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Muudatusettepanek 1280
Fiorello Provera

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 8 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad kehtestada esimese 
lõigu sätetest erandi tegemise tingimused, 
kui:

välja jäetud

a) VIII lisa punktis 2 sätestatud 
künnistingimused soojuskoormuse 
kättesaadavuse kohta ei ole täidetud; või
b) tulude-kulude analüüs näitab, et kulud 
on suuremad kui tulu, võrreldes kogu 
olelusringi maksumust, sealhulgas 
infrastruktuuri investeeringuid, kui sama 
hulk soojust toodetaks eraldi kütte või 
jahutusena.

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 1281
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 8 – lõik 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad kehtestada esimese 
lõigu sätetest erandi tegemise tingimused, 
kui:

Liikmesriigid võivad lubade kriteeriumide 
või samaväärsete loakriteeriumide raames
kehtestada üksikutele seadmetele esimese 
lõigu sätetest erandi tegemise tingimused, 
kui kulude-tulude analüüs näitab, et 
kulud on suuremad kui tulu, võrreldes 
kogu olelusringi maksumust, sealhulgas 
taristu investeeringuid, kui sama hulk 
elektrit ja soojust toodetaks eraldi kütte 
või jahutusena, või kui VIII lisa punktis 1 
sätestatud künnistingimused täiendava 
soojuskoormuse kättesaadavuse kohta ei 
ole täidetud.

a) VIII lisa punktis 2 sätestatud 
künnistingimused soojuskoormuse 
kättesaadavuse kohta ei ole täidetud; või
b) tulude-kulude analüüs näitab, et kulud 
on suuremad kui tulu, võrreldes kogu 
olelusringi maksumust, sealhulgas 
infrastruktuuri investeeringuid, kui sama 
hulk soojust toodetaks eraldi kütte või 
jahutusena.

Or. en

Muudatusettepanek 1282
Fiorello Provera

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 8 – lõik 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) VIII lisa punktis 2 sätestatud 
künnistingimused soojuskoormuse 
kättesaadavuse kohta ei ole täidetud; või

välja jäetud

Or. en

Selgitus

A “one fits all” approach in promoting CHP is not advisable. Due to the many technical 
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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 1283
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 8 – lõik 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) VIII lisa punktis 2 sätestatud 
künnistingimused soojuskoormuse 
kättesaadavuse kohta ei ole täidetud; või

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1284
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 8 – lõik 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) VIII lisa punktis 2 sätestatud 
künnistingimused soojuskoormuse 
kättesaadavuse kohta ei ole täidetud; või

välja jäetud

Or. fi

Muudatusettepanek 1285
Fiorello Provera
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 8 – lõik 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) tulude-kulude analüüs näitab, et kulud 
on suuremad kui tulu, võrreldes kogu 
olelusringi maksumust, sealhulgas 
infrastruktuuri investeeringuid, kui sama 
hulk soojust toodetaks eraldi kütte või 
jahutusena.

välja jäetud

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 1286
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 8 – lõik 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) tulude-kulude analüüs näitab, et kulud 
on suuremad kui tulu, võrreldes kogu 
olelusringi maksumust, sealhulgas 
infrastruktuuri investeeringuid, kui sama 
hulk soojust toodetaks eraldi kütte või 
jahutusena.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 1287
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 8 – lõik 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) tulude-kulude analüüs näitab, et kulud 
on suuremad kui tulu, võrreldes kogu 
olelusringi maksumust, sealhulgas 
infrastruktuuri investeeringuid, kui sama 
hulk soojust toodetaks eraldi kütte või 
jahutusena.

b) tulude-kulude analüüs näitab, et kulud 
on suuremad kui tulu.

Or. en

Muudatusettepanek 1288
Norbert Glante

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 8 – lõik 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) tulude-kulude analüüs näitab, et kulud 
on suuremad kui tulu, võrreldes kogu 
olelusringi maksumust, sealhulgas 
infrastruktuuri investeeringuid, kui sama 
hulk soojust toodetaks eraldi kütte või 
jahutusena.

b) väliskulusid ja tulu hõlmav tulude-
kulude analüüs näitab, et kulud on 
suuremad kui tulu, võrreldes kogu 
olelusringi maksumust, sealhulgas 
infrastruktuuri investeeringuid, kui sama 
hulk elektrit ja soojust toodetaks eraldi 
kütte või jahutusena.

Or. de

Selgitus

Vaata ka artikli 10 lõike 4 neljateistkümnenda lõigu punkti c.

Muudatusettepanek 1289
Bernd Lange
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 8 – lõik 3 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) – majandusliku ja/või geograafilise 
võimekuse tõttu tundub, et avamisel ei ole 
mõtet.

Or. de

Selgitus

Tööstusettevõtete ühendamine kaugkütte- ja -jahutusvõrkudega peab olema majanduslikult ja 
tehniliselt võimalik. Selle peab kindlaks tegema kulude-tulude analüüs enne, kui hakatakse 
võtma uusi meetmeid.

Muudatusettepanek 1290
Fiorello Provera

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 8 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid teatavad need erandi 
tegemise tingimused komisjonile 1. 
jaanuariks 2014. Komisjon võib nende 
tingimuste heakskiitmisest keelduda või 
soovitada muudatusi kuue kuu jooksul 
pärast teatamist. Sellisel juhul ei kohalda 
asjaomane liikmesriik erandi tegemise 
tingimusi enne kui komisjon on selgelt 
väljendanud oma heakskiitu uuesti 
esitatud või muudetud tingimuste kohta.

välja jäetud

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 



AM\883845ET.doc 9/104 PE475.983v01-00

ET

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 1291
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 8 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid teatavad need erandi 
tegemise tingimused komisjonile 1. 
jaanuariks 2014. Komisjon võib nende 
tingimuste heakskiitmisest keelduda või 
soovitada muudatusi kuue kuu jooksul 
pärast teatamist. Sellisel juhul ei kohalda 
asjaomane liikmesriik erandi tegemise 
tingimusi enne kui komisjon on selgelt 
väljendanud oma heakskiitu uuesti 
esitatud või muudetud tingimuste kohta.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1292
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 8 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid teatavad need erandi 
tegemise tingimused komisjonile 1. 
jaanuariks 2014. Komisjon võib nende 
tingimuste heakskiitmisest keelduda või 
soovitada muudatusi kuue kuu jooksul 
pärast teatamist. Sellisel juhul ei kohalda 
asjaomane liikmesriik erandi tegemise 
tingimusi enne kui komisjon on selgelt 

Liikmesriigid teatavad need erandi 
tegemise tingimused komisjonile 1. