014 riiklikud 
kütte- ja jahutuskavad ja teatavad nendest 
komisjonile.

Iga riiklik kava määrab kindlaks:
a) riiklikud koostootmise 
arengueesmärgid aastaks 2020 ja 
vastavad vahe-eesmärgid;
b) kaugkütte edendamise valdkonnad, 
mille jaoks tulude-kulude analüüs on 
määranud kindlaks koostootmise 
potentsiaali;
c) VII lisas sätestatud teabe,
d) nimetatud kavad peaksid põhinema iga 
kavandatud investeeringu laiahaardelisel 
tulude-kulude analüüsil, võttes arvesse 
olemasolevat kütte nõudluse taset ja 
hinnates erinevaid tarbimisprofiile (nt 
tööstus-, elamu või kolmandad 
tarbimisharjumused). Lisaks tuleb 
erinevate liikmesriikide nõudlus- ja 
tarbimismustrite eripärade alusel võtta 
arvesse erinevaid koostootmise liike 
(mikrokoostootmine, koostootmine enda 
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tarbeks jne).
Kavad ajakohastatakse ja esitatakse 
komisjonile iga viie aasta tagant. 
Liikmesriigid tagavad oma 
õigusraamistikuga, et riiklikke kütte- ja 
jahutuskavasid võetakse arvesse kohalikes 
ja piirkondlikes arengukavades, sealhulgas 
linnade ja maapiirkondade ruumilises 
planeerimises, ning et need vastavad VII 
lisas sätestatud koostamiskriteeriumidele.

Or. en

Selgitus

A “one fits all” approach in promoting CHP is not advisable. Due to the many technical 
issues in CHP, national circumstances including geographical, economic and social aspects 
should be taken into account. All these aspects also account for large differences in Member 
States’ in terms of intensity and duration of the heating and cooling service required.
Requirements should be introduced on a case by case basis as part of a cost-benefit analysis 
carried out at system level according to clearly established criteria and modalities. Such 
analysis should identify District Heating/Cooling development areas where heat demand is 
sufficient to justify the development of district heating/cooling networks. An effective 
promotion of CHP can be pursued by preserving the market operators’ free initiative, 
providing financial incentives and simplifying administrative procedures. Development costs 
of district heating/cooling networks should be borne by network users in order to guarantee a 
balanced distribution of costs and avoid market distortion.

Muudatusettepanek 1042
Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tõhusa koostootmise ja tõhusa 
kaugkütte ja -jahutuse kohaldamise 
võimaluste arendamiseks kehtestavad
liikmesriigid 1. jaanuariks 2014 riiklikud 
kütte- ja jahutuskavad, mis sisaldavad VII 
lisas sätestatud teavet, ja teatavad nendest
komisjonile. Kavad ajakohastatakse ja 
esitatakse komisjonile iga viie aasta tagant.
Liikmesriigid tagavad oma 
õigusraamistikuga, et riiklikke kütte- ja 

1. Liikmesriigid analüüsivad 1. jaanuariks 
2014 laiahaardelist tõhusa koostootmise 
kohaldamise võimaluste hinnangut ja 
teatavad sellest komisjonile. Hinnangud
ajakohastatakse ja esitatakse komisjonile 
iga viie aasta tagant.



AM\883623ET.doc 65/99 PE475.955v01-00

ET

jahutuskavasid võetakse arvesse kohalikes 
ja piirkondlikes arengukavades, 
sealhulgas linnade ja maapiirkondade 
ruumilises planeerimises, ning et need 
vastavad VII lisas sätestatud 
koostamiskriteeriumidele.

Or. en

Muudatusettepanek 1043
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
 Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tõhusa koostootmise ja tõhusa 
kaugkütte ja -jahutuse kohaldamise 
võimaluste arendamiseks kehtestavad 
liikmesriigid 1. jaanuariks 2014 riiklikud 
kütte- ja jahutuskavad, mis sisaldavad VII 
lisas sätestatud teavet, ja teatavad nendest 
komisjonile. Kavad ajakohastatakse ja 
esitatakse komisjonile iga viie aasta 
tagant. Liikmesriigid tagavad oma 
õigusraamistikuga, et riiklikke kütte- ja 
jahutuskavasid võetakse arvesse kohalikes
ja piirkondlikes arengukavades, 
sealhulgas linnade ja maapiirkondade 
ruumilises planeerimises, ning et need 
vastavad VII lisas sätestatud 
koostamiskriteeriumidele.

1. Tõhusa koostootmise ja tõhusa 
kaugkütte ja -jahutuse kohaldamise 
võimaluste arendamiseks kehtestavad 
liikmesriigid 1. jaanuariks 2016 riiklikud 
kütte- ja jahutuskavad, mis sisaldavad VII 
lisas sätestatud teavet, ja teatavad nendest 
komisjonile.

Or. de

Selgitus

Sedavõrd üksikasjalike kavade koostamiseks vajavad liikmesriigid aega ja töötajaid. Kaks 
aastat on selleks realistlik aeg. Lisaks on vaevalt oodata, et taolised kavad viie või kümne 
aastaga vananevad, nii et võib loobuda korrapärasest ajakohastamisest, mis on äärmiselt 
keerukas ja kulukas. Siduvad kavad ei sobi kokku konkurentsi mõttega.
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Muudatusettepanek 1044
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tõhusa koostootmise ja tõhusa 
kaugkütte ja -jahutuse kohaldamise 
võimaluste arendamiseks kehtestavad
liikmesriigid 1. jaanuariks 2014 riiklikud
kütte- ja jahutuskavad, mis sisaldavad VII 
lisas sätestatud teavet, ja teatavad nendest
komisjonile. Kavad ajakohastatakse ja 
esitatakse komisjonile iga viie aasta tagant. 
Liikmesriigid tagavad oma 
õigusraamistikuga, et riiklikke kütte- ja 
jahutuskavasid võetakse arvesse kohalikes
ja piirkondlikes arengukavades, 
sealhulgas linnade ja maapiirkondade 
ruumilises planeerimises, ning et need 
vastavad VII lisas sätestatud 
koostamiskriteeriumidele.

1. Tõhusa koostootmise ja tõhusa 
kaugkütte ja -jahutuse kohaldamise 
võimaluste arendamiseks teevad
liikmesriigid 31. detsembriks 2015 
laiahaardelise hinnangu kütte ja jahutuse 
nõudluse kohta, mis sisaldab VII lisas 
sätestatud teavet, ja teatavad sellest
komisjonile. Kui nad on juba teinud 
samaväärse hinnangu, teatavad nad 
sellest komisjonile. Hinnang peaks võtma 
arvesse erinevaid koostootmise liike 
liikmesriikide erinevate nõudlus- ja 
tarbimismustrite eripärade põhjal. Kavad 
ajakohastatakse ja esitatakse komisjonile 
iga viie aasta tagant. Liikmesriigid tagavad,
et energiaressursside tõhusa kasutamise 
ja ressursitõhusate kütte- ja 
jahutussüsteemide arendamisega 
arvestatakse kohalikus ja piirkondlikus 
planeerimises, sealhulgas linnade ja 
maapiirkondade ruumilises planeerimises, 
ning kohalikes ja piirkondlikes 
energiastrateegiates ja planeerimises. 
Arvesse võetakse kohalikke/piirkondlikke 
kütteturgusid.

Or. en

Muudatusettepanek 1045
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tõhusa koostootmise ja tõhusa 1. Tõhusa koostootmise ja tõhusa 
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kaugkütte ja -jahutuse kohaldamise 
võimaluste arendamiseks kehtestavad
liikmesriigid 1. jaanuariks 2014 riiklikud 
kütte- ja jahutuskavad, mis sisaldavad VII 
lisas sätestatud teavet, ja teatavad nendest
komisjonile. Kavad ajakohastatakse ja 
esitatakse komisjonile iga viie aasta tagant. 
Liikmesriigid tagavad oma 
õigusraamistikuga, et riiklikke kütte- ja 
jahutuskavasid võetakse arvesse kohalikes
ja piirkondlikes arengukavades, 
sealhulgas linnade ja maapiirkondade 
ruumilises planeerimises, ning et need 
vastavad VII lisas sätestatud 
koostamiskriteeriumidele.

kaugkütte ja -jahutuse kohaldamise 
võimaluste arendamiseks teevad
liikmesriigid 31. detsembriks 2015 
laiahaardelise hinnangu koostootmise 
nõudluse kohta, mis sisaldab VII lisas 
sätestatud teavet, ja teatavad sellest
komisjonile. Kui nad on juba teinud 
samaväärse hinnangu, teatavad nad 
sellest komisjonile. Hinnang peaks võtma 
arvesse erinevaid koostootmise liike 
liikmesriikide erinevate nõudlus- ja 
tarbimismustrite eripärade põhjal. Kavad 
ajakohastatakse ja esitatakse komisjonile 
iga viie aasta tagant. Liikmesriigid tagavad,
et energiaressursside tõhusa kasutamise 
ja ressursitõhusate kütte- ja 
jahutussüsteemide arendamisega 
arvestatakse kohalikus ja piirkondlikus 
planeerimises, sealhulgas linnade ja 
maapiirkondade ruumilises planeerimises, 
ning kohalikes ja piirkondlikes 
energiastrateegiates ja planeerimises.

Or. en

Muudatusettepanek 1046
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tõhusa koostootmise ja tõhusa 
kaugkütte ja -jahutuse kohaldamise 
võimaluste arendamiseks kehtestavad
liikmesriigid 1. jaanuariks 2014 riiklikud 
kütte- ja jahutuskavad, mis sisaldavad VII 
lisas sätestatud teavet, ja teatavad nendest
komisjonile. Kavad ajakohastatakse ja 
esitatakse komisjonile iga viie aasta tagant. 
Liikmesriigid tagavad oma 
õigusraamistikuga, et riiklikke kütte- ja
jahutuskavasid võetakse arvesse kohalikes 
ja piirkondlikes arengukavades, 
sealhulgas linnade ja maapiirkondade 

1. Liikmesriigid teevad 31. detsembriks 
2015 tõhusa koostootmise ja tõhusa 
kaugkütte ja -jahutuse kohaldamise 
võimaluste hinnangu, mis sisaldab VII 
lisas sätestatud teavet, ja teatavad sellest
komisjonile. Kui nad on teinud 
samaväärse hinnangu, teatavad nad 
sellest komisjonile. Hinnang
ajakohastatakse ja esitatakse komisjonile 
iga viie aasta tagant. Liikmesriigid tagavad, 
et energiaressursside tõhusa kasutamise
ja ressursitõhusate kütte- ja 
jahutussüsteemide arendamisega 
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ruumilises planeerimises, ning et need 
vastavad VII lisas sätestatud 
koostamiskriteeriumidele.

arvestatakse kõigis kohalikes ja 
piirkondlikes energiastrateegiates. Arvesse 
võetakse kohalikke/piirkondlikke 
kütteturgusid.

Or. en

Muudatusettepanek 1047
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tõhusa koostootmise ja tõhusa 
kaugkütte ja -jahutuse kohaldamise 
võimaluste arendamiseks kehtestavad
liikmesriigid 1. jaanuariks 2014 riiklikud 
kütte- ja jahutuskavad, mis sisaldavad VII 
lisas sätestatud teavet, ja teatavad nendest
komisjonile. Kavad ajakohastatakse ja 
esitatakse komisjonile iga viie aasta tagant. 
Liikmesriigid tagavad oma 
õigusraamistikuga, et riiklikke kütte- ja 
jahutuskavasid võetakse arvesse kohalikes
ja piirkondlikes arengukavades, 
sealhulgas linnade ja maapiirkondade 
ruumilises planeerimises, ning et need 
vastavad VII lisas sätestatud 
koostamiskriteeriumidele.

1. Liikmesriigid teevad 31. detsembriks 
2015 tõhusa koostootmise ja tõhusa 
kaugkütte ja -jahutuse kohaldamise 
võimaluste laiahaardelise hinnangu, mis 
sisaldab VII lisas sätestatud teavet, ja 
teatavad sellest komisjonile. Kui nad on 
juba teinud samaväärse hinnangu, 
teatavad nad sellest komisjonile. Hinnang
ajakohastatakse ja esitatakse komisjonile 
iga viie aasta tagant. Liikmesriigid tagavad,
et energiaressursside tõhusa kasutamise 
ja ressursitõhusate kütte- ja 
jahutussüsteemide arendamisega 
arvestatakse kohalikus ja piirkondlikus 
planeerimises, sealhulgas linnade ja 
maapiirkondade ruumilises planeerimises, 
ning kohalikes ja piirkondlikes 
energiastrateegiates ja planeerimises. 
Arvesse võetakse kohalikke/piirkondlikke 
kütteturgusid.

Or. en

Muudatusettepanek 1048
Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tõhusa koostootmise ja tõhusa 
kaugkütte ja -jahutuse kohaldamise 
võimaluste arendamiseks kehtestavad 
liikmesriigid 1. jaanuariks 2014 riiklikud 
kütte- ja jahutuskavad, mis sisaldavad VII 
lisas sätestatud teavet, ja teatavad nendest 
komisjonile. Kavad ajakohastatakse ja 
esitatakse komisjonile iga viie aasta tagant. 
Liikmesriigid tagavad oma 
õigusraamistikuga, et riiklikke kütte- ja
jahutuskavasid võetakse arvesse kohalikes
ja piirkondlikes arengukavades, 
sealhulgas linnade ja maapiirkondade 
ruumilises planeerimises, ning et need 
vastavad VII lisas sätestatud 
koostamiskriteeriumidele.

1. Tõhusa koostootmise ja tõhusa 
kaugkütte ja -jahutuse kohaldamise 
võimaluste arendamiseks kehtestavad 
liikmesriigid 1. jaanuariks 2014 riiklikud 
kütte- ja jahutuskavad, mis sisaldavad VII 
lisas sätestatud teavet, ja teatavad nendest 
komisjonile. Kavad ajakohastatakse ja 
esitatakse komisjonile iga viie aasta tagant. 
Liikmesriigid julgustavad
energiaressursside tõhusa kasutamise ja
ressursitõhusate kütte- ja
jahutussüsteemide arendamisega 
arvestamist kohalikus ja piirkondlikus 
planeerimises, sealhulgas linnade ja 
maapiirkondade ruumilises planeerimises, 
ning kohalikes ja piirkondlikes 
energiastrateegiates ja planeerimises. 
Arvesse võetakse kohalikke ja 
piirkondlikke kütteturgusid.

Or. en

Muudatusettepanek 1049
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tõhusa koostootmise ja tõhusa
kaugkütte ja -jahutuse kohaldamise 
võimaluste arendamiseks kehtestavad 
liikmesriigid 1. jaanuariks 2014 riiklikud 
kütte- ja jahutuskavad, mis sisaldavad VII 
lisas sätestatud teavet, ja teatavad nendest 
komisjonile. Kavad ajakohastatakse ja 
esitatakse komisjonile iga viie aasta tagant.
Liikmesriigid tagavad oma 
õigusraamistikuga, et riiklikke kütte- ja 
jahutuskavasid võetakse arvesse kohalikes 
ja piirkondlikes arengukavades, 
sealhulgas linnade ja maapiirkondade 

1. Tõhusamate koostootmise ja 
tõhusamate kaugkütte ja -jahutuse 
kohaldamise võimaluste leidmiseks ja
arendamiseks kehtestavad liikmesriigid 1. 
jaanuariks 2014 riiklikud kütte- ja 
jahutuskavad, mis sisaldavad VII lisas 
sätestatud teavet, ja teatavad nendest 
komisjonile. Kavad ajakohastatakse ja 
esitatakse komisjonile iga viie aasta tagant.
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ruumilises planeerimises, ning et need 
vastavad VII lisas sätestatud 
koostamiskriteeriumidele.

Or. fi

Muudatusettepanek 1050
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tõhusa koostootmise ja tõhusa 
kaugkütte ja jahutuse kohaldamise
võimaluste arendamiseks kehtestavad 
liikmesriigid 1. jaanuariks 2014 riiklikud 
kütte- ja jahutuskavad, mis sisaldavad
VII lisas sätestatud teavet, ja teatavad 
nendest komisjonile. Kavad 
ajakohastatakse ja esitatakse komisjonile 
iga viie aasta tagant. Liikmesriigid tagavad 
oma õigusraamistikuga, et riiklikke kütte-
ja jahutuskavasid võetakse arvesse 
kohalikes ja piirkondlikes arengukavades, 
sealhulgas linnade ja maapiirkondade 
ruumilises planeerimises, ning et need 
vastavad VII lisas sätestatud 
koostamiskriteeriumidele.

1. Hiljemalt 1. jaanuariks 2014 koostavad 
liikmesriigid põhjaliku hinnangu 
energiatõhusate tehnoloogiate, sealhulgas 
tõhusa koostootmise ja tõhusa kaugkütte ja 
jahutuse võimaluste arendamise kohta, 
mis sisaldab VII lisas sätestatud teavet, ja 
teatavad sellest komisjonile. Kavad 
ajakohastatakse ja esitatakse komisjonile 
iga viie aasta tagant. Liikmesriigid tagavad 
oma õigusraamistikuga, et riiklikke kütte-
ja jahutuskavasid võetakse arvesse 
kohalikes ja piirkondlikes arengukavades, 
sealhulgas linnade ja maapiirkondade 
ruumilises planeerimises, ning et need 
võtavad arvesse kohalikke ja 
piirkondlikke soojaturge. Käesolevas 
lõikes juba nimetatud hinnangu 
koostamiseks viivad liikmesriigid läbi 
majandusliku ja tehnilise teostatavuse ja 
asjakohasuse alusel oma territooriumiga 
seotud kulude ja tulude analüüsi, et 
rakendada vastuvõetava hinnaga tõhusaid 
lahendusi.

Or. fr

Selgitus

On oluline lasta liikmesriikidel kõigepealt kulude ja tulude analüüsi alusel viia läbi õiglane 
üldine hindamine asjakohaste lahenduste energiatõhususe kohta. Samuti tuleb arvesse võtta 
kohalikke tingimusi.
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Muudatusettepanek 1051
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tõhusa koostootmise ja tõhusa 
kaugkütte ja -jahutuse kohaldamise 
võimaluste arendamiseks kehtestavad 
liikmesriigid 1. jaanuariks 2014 riiklikud 
kütte- ja jahutuskavad, mis sisaldavad VII 
lisas sätestatud teavet, ja teatavad nendest 
komisjonile. Kavad ajakohastatakse ja 
esitatakse komisjonile iga viie aasta tagant. 
Liikmesriigid tagavad oma 
õigusraamistikuga, et riiklikke kütte- ja 
jahutuskavasid võetakse arvesse kohalikes 
ja piirkondlikes arengukavades, sealhulgas 
linnade ja maapiirkondade ruumilises 
planeerimises, ning et need vastavad VII 
lisas sätestatud koostamiskriteeriumidele.

1. Tõhusa koostootmise ja tõhusa 
kaugkütte ja -jahutuse kohaldamise 
võimaluste arendamiseks kehtestavad 
liikmesriigid 1. jaanuariks 2014 riiklikud 
kütte- ja jahutuskavad, mis sisaldavad VII 
lisas sätestatud teavet, ja teatavad nendest 
komisjonile. Kavad ajakohastatakse ja 
esitatakse komisjonile iga viie aasta tagant 
ja need peaksid muuhulgas võtma arvesse 
tõenäolist kütte- ja jahutuskoormuse 
vähenemist tulenevalt II peatüki artiklitest 
4–8, direktiivi 2010/31/EL rakendamisest 
ja muudest meetmetest ning mõju, mis 
nimetatud energiatarbimise vähenemisel 
on vajadusele infrastruktuuri järele 
tulevikus. Liikmesriigid tagavad oma 
õigusraamistikuga, et riiklikke kütte- ja 
jahutuskavasid võetakse arvesse kohalikes 
ja piirkondlikes arengukavades, sealhulgas 
linnade ja maapiirkondade ruumilises 
planeerimises, ning et need vastavad VII 
lisas sätestatud koostamiskriteeriumidele.
Riiklikud kütte- ja jahutuskavad võtavad 
täiel määral arvesse riikide direktiivi 
2004/8/EÜ kohaselt teostatava tõhusa 
koostootmise võimaluste analüüsi. 

Or. en

Selgitus

Energia pakkumispoolsed meetmed peavad võtma arvesse nõudlusepoolseid edusamme, et 
vältida ülepakkumist ja ebaõnnestunud investeeringuid.

Muudatusettepanek 1052
Sari Essayah
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tõhusa koostootmise ja tõhusa 
kaugkütte ja -jahutuse kohaldamise 
võimaluste arendamiseks kehtestavad 
liikmesriigid 1. jaanuariks 2014 riiklikud 
kütte- ja jahutuskavad, mis sisaldavad VII 
lisas sätestatud teavet, ja teatavad nendest 
komisjonile. Kavad ajakohastatakse ja 
esitatakse komisjonile iga viie aasta tagant. 
Liikmesriigid tagavad oma 
õigusraamistikuga, et riiklikke kütte- ja 
jahutuskavasid võetakse arvesse kohalikes 
ja piirkondlikes arengukavades, sealhulgas 
linnade ja maapiirkondade ruumilises 
planeerimises, ning et need vastavad VII 
lisas sätestatud koostamiskriteeriumidele.

1. Tõhusa koostootmise ja tõhusa 
kaugkütte ja -jahutuse kohaldamise 
võimaluste arendamiseks kehtestavad 
liikmesriigid 1. jaanuariks 2014 riiklikud 
kütte- ja jahutuskavad, mis sisaldavad VII 
lisas sätestatud teavet, ja teatavad nendest 
komisjonile. Kavad ajakohastatakse ja 
esitatakse komisjonile iga viie aasta tagant. 
Liikmesriigid tagavad oma 
õigusraamistikuga, et riiklikke kütte- ja
jahutuskavasid võetakse arvesse kohalikes 
ja piirkondlikes arengukavades, sealhulgas 
linnade ja maapiirkondade ruumilises 
planeerimises, ning et need vastavad VII 
lisas sätestatud koostamiskriteeriumidele.
Kui mõnes liikmesriigis on elektri ja 
soojuse koostootmise potentsiaal juba 
peaaegu täielikult ära kasutatud, mistõttu 
uued meetmed osutuksid oluliselt vähem 
kulutasuvamaks kui teistes 
liikmesriikides, võib komisjon teha 
asjaomase liikmesriigi puhul 
nõuetekohaselt põhjendatud erandi 
käesoleva artikli 10 sätete kohaldamises.

Or. fi

Selgitus

Mõnes riigis on tunduvalt rohkem elektri ja soojuse koostootmisjaamu kui teistes. Uute 
koostootmisjaamade rajamine peab ennast turumajanduses ära tasuma, mis on kõnealuste 
liikmesriikide puhul tunduvalt keerulisem kui nende liikmesriikide puhul, kellel on palju 
kasutamata potentsiaali soojuse ja elektrienergia koostootmiseks.

Muudatusettepanek 1053
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tõhusa koostootmise ja tõhusa 
kaugkütte ja -jahutuse kohaldamise 
võimaluste arendamiseks kehtestavad 
liikmesriigid 1. jaanuariks 2014 riiklikud 
kütte- ja jahutuskavad, mis sisaldavad VII 
lisas sätestatud teavet, ja teatavad nendest 
komisjonile. Kavad ajakohastatakse ja 
esitatakse komisjonile iga viie aasta tagant. 
Liikmesriigid tagavad oma 
õigusraamistikuga, et riiklikke kütte- ja 
jahutuskavasid võetakse arvesse kohalikes 
ja piirkondlikes arengukavades, sealhulgas 
linnade ja maapiirkondade ruumilises 
planeerimises, ning et need vastavad VII 
lisas sätestatud koostamiskriteeriumidele.

1. Tõhusa koostootmise, sh 
mikrokoostootmise, ja tõhusa kaugkütte ja 
-jahutuse kohaldamise võimaluste 
arendamiseks kehtestavad liikmesriigid 1. 
jaanuariks 2014 riiklikud kütte- ja 
jahutuskavad, mis sisaldavad VII lisas 
sätestatud teavet, ja teatavad nendest 
komisjonile. Kavad ajakohastatakse ja 
esitatakse komisjonile iga viie aasta tagant. 
Liikmesriigid tagavad oma 
õigusraamistikuga, et riiklikke kütte- ja 
jahutuskavasid võetakse arvesse kohalikes 
ja piirkondlikes arengukavades, sealhulgas 
linnade ja maapiirkondade ruumilises 
planeerimises, ning et need vastavad VII 
lisas sätestatud koostamiskriteeriumidele.
Riiklikud kütte- ja jahutuskavad võivad 
vajadusel sisaldada spetsiifilist jaotist 
mikrokoostootmise kohta elamutes.

Or. en

Selgitus

Micro-cogeneration units can be up to 90% per cent more energy-efficient in production of 
electricity and heat than conventional boilers. As an efficient form of decentralised energy 
system, they can avoid losses of primary energy, decrease energy bills and generate available 
electricity at the point of use. This is particularly adequate for offgrid energy users in rural 
areas. Micro-cogeneration should be singled out in the Directive (and not just in the annex) 
as a technology that needs particular encouragement. For the same reason, Member States 
are encouraged to provide a separate figure on the heating and cooling demand to be 
satisfied by residential micro-cogeneration.

Muudatusettepanek 1054
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tõhusa koostootmise ja tõhusa 
kaugkütte ja -jahutuse kohaldamise 

1. Tõhusa koostootmise, sh 
mikrokaastootmise, ja tõhusa kaugkütte ja 
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võimaluste arendamiseks kehtestavad 
liikmesriigid 1. jaanuariks 2014 riiklikud 
kütte- ja jahutuskavad, mis sisaldavad VII 
lisas sätestatud teavet, ja teatavad nendest 
komisjonile. Kavad ajakohastatakse ja 
esitatakse komisjonile iga viie aasta tagant. 
Liikmesriigid tagavad oma 
õigusraamistikuga, et riiklikke kütte- ja 
jahutuskavasid võetakse arvesse kohalikes 
ja piirkondlikes arengukavades, sealhulgas 
linnade ja maapiirkondade ruumilises 
planeerimises, ning et need vastavad VII 
lisas sätestatud koostamiskriteeriumidele.

-jahutuse kohaldamise võimaluste 
arendamiseks kehtestavad liikmesriigid 1. 
jaanuariks 2014 kavad, mis sisaldavad VII 
lisas sätestatud teavet, ja teatavad nendest 
komisjonile. Kavad ajakohastatakse ja 
esitatakse komisjonile iga viie aasta tagant. 
Liikmesriigid tagavad oma 
õigusraamistikuga, et riiklikke kütte- ja 
jahutuskavasid võetakse arvesse kohalikes 
ja piirkondlikes arengukavades, sealhulgas 
linnade ja maapiirkondade ruumilises 
planeerimises, ning et need vastavad VII 
lisas sätestatud koostamiskriteeriumidele.

Or. en

Muudatusettepanek 1055
Matthias Groote

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tõhusa koostootmise ja tõhusa 
kaugkütte ja -jahutuse kohaldamise 
võimaluste arendamiseks kehtestavad 
liikmesriigid 1. jaanuariks 2014 riiklikud 
kütte- ja jahutuskavad, mis sisaldavad VII 
lisas sätestatud teavet, ja teatavad nendest 
komisjonile. Kavad ajakohastatakse ja 
esitatakse komisjonile iga viie aasta tagant. 
Liikmesriigid tagavad oma 
õigusraamistikuga, et riiklikke kütte- ja 
jahutuskavasid võetakse arvesse kohalikes 
ja piirkondlikes arengukavades, sealhulgas 
linnade ja maapiirkondade ruumilises 
planeerimises, ning et need vastavad VII 
lisas sätestatud koostamiskriteeriumidele.

1. Tõhusa koostootmise ja tõhusa 
kaugkütte ja -jahutuse kohaldamise 
võimaluste arendamiseks kehtestavad 
liikmesriigid 1. jaanuariks 2014 riiklikud 
kütte- ja jahutuskavad, mis sisaldavad VII 
lisas sätestatud teavet, ja teatavad nendest 
komisjonile. Halduskoormus peaks 
sealjuures jääma võimalikult väikeseks.
Kavad ajakohastatakse ja esitatakse 
komisjonile iga viie aasta tagant. 
Liikmesriigid tagavad oma 
õigusraamistikuga, et riiklikke kütte- ja 
jahutuskavasid võetakse arvesse kohalikes 
ja piirkondlikes arengukavades, sealhulgas 
linnade ja maapiirkondade ruumilises 
planeerimises, ning et need vastavad VII 
lisas sätestatud koostamiskriteeriumidele.
Ruumilises planeerimises tuleks seada 
esikohale tõhus koostootmine.

Or. de
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Muudatusettepanek 1056
Daniel Caspary

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tõhusa koostootmise ja tõhusa 
kaugkütte ja -jahutuse kohaldamise 
võimaluste arendamiseks kehtestavad
liikmesriigid 1. jaanuariks 2014 riiklikud 
kütte- ja jahutuskavad, mis sisaldavad VII 
lisas sätestatud teavet, ja teatavad nendest 
komisjonile. Kavad ajakohastatakse ja 
esitatakse komisjonile iga viie aasta tagant. 
Liikmesriigid tagavad oma 
õigusraamistikuga, et riiklikke kütte- ja 
jahutuskavasid võetakse arvesse kohalikes 
ja piirkondlikes arengukavades, sealhulgas 
linnade ja maapiirkondade ruumilises
planeerimises, ning et need vastavad VII 
lisas sätestatud koostamiskriteeriumidele.

1. Tõhusa koostootmise ja tõhusa 
kaugkütte ja -jahutuse kohaldamise 
võimaluste arendamiseks koostavad
liikmesriigid 1. jaanuariks 2014 analüüsid, 
mis sisaldavad VII lisas sätestatud teavet, 
sealhulgas tulude-kulude analüüsi, ja 
teatavad nendest komisjonile. Analüüsid
ajakohastatakse tihedas koostöös kohalike 
asutustega ja esitatakse komisjonile iga 
viie aasta tagant. Liikmesriigid tagavad 
oma õigusraamistikuga, et riiklikke kütte-
ja jahutuskavasid võetakse arvesse 
kohalikes ja piirkondlikes arengukavades, 
sealhulgas linnade ja maapiirkondade 
ruumilises planeerimises, ning et need 
vastavad VII lisas sätestatud 
koostamiskriteeriumidele.

Or. de

Muudatusettepanek 1057
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tõhusa koostootmise ja tõhusa 
kaugkütte ja -jahutuse kohaldamise 
võimaluste arendamiseks kehtestavad 
liikmesriigid 1. jaanuariks 2014 riiklikud 
kütte- ja jahutuskavad, mis sisaldavad VII 
lisas sätestatud teavet, ja teatavad nendest 
komisjonile. Kavad ajakohastatakse ja 
esitatakse komisjonile iga viie aasta tagant. 

1. Tõhusa koostootmise ja tõhusa 
kaugkütte ja -jahutuse kohaldamise 
võimaluste arendamiseks kehtestavad 
liikmesriigid 1. jaanuariks 2014 riiklikud 
kütte- ja jahutuskavad, mis sisaldavad VII 
lisas sätestatud teavet, ja teatavad nendest 
komisjonile. Kavad töötatakse välja ja 
ajakohastatakse tihedas koostöös kohalike 
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Liikmesriigid tagavad oma 
õigusraamistikuga, et riiklikke kütte- ja 
jahutuskavasid võetakse arvesse kohalikes 
ja piirkondlikes arengukavades, sealhulgas 
linnade ja maapiirkondade ruumilises 
planeerimises, ning et need vastavad VII 
lisas sätestatud koostamiskriteeriumidele.

asutustega. Kavad ajakohastatakse ja 
esitatakse komisjonile iga viie aasta tagant. 
Liikmesriigid tagavad oma 
õigusraamistikuga, et riiklikke kütte- ja 
jahutuskavasid võetakse arvesse kohalikes 
ja piirkondlikes arengukavades, sealhulgas 
linnade ja maapiirkondade ruumilises 
planeerimises, ning et need vastavad VII 
lisas sätestatud koostamiskriteeriumidele.

Or. de

Selgitus

Eelkõige kohalikul tasandil kajastuva energiatõhususe suure kasvu saavutamiseks tuleb 
kavade koostamise ja ajakohastamise menetlusse kaasata ka kohalikud asutused.

Muudatusettepanek 1058
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tõhusa koostootmise ja tõhusa 
kaugkütte ja -jahutuse kohaldamise 
võimaluste arendamiseks kehtestavad 
liikmesriigid 1. jaanuariks 2014 riiklikud 
kütte- ja jahutuskavad, mis sisaldavad VII 
lisas sätestatud teavet, ja teatavad nendest 
komisjonile. Kavad ajakohastatakse ja 
esitatakse komisjonile iga viie aasta tagant. 
Liikmesriigid tagavad oma 
õigusraamistikuga, et riiklikke kütte- ja 
jahutuskavasid võetakse arvesse kohalikes 
ja piirkondlikes arengukavades, sealhulgas 
linnade ja maapiirkondade ruumilises 
planeerimises, ning et need vastavad VII 
lisas sätestatud koostamiskriteeriumidele.

1. Tõhusa koostootmise ja tõhusa 
kaugkütte ja -jahutuse kohaldamise 
võimaluste arendamiseks kehtestavad 
liikmesriigid 1. jaanuariks 2014 riiklikud 
kütte- ja jahutuskavad, mis sisaldavad VII 
lisas sätestatud teavet, ja teatavad nendest 
komisjonile. Kavad ajakohastatakse ja 
esitatakse komisjonile iga viie aasta tagant. 
Liikmesriigid arendavad ja ajakohastavad 
neid kavasid tihedas koostöös kohalike 
asutustega ning tagavad oma 
õigusraamistikuga, et riiklikke kütte- ja 
jahutuskavasid võetakse arvesse kohalikes 
ja piirkondlikes arengukavades, sealhulgas 
linnade ja maapiirkondade ruumilises 
planeerimises, ning et need vastavad VII 
lisas sätestatud koostamiskriteeriumidele.

Or. en
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Muudatusettepanek 1059
Norbert Glante

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tõhusa koostootmise ja tõhusa 
kaugkütte ja -jahutuse kohaldamise 
võimaluste arendamiseks kehtestavad 
liikmesriigid 1. jaanuariks 2014 riiklikud 
kütte- ja jahutuskavad, mis sisaldavad VII 
lisas sätestatud teavet, ja teatavad nendest 
komisjonile. Kavad ajakohastatakse ja 
esitatakse komisjonile iga viie aasta tagant. 
Liikmesriigid tagavad oma 
õigusraamistikuga, et riiklikke kütte- ja 
jahutuskavasid võetakse arvesse kohalikes 
ja piirkondlikes arengukavades, sealhulgas 
linnade ja maapiirkondade ruumilises 
planeerimises, ning et need vastavad VII 
lisas sätestatud koostamiskriteeriumidele.

1. Tõhusa koostootmise ja tõhusa 
kaugkütte ja -jahutuse kohaldamise ning 
praeguste kaugkütte ja -jahutuse võrkude 
ajakohastamise võimaluste arendamiseks 
kehtestavad liikmesriigid 1. jaanuariks 
2014 riiklikud kütte- ja jahutuskavad, mis 
sisaldavad VII lisas sätestatud teavet, ja 
teatavad nendest komisjonile. Kavad 
ajakohastatakse ja esitatakse komisjonile 
iga viie aasta tagant. Liikmesriigid tagavad 
oma õigusraamistikuga, et riiklikke kütte-
ja jahutuskavasid võetakse arvesse 
kohalikes ja piirkondlikes arengukavades, 
sealhulgas linnade ja maapiirkondade 
ruumilises planeerimises, ning et need 
vastavad VII lisas sätestatud 
koostamiskriteeriumidele.

Or. de

Selgitus

Riiklikes kütte- ja jahutuskavades tuleks kehtestada meetmed kaugkütte ja -jahutuse võrkude 
ajakohastamise toetamiseks eelkõige Kesk- ja Ida-Euroopas, aga ka mujal.

Muudatusettepanek 1060
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tõhusa koostootmise ja tõhusa 
kaugkütte ja -jahutuse kohaldamise 
võimaluste arendamiseks kehtestavad 
liikmesriigid 1. jaanuariks 2014 riiklikud 
kütte- ja jahutuskavad, mis sisaldavad VII 

1. Tõhusa koostootmise ja tõhusa 
kaugkütte ja -jahutuse kohaldamise 
võimaluste arendamiseks kehtestavad 
liikmesriigid 1. jaanuariks 2015 riiklikud 
kütte- ja jahutuskavad, mis sisaldavad VII 
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lisas sätestatud teavet, ja teatavad nendest 
komisjonile. Kavad ajakohastatakse ja 
esitatakse komisjonile iga viie aasta tagant. 
Liikmesriigid tagavad oma 
õigusraamistikuga, et riiklikke kütte- ja 
jahutuskavasid võetakse arvesse kohalikes
ja piirkondlikes arengukavades, 
sealhulgas linnade ja maapiirkondade 
ruumilises planeerimises, ning et need 
vastavad VII lisas sätestatud 
koostamiskriteeriumidele.

lisas sätestatud teavet, ja teatavad nendest 
komisjonile. Halduskoormus tuleb viia 
miinimumini. Kavad ajakohastatakse ja 
esitatakse komisjonile iga viie aasta tagant. 
Liikmesriigid tagavad oma 
õigusraamistikuga, et kohalikke ja 
piirkondlikke arengukavasid võetakse 
arvesse riiklikes kütte- ja jahutuskavades, 
sealhulgas linnade ja maapiirkondade 
ruumilises planeerimises, ning et need 
vastavad VII lisas sätestatud 
koostamiskriteeriumidele. 

Or. ro

Muudatusettepanek 1061
Miloslav Ransdorf

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tõhusa koostootmise ja tõhusa 
kaugkütte ja -jahutuse kohaldamise 
võimaluste arendamiseks kehtestavad 
liikmesriigid 1. jaanuariks 2014 riiklikud 
kütte- ja jahutuskavad, mis sisaldavad VII 
lisas sätestatud teavet, ja teatavad nendest 
komisjonile. Kavad ajakohastatakse ja 
esitatakse komisjonile iga viie aasta tagant. 
Liikmesriigid tagavad oma 
õigusraamistikuga, et riiklikke kütte- ja 
jahutuskavasid võetakse arvesse kohalikes 
ja piirkondlikes arengukavades, sealhulgas 
linnade ja maapiirkondade ruumilises 
planeerimises, ning et need vastavad VII 
lisas sätestatud koostamiskriteeriumidele.

1. Tõhusa koostootmise ja tõhusa 
kaugkütte ja -jahutuse kohaldamise, sh 
olemasolevate kaugkütte- ja 
kaugjahutusvõrgustike uuendamise
võimaluste arendamiseks kehtestavad 
liikmesriigid 1. jaanuariks 2014 riiklikud 
kütte- ja jahutuskavad, mis sisaldavad VII 
lisas sätestatud teavet, ja teatavad nendest 
komisjonile. Kavad ajakohastatakse ja 
esitatakse komisjonile iga viie aasta tagant. 
Liikmesriigid tagavad oma 
õigusraamistikuga, et riiklikke kütte- ja 
jahutuskavasid võetakse arvesse kohalikes 
ja piirkondlikes arengukavades, sealhulgas 
linnade ja maapiirkondade ruumilises 
planeerimises, ning et need vastavad VII 
lisas sätestatud koostamiskriteeriumidele.

Or. en

Selgitus

Riiklikud kütte- ja jahutuskavad peaksid sätestama meetmed, et toetada kaugkütte- ja 
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kaugjahutusvõrgustike kaasajastamist eelkõige – kuid mitte ainult – Kesk- ja Ida-Euroopas.

Muudatusettepanek 1062
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tõhusa koostootmise ja tõhusa 
kaugkütte ja -jahutuse kohaldamise 
võimaluste arendamiseks kehtestavad 
liikmesriigid 1. jaanuariks 2014 riiklikud 
kütte- ja jahutuskavad, mis sisaldavad VII 
lisas sätestatud teavet, ja teatavad nendest 
komisjonile. Kavad ajakohastatakse ja 
esitatakse komisjonile iga viie aasta tagant. 
Liikmesriigid tagavad oma 
õigusraamistikuga, et riiklikke kütte- ja 
jahutuskavasid võetakse arvesse kohalikes 
ja piirkondlikes arengukavades, sealhulgas 
linnade ja maapiirkondade ruumilises 
planeerimises, ning et need vastavad VII 
lisas sätestatud koostamiskriteeriumidele.

1. Tõhusa koostootmise ja tõhusa 
kaugkütte ja -jahutuse kohaldamise, sh 
olemasolevate kaugkütte- ja 
kaugjahutusvõrgustike uuendamise
võimaluste arendamiseks kehtestavad 
liikmesriigid 1. jaanuariks 2014 riiklikud 
kütte- ja jahutuskavad, mis sisaldavad VII 
lisas sätestatud teavet, ja teatavad nendest 
komisjonile. Kavad ajakohastatakse ja 
esitatakse komisjonile iga viie aasta tagant. 
Liikmesriigid tagavad oma 
õigusraamistikuga, et riiklikke kütte- ja 
jahutuskavasid võetakse arvesse kohalikes 
ja piirkondlikes arengukavades, sealhulgas 
linnade ja maapiirkondade ruumilises 
planeerimises, ning et need vastavad VII 
lisas sätestatud koostamiskriteeriumidele.

Or. en

Muudatusettepanek 1063
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tõhusa koostootmise ja tõhusa 
kaugkütte ja -jahutuse kohaldamise 
võimaluste arendamiseks kehtestavad 
liikmesriigid 1. jaanuariks 2014 riiklikud 
kütte- ja jahutuskavad, mis sisaldavad VII 
lisas sätestatud teavet, ja teatavad nendest 

1. Tõhusa koostootmise ja tõhusa 
kaugkütte ja -jahutuse kohaldamise, sh 
olemasolevate kaugkütte- ja 
kaugjahutusvõrgustike uuendamise
võimaluste arendamiseks kehtestavad 
liikmesriigid 1. jaanuariks 2014 riiklikud 
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komisjonile. Kavad ajakohastatakse ja 
esitatakse komisjonile iga viie aasta tagant. 
Liikmesriigid tagavad oma 
õigusraamistikuga, et riiklikke kütte- ja 
jahutuskavasid võetakse arvesse kohalikes 
ja piirkondlikes arengukavades, sealhulgas 
linnade ja maapiirkondade ruumilises 
planeerimises, ning et need vastavad VII 
lisas sätestatud koostamiskriteeriumidele.

kütte- ja jahutuskavad, mis sisaldavad VII 
lisas sätestatud teavet, ja teatavad nendest 
komisjonile. Kavad ajakohastatakse ja 
esitatakse komisjonile iga viie aasta tagant. 
Liikmesriigid tagavad oma 
õigusraamistikuga, et riiklikke kütte- ja 
jahutuskavasid võetakse arvesse kohalikes 
ja piirkondlikes arengukavades, sealhulgas 
linnade ja maapiirkondade ruumilises 
planeerimises, ning et need vastavad VII 
lisas sätestatud koostamiskriteeriumidele.

Or. en

Selgitus

Riiklikud kütte- ja jahutuskavad peaksid sätestama meetmed, et toetada kaugkütte- ja 
kaugjahutusvõrgustike kaasajastamist eelkõige – kuid mitte ainult – Kesk- ja Ida-Euroopas.

Muudatusettepanek 1064
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tõhusa koostootmise ja tõhusa 
kaugkütte ja -jahutuse kohaldamise 
võimaluste arendamiseks kehtestavad 
liikmesriigid 1. jaanuariks 2014 riiklikud 
kütte- ja jahutuskavad, mis sisaldavad VII 
lisas sätestatud teavet, ja teatavad nendest 
komisjonile. Kavad ajakohastatakse ja 
esitatakse komisjonile iga viie aasta tagant. 
Liikmesriigid tagavad oma 
õigusraamistikuga, et riiklikke kütte- ja 
jahutuskavasid võetakse arvesse kohalikes 
ja piirkondlikes arengukavades, sealhulgas 
linnade ja maapiirkondade ruumilises 
planeerimises, ning et need vastavad VII 
lisas sätestatud koostamiskriteeriumidele.

1. Tõhusa koostootmise ja tõhusa 
kaugkütte ja -jahutuse kohaldamise 
võimaluste arendamiseks alati, kui see on 
tehniliselt ja majanduslikult võimalik ja 
otstarbekas, kehtestavad liikmesriigid 1. 
jaanuariks 2014 riiklikud kütte- ja 
jahutuskavad, mis sisaldavad VII lisas 
sätestatud teavet, ja teatavad nendest 
komisjonile. Kavad ajakohastatakse ja 
esitatakse komisjonile iga viie aasta tagant. 
Liikmesriigid tagavad oma 
õigusraamistikuga, et riiklikke kütte- ja 
jahutuskavasid võetakse arvesse kohalikes 
ja piirkondlikes arengukavades, sealhulgas 
linnade ja maapiirkondade ruumilises 
planeerimises, ning et need vastavad VII 
lisas sätestatud koostamiskriteeriumidele.

Or. en
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Muudatusettepanek 1065
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tõhusa koostootmise ja tõhusa 
kaugkütte ja -jahutuse kohaldamise 
võimaluste arendamiseks kehtestavad
liikmesriigid 1. jaanuariks 2014 riiklikud 
kütte- ja jahutuskavad, mis sisaldavad VII 
lisas sätestatud teavet, ja teatavad nendest 
komisjonile. Kavad ajakohastatakse ja 
esitatakse komisjonile iga viie aasta tagant. 
Liikmesriigid tagavad oma 
õigusraamistikuga, et riiklikke kütte- ja 
jahutuskavasid võetakse arvesse kohalikes 
ja piirkondlikes arengukavades, sealhulgas 
linnade ja maapiirkondade ruumilises 
planeerimises, ning et need vastavad VII 
lisas sätestatud koostamiskriteeriumidele.

1. Tõhusa koostootmise ja tõhusa 
kaugkütte ja -jahutuse kohaldamise 
võimaluste arendamiseks koostavad
liikmesriigid 1. jaanuariks 2014 analüüsid, 
mis sisaldavad VII lisas sätestatud teavet, 
ja teatavad nendest komisjonile. Analüüsid
ajakohastatakse ja esitatakse komisjonile 
iga viie aasta tagant. Liikmesriigid tagavad 
oma õigusraamistikuga, et riiklikud kütte 
ja jahutuse kohaldamise võimaluste 
analüüsid võetakse arvesse kohalikes ja 
piirkondlikes arengukavades, sealhulgas 
linnade ja maapiirkondade ruumilises 
planeerimises, ning et need vastavad VII 
lisas sätestatud koostamiskriteeriumidele.

Or. de

Selgitus

Kütte- ja jahutuskavade koostamine toob kaasa väga suure bürokraatiakoormuse. Riiklike 
kavade arvessevõtmise kohustus tähendab olulist sekkumist kohalike omavalitsuste 
maakasutus- ja hoonestuskavadega hõlmatud ruumilise planeerimise sisulisse kujundamisse.
Seda laadi sekkumine rikub subsidiaarsuse põhimõtet.

Muudatusettepanek 1066
Markus Pieper, Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij, Jan Březina, Werner 
Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tõhusa koostootmise ja tõhusa 
kaugkütte ja -jahutuse kohaldamise 

1. Liikmesriigid analüüsivad 1. 
jaanuariks 2014 tõhusa koostootmise ja 
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võimaluste arendamiseks kehtestavad
liikmesriigid 1. jaanuariks 2014 riiklikud 
kütte- ja jahutuskavad, mis sisaldavad VII 
lisas sätestatud teavet, ja teatavad nendest
komisjonile. Kavad ajakohastatakse ja 
esitatakse komisjonile iga viie aasta tagant. 
Liikmesriigid tagavad oma 
õigusraamistikuga, et riiklikke kütte- ja 
jahutuskavasid võetakse arvesse kohalikes 
ja piirkondlikes arengukavades, sealhulgas 
linnade ja maapiirkondade ruumilises 
planeerimises, ning et need vastavad VII 
lisas sätestatud koostamiskriteeriumidele.

tõhusa kaugkütte ja -jahutuse kohaldamise 
võimalusi, hõlmates VII lisas sätestatud 
teavet, ja teatavad sellest komisjonile. 
Analüüsid ajakohastatakse ja esitatakse 
komisjonile iga viie aasta tagant. 
Liikmesriigid tagavad oma 
õigusraamistikuga, et riiklikke kütte- ja 
jahutusanalüüse võetakse arvesse 
kohalikes ja piirkondlikes arengukavades, 
sealhulgas linnade ja maapiirkondade 
ruumilises planeerimises, ning et need 
vastavad VII lisas sätestatud 
koostamiskriteeriumidele.

Or. en

Muudatusettepanek 1067
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tõhusa koostootmise ja tõhusa 
kaugkütte ja -jahutuse kohaldamise 
võimaluste arendamiseks kehtestavad 
liikmesriigid 1. jaanuariks 2014 riiklikud 
kütte- ja jahutuskavad, mis sisaldavad VII 
lisas sätestatud teavet, ja teatavad nendest 
komisjonile. Kavad ajakohastatakse ja 
esitatakse komisjonile iga viie aasta tagant. 
Liikmesriigid tagavad oma 
õigusraamistikuga, et riiklikke kütte- ja 
jahutuskavasid võetakse arvesse kohalikes 
ja piirkondlikes arengukavades, sealhulgas 
linnade ja maapiirkondade ruumilises 
planeerimises, ning et need vastavad VII 
lisas sätestatud koostamiskriteeriumidele.

1. Tõhusa koostootmise ja tõhusa 
kaugkütte ja -jahutuse kohaldamise 
võimaluste arendamiseks kehtestavad 
liikmesriigid 31. detsembriks 2015 
riiklikud kütte- ja jahutuskavad, mis 
sisaldavad VII lisas sätestatud teavet, ja 
teatavad nendest komisjonile. 
Halduskoormus tuleb viia miinimumini.
Kavad ajakohastatakse ja esitatakse 
komisjonile iga viie aasta tagant. 
Liikmesriigid tagavad oma 
õigusraamistikuga, et riiklikke kütte- ja 
jahutuskavasid võetakse arvesse kohalikes 
ja piirkondlikes arengukavades, sealhulgas 
linnade ja maapiirkondade ruumilises 
planeerimises, ning et need vastavad VII 
lisas sätestatud koostamiskriteeriumidele.

Or. en
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Selgitus

Tähtaeg 1. jaanuar 2014 riiklike kütte- ja jahutuskavade kehtestamiseks on väljapakutud kujul 
liiga lühike ja põhjustab kitsaskohti nõutud kvalifitseeritud personali osas ja toob kaasa 
oluliselt suuremaid kulusid. Seetõttu tehakse ettepanek tähtaja pikendamiseks 1. jaanuarini 
2015.

Muudatusettepanek 1068
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tõhusa koostootmise ja tõhusa 
kaugkütte ja -jahutuse kohaldamise 
võimaluste arendamiseks kehtestavad 
liikmesriigid 1. jaanuariks 2014 riiklikud 
kütte- ja jahutuskavad, mis sisaldavad VII 
lisas sätestatud teavet, ja teatavad nendest 
komisjonile. Kavad ajakohastatakse ja 
esitatakse komisjonile iga viie aasta tagant. 
Liikmesriigid tagavad oma 
õigusraamistikuga, et riiklikke kütte- ja 
jahutuskavasid võetakse arvesse kohalikes 
ja piirkondlikes arengukavades, sealhulgas 
linnade ja maapiirkondade ruumilises 
planeerimises, ning et need vastavad VII
lisas sätestatud koostamiskriteeriumidele.

1. Tõhusa koostootmise ja tõhusa 
kaugkütte ja -jahutuse kohaldamise ning 
muu energiatõhusa tehnoloogia 
võimaluste arendamiseks kehtestavad 
liikmesriigid 1. jaanuariks 2014 riiklikud 
kütte- ja jahutuskavad, mis sisaldavad VII 
lisas sätestatud teavet, ja teatavad nendest 
komisjonile. Kavad ajakohastatakse ja 
esitatakse komisjonile iga viie aasta tagant. 
Liikmesriigid tagavad oma 
õigusraamistikuga, et riiklikke kütte- ja 
jahutuskavasid võetakse arvesse kohalikes 
ja piirkondlikes arengukavades, sealhulgas 
linnade ja maapiirkondade ruumilises 
planeerimises, ning et need vastavad VII 
lisas sätestatud koostamiskriteeriumidele.

Or. en

Muudatusettepanek 1069
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tõhusa koostootmise ja tõhusa 
kaugkütte ja -jahutuse kohaldamise 

1. Tõhusa koostootmise ja tõhusa 
kaugkütte ja -jahutuse kohaldamise 
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võimaluste arendamiseks kehtestavad 
liikmesriigid 1. jaanuariks 2014 riiklikud 
kütte- ja jahutuskavad, mis sisaldavad VII 
lisas sätestatud teavet, ja teatavad nendest 
komisjonile. Kavad ajakohastatakse ja 
esitatakse komisjonile iga viie aasta tagant. 
Liikmesriigid tagavad oma 
õigusraamistikuga, et riiklikke kütte- ja 
jahutuskavasid võetakse arvesse kohalikes 
ja piirkondlikes arengukavades, sealhulgas 
linnade ja maapiirkondade ruumilises 
planeerimises, ning et need vastavad VII 
lisas sätestatud koostamiskriteeriumidele.

võimaluste arendamiseks kehtestavad 
liikmesriigid 1. jaanuariks 2016 riiklikud 
kütte- ja jahutuskavad, mis sisaldavad VII 
lisas sätestatud teavet, ja teatavad nendest 
komisjonile. Kavad ajakohastatakse ja 
esitatakse komisjonile iga viie aasta tagant. 
Liikmesriigid tagavad oma 
õigusraamistikuga, et riiklikke kütte- ja 
jahutuskavasid võetakse arvesse kohalikes 
ja piirkondlikes arengukavades, sealhulgas 
linnade ja maapiirkondade ruumilises 
planeerimises, ning et need vastavad VII 
lisas sätestatud koostamiskriteeriumidele.

Or. pl

Muudatusettepanek 1070
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tõhusa koostootmise ja tõhusa 
kaugkütte ja -jahutuse kohaldamise 
võimaluste arendamiseks kehtestavad 
liikmesriigid 1. jaanuariks 2014 riiklikud 
kütte- ja jahutuskavad, mis sisaldavad VII 
lisas sätestatud teavet, ja teatavad nendest 
komisjonile. Kavad ajakohastatakse ja 
esitatakse komisjonile iga viie aasta tagant. 
Liikmesriigid tagavad oma 
õigusraamistikuga, et riiklikke kütte- ja 
jahutuskavasid võetakse arvesse kohalikes 
ja piirkondlikes arengukavades, sealhulgas 
linnade ja maapiirkondade ruumilises 
planeerimises, ning et need vastavad VII 
lisas sätestatud koostamiskriteeriumidele.

1. Tõhusa koostootmise ja tõhusa 
kaugkütte ja -jahutuse kohaldamise 
võimaluste arendamiseks kehtestavad 
liikmesriigid 1. jaanuariks 2015 riiklikud 
kütte- ja jahutuskavad, mis sisaldavad VII 
lisas sätestatud teavet, ja teatavad nendest 
komisjonile. Kavad ajakohastatakse ja 
esitatakse komisjonile iga viie aasta tagant. 
Liikmesriigid tagavad oma 
õigusraamistikuga, et riiklikke kütte- ja 
jahutuskavasid võetakse arvesse kohalikes 
ja piirkondlikes arengukavades, sealhulgas 
linnade ja maapiirkondade ruumilises 
planeerimises, ning et need vastavad VII 
lisas sätestatud koostamiskriteeriumidele.

Or. de

Selgitus

Kõige varem 2013. aastal kõikides liikmesriikides rakendatava direktiivi jaoks on 1. jaanuar 
2014 liiga lühike ajavahemik. Seda enam, et komisjon peab esitama vastavalt artikli 19 
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lõikele 2 ettenähtud juhised liikmesriikidele samuti alles 1. jaanuariks 2014.

Muudatusettepanek 1071
Vicky Ford

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses lõigus osutatud hindamiseks 
teostavad liikmesriigid kõrgetasemelise 
tulude-kulude analüüsi, mis puudutab 
nende territooriumi, sh kliimatingimustel, 
majanduslikul teostatavusel või tehnilisel 
sobivusel põhinedes, et määrata kindlaks 
kõige kulutõhusamad lahendused ja 
lihtsustada nende rakendamist, et vastata 
kütte ja jahutuse nõuetele.

Or. en

Muudatusettepanek 1072
Teresa Riera Madurell

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses lõigus osutatud hindamiseks 
teostavad liikmesriigid tulude-kulude 
analüüsi, mis puudutab nende 
territooriumi, sh kliimatingimustel, 
majanduslikul teostatavusel või tehnilisel 
sobivusel põhinedes, et määrata kindlaks 
kõige kulutõhusamad lahendused ja 
lihtsustada nende rakendamist, et vastata 
kütte ja jahutuse nõuetele.

Or. en
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Muudatusettepanek 1073
Vladimir Urutchev

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Koostootmise ja kaugkütte ning -jahutuse 
võimaluste analüüsid võtavad arvesse 
muude olemasolevate riiklike kavade 
sätteid, mis on kehtestatud seoses riiklike 
või Euroopa õiguslike nõuetega energia, 
energiatõhususe, taastuvenergia 
kasutamise ja kliimameetmete 
valdkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 1074
Marian-Jean Marinescu

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Analüüsid määravad kindlaks:
a) riiklikud koostootmise 
arengueesmärgid aastaks 2020 ja 
vastavad vahe-eesmärgid;
b) kaugkütte edendamise valdkonnad, 
mille jaoks tulude-kulude analüüs on 
määranud kindlaks koostootmise 
potentsiaali;
c) VII lisas sätestatud teabe. 
Lõikes 1 osutatud hindamiseks teostavad 
liikmesriigid tulude-kulude analüüsi, mis 
puudutab nende territooriumi, sh 
kliimatingimustel, majanduslikul 
teostatavusel või tehnilisel sobivusel 
põhinedes, et määrata kindlaks kõige 
kulutõhusamad lahendused ja lihtsustada 
nende rakendamist, et vastata kütte ja 
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jahutuse nõuetele.

Or. en

Muudatusettepanek 1075
Konrad Szymański

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Lõikes 1 osutatud hindamiseks 
teostavad liikmesriigid tulude-kulude 
analüüsi, mis puudutab nende 
territooriumi, sh kliimatingimustel, 
majanduslikul teostatavusel või tehnilisel 
sobivusel põhinedes, et määrata kindlaks 
kõige kulutõhusamad lahendused ja 
lihtsustada nende rakendamist, et vastata 
kütte ja jahutuse nõuetele.

Or. en

Muudatusettepanek 1076
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Lõikes 1 osutatud hindamiseks 
teostavad liikmesriigid tulude-kulude 
analüüsi, mis puudutab nende 
territooriumi, sh kliimatingimustel, 
majanduslikul teostatavusel või tehnilisel 
sobivusel põhinedes, et määrata kindlaks 
kõige kulutõhusamad lahendused ja 
lihtsustada nende rakendamist, et vastata 
kütte ja jahutuse nõuetele.

Or. en
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Muudatusettepanek 1077
Norbert Glante

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud 
meetmed tõhusa kaugkütte ja -jahutuse 
infrastruktuuri väljaarendamiseks, mis 
hõlmab tõhusa koostootmise arendamist 
ning heitsoojusest ja taastuvatest 
energiaallikatest saadava soojus- ja 
jahutusenergia kasutamist kooskõlas 
lõigetega 1, 3, 6 ja 7. Kaugkütte ja -
jahutuse arendamisel valivad nad, kuivõrd 
see võimalikuks osutub, pigem tõhusa 
koostootmise kui soojuse eraldi tootmise.

2. Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud 
meetmed tõhusa kaugkütte ja -jahutuse 
infrastruktuuri väljaarendamiseks või 
praeguse struktuuri ajakohastamiseks, 
mis hõlmab tõhusa koostootmise 
arendamist ning heitsoojusest ja 
taastuvatest energiaallikatest saadava 
soojus- ja jahutusenergia kasutamist 
kooskõlas lõigetega 1, 3, 6 ja 7. Riiklike 
kütte- ja jahutuskavadega peavad 
kooskõlas olema eelkõige lubadega seotud 
otsused, millele osutatakse lõigetes 3, 6 ja 
8. Kaugkütte ja -jahutuse arendamisel 
seatakse esikohale, kuivõrd see 
võimalikuks osutub, pigem tõhus 
koostootmine kui soojuse eraldi tootmine
põletusseadmetes.

Or. de

Selgitus

Lubadega seotud otsused tuleks siduda praeguse soojusnõudlusega, mis on kindlaks 
määratud riiklikes kütte- ja jahutuskavades. Soojuse tootmisel päikese- või 
geotermaalenergiast ei ole soojus- ja elektrienergia koostootmine sobiv lahendus.

Muudatusettepanek 1078
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud 
meetmed tõhusa kaugkütte ja -jahutuse 

2. Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud 
meetmed tõhusa kaugkütte ja -jahutuse 
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infrastruktuuri väljaarendamiseks, mis 
hõlmab tõhusa koostootmise arendamist 
ning heitsoojusest ja taastuvatest 
energiaallikatest saadava soojus- ja 
jahutusenergia kasutamist kooskõlas 
lõigetega 1, 3, 6 ja 7. Kaugkütte ja -
jahutuse arendamisel valivad nad, kuivõrd 
see võimalikuks osutub, pigem tõhusa 
koostootmise kui soojuse eraldi tootmise.

infrastruktuuri väljaarendamiseks, sh 
olemasoleva infrastruktuuri 
uuendamiseks, mis hõlmab tõhusa 
koostootmise arendamist ning heitsoojusest 
ja taastuvatest energiaallikatest saadava 
soojus- ja jahutusenergia kasutamist 
kooskõlas lõigetega 1, 3, 6 ja 7. Eriti 
lõigetes 3, 6 ja 8 osutatud otsused 
volitamise ja loa andmise kohta võetakse 
vastavalt riiklikele kütte- ja 
jahutuskavadele. Kaugkütte ja -jahutuse 
arendamisel tuleb eelistada, kuivõrd see 
võimalikuks osutub, tõhusat koostootmist 
põletuskäitistele, kus toimub soojuse eraldi 
tootmine.

Or. en

Selgitus

Riiklikud kütte- ja jahutuskavad peaksid sätestama meetmed, et toetada kaugkütte- ja 
kaugjahutusvõrgustike kaasajastamist eelkõige – kuid mitte ainult – Kesk- ja Ida-Euroopas. 
Teise väljapakutud muudatuse eesmärgiks on seostada lubamis- või volitamisotsus sellega, et 
rajatise käitaja võtab arvesse riiklikes kütte- ja jahutuskavades kindlaks määratud 
küttenõudluse olemasolu. Kolmas muudatus on põhjendatud allikate puhul nagu 
päikesesoojus või maasoojus, mille puhul koostootmise võimalust ei pruugi olla.

Muudatusettepanek 1079
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud 
meetmed tõhusa kaugkütte ja -jahutuse 
infrastruktuuri väljaarendamiseks, mis 
hõlmab tõhusa koostootmise arendamist 
ning heitsoojusest ja taastuvatest 
energiaallikatest saadava soojus- ja 
jahutusenergia kasutamist kooskõlas 
lõigetega 1, 3, 6 ja 7. Kaugkütte ja -
jahutuse arendamisel valivad nad, kuivõrd 
see võimalikuks osutub, pigem tõhusa 

2. Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud 
meetmed tõhusa kaugkütte ja -jahutuse 
infrastruktuuri väljaarendamiseks, mis 
hõlmab tõhusa koostootmise arendamist 
ning heitsoojusest ja taastuvatest 
energiaallikatest saadava soojus- ja 
jahutusenergia kasutamist kooskõlas 
lõigetega 1, 3, 6 ja 7. Selleks, et säilitada 
vajalikud investeeringud infrastruktuuri, 
tuleb võtta meetmeid, mis hõlbustavad 
juurdepääsu avaliku- ja erasektori ning 
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koostootmise kui soojuse eraldi tootmise. Euroopa Liidu rahalistele vahenditele, 
ning samuti tuleks kaaluda 
maksuvabastusi. Kaugkütte ja -jahutuse 
arendamisel tuleb eelistada, kuivõrd see 
võimalikuks ja kulutõhusaks osutub, 
tõhusat koostootmist põletuskäitistele, kus 
toimub soojuse eraldi tootmine. 

Or. ro

Muudatusettepanek 1080
Fiorello Provera

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud 
meetmed tõhusa kaugkütte ja -jahutuse 
infrastruktuuri väljaarendamiseks, mis 
hõlmab tõhusa koostootmise arendamist 
ning heitsoojusest ja taastuvatest 
energiaallikatest saadava soojus- ja 
jahutusenergia kasutamist kooskõlas 
lõigetega 1, 3, 6 ja 7. Kaugkütte ja -
jahutuse arendamisel valivad nad, kuivõrd 
see võimalikuks osutub, pigem tõhusa 
koostootmise kui soojuse eraldi tootmise.

2. Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud 
meetmed tõhusa kaugkütte ja -jahutuse 
infrastruktuuri väljaarendamiseks, mis 
hõlmab tõhusa koostootmise arendamist 
ning heitsoojusest ja taastuvatest 
energiaallikatest saadava soojus- ja 
jahutusenergia kasutamist kooskõlas 
lõigetega 1, 3, 6 ja 7. Kaugkütte ja -
jahutuse arendamisel valivad nad, kuivõrd 
see võimalikuks osutub, pigem tõhusa 
koostootmise kui soojuse eraldi tootmise. 
Kaugkütte ja -jahutuse infrastruktuuri 
arendamisega seotud kulusid kannavad 
kasutajad, kes on reguleeritud tariifide 
abil kõnealuse infrastruktuuriga 
ühendatud.

Or. en

Selgitus

A “one fits all” approach in promoting CHP is not advisable. Due to the many technical 
issues in CHP, national circumstances including geographical, economic and social aspects 
should be taken into account. All these aspects also account for large differences in Member 
States’ in terms of intensity and duration of the heating and cooling service required.
Requirements should be introduced on a case by case basis as part of a cost-benefit analysis 
carried out at system level according to clearly established criteria and modalities. Such 
analysis should identify District Heating/Cooling development areas where heat demand is 
sufficient to justify the development of district heating/cooling networks. An effective 
promotion of CHP can be pursued by preserving the market operators’ free initiative, 
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providing financial incentives and simplifying administrative procedures. Development costs 
of district heating/cooling networks should be borne by network users in order to guarantee a 
balanced distribution of costs and avoid market distortion.

Muudatusettepanek 1081
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud 
meetmed tõhusa kaugkütte ja -jahutuse 
infrastruktuuri väljaarendamiseks, mis 
hõlmab tõhusa koostootmise arendamist 
ning heitsoojusest ja taastuvatest 
energiaallikatest saadava soojus- ja 
jahutusenergia kasutamist kooskõlas 
lõigetega 1, 3, 6 ja 7. Kaugkütte ja -
jahutuse arendamisel valivad nad, kuivõrd 
see võimalikuks osutub, pigem tõhusa 
koostootmise kui soojuse eraldi tootmise.

2. Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud 
meetmed tõhusa kaugkütte ja -jahutuse 
infrastruktuuri väljaarendamiseks, mis 
hõlmab tõhusa koostootmise arendamist 
ning heitsoojusest ja taastuvatest 
energiaallikatest saadava soojus- ja 
jahutusenergia kasutamist kooskõlas 
lõigetega 1, 3, 6 ja 7. Kaugkütte ja -
jahutuse arendamisel valivad nad, kuivõrd 
see võimalikuks osutub, pigem tõhusa 
koostootmise kui soojuse eraldi tootmise. 
Kaugkütte ja -jahutuse infrastruktuuri 
arendamisega seotud kulusid kannavad 
kasutajad, kes on reguleeritud tariifide 
abil kõnealuse infrastruktuuriga 
ühendatud.

Or. en

Muudatusettepanek 1082
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud 
meetmed tõhusa kaugkütte ja -jahutuse 
infrastruktuuri väljaarendamiseks, mis 
hõlmab tõhusa koostootmise arendamist 
ning heitsoojusest ja taastuvatest 

2. Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud 
meetmed tõhusa kaugkütte ja -jahutuse 
infrastruktuuri väljaarendamiseks, mis 
hõlmab tõhusa koostootmise arendamist 
ning heitsoojusest ja taastuvatest 
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energiaallikatest saadava soojus- ja 
jahutusenergia kasutamist kooskõlas 
lõigetega 1, 3, 6 ja 7. Kaugkütte ja -
jahutuse arendamisel valivad nad, kuivõrd 
see võimalikuks osutub, pigem tõhusa 
koostootmise kui soojuse eraldi tootmise.

energiaallikatest saadava soojus- ja 
jahutusenergia kasutamist kooskõlas 
lõigetega 1, (3, 6) ja 7. Et jõustada 
vajalikke investeeringuid infrastruktuuri, 
tuleb võtta arvesse lihtsat juurdepääsu 
asjaomastele rahalistele vahenditele ning 
maksuvabastusi. Kaugkütte ja -jahutuse 
arendamisel tuleb eelistada, kuivõrd see 
võimalikuks osutub, tõhusat koostootmist 
põletuskäitistele, kus toimub soojuse eraldi 
tootmine.

Or. en

Selgitus

Kaugküte ja -jahutus annavad väga suure osa energiatõhususe eesmärkidesse ning tõhusasse 
koostootmisesse. Suurte infrastruktuuri kulude tõttu on vaja lihtsat juurdepääsu avalikule 
rahastamisele ja maksuvabastusi, et luua kogu potentsiaal kaugkütte ja -jahutuse ning tõhusa 
koostootmise jaoks.

Muudatusettepanek 1083
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud 
meetmed tõhusa kaugkütte ja -jahutuse 
infrastruktuuri väljaarendamiseks, mis 
hõlmab tõhusa koostootmise arendamist 
ning heitsoojusest ja taastuvatest 
energiaallikatest saadava soojus- ja 
jahutusenergia kasutamist kooskõlas 
lõigetega 1, 3, 6 ja 7. Kaugkütte ja -
jahutuse arendamisel valivad nad, kuivõrd 
see võimalikuks osutub, pigem tõhusa 
koostootmise kui soojuse eraldi tootmise.

2. Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud 
meetmed kõnealuste koostootmise 
infrastruktuuride väljaarendamiseks, mis 
on nende laiahaardelise hinnangu põhjal 
leitud olevat kulutõhusad. Kaugkütte ja -
jahutuse arendamisel tuleb eelistada, 
kuivõrd see võimalikuks osutub, tõhusat 
koostootmist põletuskäitistele, kus toimub 
soojuse eraldi tootmine.

Or. en
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Muudatusettepanek 1084
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud 
meetmed tõhusa kaugkütte ja -jahutuse 
infrastruktuuri väljaarendamiseks, mis 
hõlmab tõhusa koostootmise arendamist 
ning heitsoojusest ja taastuvatest 
energiaallikatest saadava soojus- ja 
jahutusenergia kasutamist kooskõlas 
lõigetega 1, 3, 6 ja 7. Kaugkütte ja -
jahutuse arendamisel valivad nad, kuivõrd 
see võimalikuks osutub, pigem tõhusa 
koostootmise kui soojuse eraldi tootmise.

2. Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud 
meetmed tõhusa kaugkütte ja -jahutuse 
infrastruktuuri väljaarendamiseks, mis 
hõlmab tõhusa koostootmise arendamist 
ning heitsoojusest ja taastuvatest 
energiaallikatest saadava soojus- ja 
jahutusenergia kasutamist. Et tagada 
lõpptarbija jaoks tõhusad turutingimused, 
peavad kaugkütte ja -jahutuse võrgustikud 
olema konkurentsile avatud.

Or. en

Muudatusettepanek 1085
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud 
meetmed tõhusa kaugkütte ja -jahutuse 
infrastruktuuri väljaarendamiseks, mis 
hõlmab tõhusa koostootmise arendamist 
ning heitsoojusest ja taastuvatest 
energiaallikatest saadava soojus- ja 
jahutusenergia kasutamist kooskõlas 
lõigetega 1, 3, 6 ja 7. Kaugkütte ja -
jahutuse arendamisel valivad nad, kuivõrd 
see võimalikuks osutub, pigem tõhusa 
koostootmise kui soojuse eraldi tootmise.

2. Lõikes 1 osutatud hindamise põhjal
võtavad liikmesriigid kõik vajalikud 
meetmed tõhusa kaugkütte ja -jahutuse 
infrastruktuuri väljaarendamiseks, mis 
hõlmab tõhusa koostootmise arendamist 
ning heitsoojusest ja taastuvatest 
energiaallikatest saadava soojus- ja 
jahutusenergia kasutamist kooskõlas 
lõigetega 1, 3, 6 ja 7. Kaugkütte ja -
jahutuse süsteeme heaks kiites valivad 
nad, kuivõrd see võimalikuks osutub, ja 
juhul, kui see on kulutõhus, pigem tõhusa 
koostootmise kui soojuse eraldi tootmise.

Or. en
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Muudatusettepanek 1086
Vladimir Urutchev

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud 
meetmed tõhusa kaugkütte ja -jahutuse 
infrastruktuuri väljaarendamiseks, mis 
hõlmab tõhusa koostootmise arendamist 
ning heitsoojusest ja taastuvatest 
energiaallikatest saadava soojus- ja 
jahutusenergia kasutamist kooskõlas 
lõigetega 1, 3, 6 ja 7. Kaugkütte ja -
jahutuse arendamisel valivad nad, kuivõrd 
see võimalikuks osutub, pigem tõhusa 
koostootmise kui soojuse eraldi tootmise.

2. Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud 
meetmed tõhusa kaugkütte ja -jahutuse 
infrastruktuuri väljaarendamiseks, mis 
hõlmab tõhusa koostootmise arendamist 
ning heitsoojusest ja taastuvatest 
energiaallikatest saadava soojus- ja 
jahutusenergia kasutamist kooskõlas 
lõigetega 1, 3, 6 ja 7. Kaugkütte ja -
jahutuse arendamisel valivad nad, kuivõrd 
see on tehniliselt ja ökoloogiliselt mõistlik, 
pigem tõhusa koostootmise kui soojuse 
eraldi tootmise. Et suurendada vajalikke 
investeeringuid, tuleb lihtsustada 
juurdepääsu avaliku või erasektori 
rahastamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 1087
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud 
meetmed tõhusa kaugkütte ja -jahutuse 
infrastruktuuri väljaarendamiseks, mis 
hõlmab tõhusa koostootmise arendamist 
ning heitsoojusest ja taastuvatest 
energiaallikatest saadava soojus- ja 
jahutusenergia kasutamist kooskõlas 
lõigetega 1, 3, 6 ja 7. Kaugkütte ja -
jahutuse arendamisel valivad nad, kuivõrd 
see võimalikuks osutub, pigem tõhusa 

2. Lõigetes 1 ja 1 a osutatud hindamise 
põhjal võtavad liikmesriigid kõik vajalikud 
meetmed tõhusa kaugkütte ja -jahutuse 
infrastruktuuri väljaarendamiseks, mis 
hõlmab tõhusa koostootmise arendamist 
ning heitsoojusest ja taastuvatest 
energiaallikatest saadava soojus- ja 
jahutusenergia kasutamist kooskõlas 
lõigetega 1, 3, 6 ja 7. Kaugkütte ja -
jahutuse arendamisel valivad nad, kuivõrd 
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koostootmise kui soojuse eraldi tootmise. see võimalikuks osutub, pigem tõhusa 
koostootmise kui soojuse eraldi tootmise, 
kui soojust toodetakse põletuskäitistes.

Or. en

Muudatusettepanek 1088
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud 
meetmed tõhusa kaugkütte ja -jahutuse 
infrastruktuuri väljaarendamiseks, mis 
hõlmab tõhusa koostootmise arendamist 
ning heitsoojusest ja taastuvatest 
energiaallikatest saadava soojus- ja 
jahutusenergia kasutamist kooskõlas 
lõigetega 1, 3, 6 ja 7. Kaugkütte ja -
jahutuse arendamisel valivad nad, kuivõrd 
see võimalikuks osutub, pigem tõhusa 
koostootmise kui soojuse eraldi tootmise.

2. Lõikes 1 nimetatud hindamisele 
tuginedes võtavad liikmesriigid kõik 
vajalikud meetmed tõhusa kaugkütte ja -
jahutuse infrastruktuuri väljaarendamiseks, 
mis hõlmab tõhusa koostootmise 
arendamist ning heitsoojusest ja 
taastuvatest energiaallikatest saadava 
soojus- ja jahutusenergia kasutamist 
kooskõlas lõigetega 1, 3, 6 ja 7. Kaugkütte 
ja -jahutuse arendamisel valivad nad, 
kuivõrd see võimalikuks osutub, pigem 
tõhusa koostootmise kui soojuse eraldi 
tootmise.

Or. fr

Selgitus

On oluline lasta liikmesriikidel kõigepealt kulude ja tulude analüüsi alusel viia läbi õiglane 
üldine hindamine asjakohaste lahenduste energiatõhususe kohta. Samuti tuleb arvesse võtta 
kohalikke tingimusi.

Muudatusettepanek 1089
Miloslav Ransdorf

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud 2. Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud 



PE475.955v01-00 96/99 AM\883623ET.doc

ET

meetmed tõhusa kaugkütte ja -jahutuse 
infrastruktuuri väljaarendamiseks, mis 
hõlmab tõhusa koostootmise arendamist 
ning heitsoojusest ja taastuvatest 
energiaallikatest saadava soojus- ja
jahutusenergia kasutamist kooskõlas 
lõigetega 1, 3, 6 ja 7. Kaugkütte ja -
jahutuse arendamisel valivad nad, kuivõrd 
see võimalikuks osutub, pigem tõhusa 
koostootmise kui soojuse eraldi tootmise.

meetmed tõhusa kaugkütte ja -jahutuse 
infrastruktuuri väljaarendamiseks, sh 
olemasoleva infrastruktuuri 
uuendamiseks, mis hõlmab tõhusa 
koostootmise arendamist ning heitsoojusest 
ja taastuvatest energiaallikatest saadava 
soojus- ja jahutusenergia kasutamist 
kooskõlas lõigetega 1, 3, 6 ja 7. Kaugkütte 
ja -jahutuse arendamisel valivad nad, 
kuivõrd see võimalikuks osutub, pigem 
tõhusa koostootmise kui soojuse eraldi 
tootmise.

Or. en

Selgitus

Riiklikud kütte- ja jahutuskavad peaksid sätestama meetmed, et toetada kaugkütte- ja 
kaugjahutusvõrgustike kaasajastamist eelkõige – kuid mitte ainult – Kesk- ja Ida-Euroopas.

Muudatusettepanek 1090
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud 
meetmed tõhusa kaugkütte ja -jahutuse 
infrastruktuuri väljaarendamiseks, mis 
hõlmab tõhusa koostootmise arendamist 
ning heitsoojusest ja taastuvatest 
energiaallikatest saadava soojus- ja 
jahutusenergia kasutamist kooskõlas 
lõigetega 1, 3, 6 ja 7. Kaugkütte ja -
jahutuse arendamisel valivad nad, kuivõrd 
see võimalikuks osutub, pigem tõhusa 
koostootmise kui soojuse eraldi tootmise.

2. Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud 
meetmed tõhusa kaugkütte ja -jahutuse 
infrastruktuuri väljaarendamiseks, sh 
olemasoleva infrastruktuuri 
uuendamiseks, mis hõlmab tõhusa 
koostootmise arendamist ning heitsoojusest 
ja taastuvatest energiaallikatest saadava 
soojus- ja jahutusenergia kasutamist 
kooskõlas lõigetega 1, 3, 6 ja 7. Kaugkütte 
ja -jahutuse arendamisel valivad nad, 
kuivõrd see võimalikuks osutub, pigem 
tõhusa koostootmise kui soojuse eraldi 
tootmise.

Or. en
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Muudatusettepanek 1091
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud 
meetmed tõhusa kaugkütte ja -jahutuse 
infrastruktuuri väljaarendamiseks, mis 
hõlmab tõhusa koostootmise arendamist 
ning heitsoojusest ja taastuvatest 
energiaallikatest saadava soojus- ja 
jahutusenergia kasutamist kooskõlas 
lõigetega 1, 3, 6 ja 7. Kaugkütte ja -
jahutuse arendamisel valivad nad, kuivõrd 
see võimalikuks osutub, pigem tõhusa
koostootmise kui soojuse eraldi tootmise.

2. Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud 
meetmed tõhusa kaugkütte ja -jahutuse 
infrastruktuuri väljaarendamiseks, mis 
hõlmab tõhusa koostootmise arendamist 
ning heitsoojusest ja taastuvatest 
energiaallikatest saadava soojus- ja 
jahutusenergia kasutamist kooskõlas 
lõigetega 1, 3, 6 ja 7. Kaugkütte ja -
jahutuse arendamisel edendatakse pigem 
tõhusat koostootmist kui soojuse eraldi 
tootmist.

Or. en

Muudatusettepanek 1092
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud 
meetmed tõhusa kaugkütte ja -jahutuse 
infrastruktuuri väljaarendamiseks, mis 
hõlmab tõhusa koostootmise arendamist 
ning heitsoojusest ja taastuvatest 
energiaallikatest saadava soojus- ja 
jahutusenergia kasutamist kooskõlas 
lõigetega 1, 3, 6 ja 7. Kaugkütte ja -
jahutuse arendamisel valivad nad, kuivõrd 
see võimalikuks osutub, pigem tõhusa 
koostootmise kui soojuse eraldi tootmise.

2. Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud 
meetmed tõhusa kaugkütte ja -jahutuse 
infrastruktuuri väljaarendamiseks, mis 
hõlmab tõhusa koostootmise arendamist,
heitsoojusest ja taastuvatest 
energiaallikatest saadava soojus- ja 
jahutusenergia kasutamist kooskõlas 
lõigetega 1, 3, 6 ja 7 ning olmejäätmete 
põletamist. Kaugkütte ja -jahutuse 
arendamisel tuleb eelistada, kuivõrd see 
võimalikuks osutub, tõhusat koostootmist 
põletuskäitistele, kus toimub soojuse eraldi 
tootmine.

Or. pl
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Selgitus

Olmejäätmeid tuleks kasutada primaarkütustele lisaks energiaallikana.

Muudatusettepanek 1093
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud 
meetmed tõhusa kaugkütte ja -jahutuse 
infrastruktuuri väljaarendamiseks, mis 
hõlmab tõhusa koostootmise arendamist 
ning heitsoojusest ja taastuvatest 
energiaallikatest saadava soojus- ja 
jahutusenergia kasutamist kooskõlas 
lõigetega 1, 3, 6 ja 7. Kaugkütte ja -
jahutuse arendamisel valivad nad, kuivõrd 
see võimalikuks osutub, pigem tõhusa 
koostootmise kui soojuse eraldi tootmise.

2. Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud 
meetmed tõhusa kaugkütte ja -jahutuse 
infrastruktuuri väljaarendamiseks, mis 
toetab tõhusa koostootmise arendamist 
ning heitsoojusest ja taastuvatest 
energiaallikatest saadava soojus- ja 
jahutusenergia kasutamist kooskõlas 
lõigetega 1, 3, 6 ja 7. Kaugkütte ja -
jahutuse arendamisel valivad nad, kuivõrd 
see võimalikuks osutub, pigem tõhusa 
koostootmise kui soojuse eraldi tootmise.

Or. pl

Muudatusettepanek 1094
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid peavad võtma 
kasutusele meetmed ja mehhanismid, mis 
toetavad uute koostootmisjaamade 
ehitamist (v.a väikesed 
koostootmisüksused, mille summaarne 
soojusvõimsus on alla 20 MW) 
kõrvalistes, ebasoodsas olukorras olevates 
ja/või elektrivaestes piirkondades, eriti kui 
ressurss on lähedalt kättesaadav 
(maksimaalselt 150 km kauguselt), et 
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soodustada hajutatud energiatootmist.
Liikmesriigid kohustuvad julgustama 
selliste koostootmisüksuste ehitamist, 
mille puhul puidujäätmete ressurssi on 
võimalik kasutada kohalikul tasandil nt 
saeveskitest. Liikmesriigid loovad 
soodustava raamistiku, et tagada nendele 
väiketootjatele nende projektide 
majanduslik teostatavus.

Or. fr

Selgitus

Ces petites installations ont un bilan carbone très positif du fait de la proximité des 
ressources. Il est considéré qu'à moins de 150 KM la ressource est à une proximité 
raisonnable. Ces installations favorisent l'approvisionnement en chaleur et en électricité de 
zones en situation d'insuffisance électrique, mais également favorisent la création d'emplois 
dans des zones défavorisées ou reculées.Justification: Inciter les scieurs à faire de la 
biomasse sur place est un excellent moyen de produire de l'électricité décentralisée et de 
donner accès à l'électricité ou au chauffage dans des zones reculées ou défavorisées. Cela 
permet également de favoriser l'économie et de créer de l'emploi dans des zones défavorisées.


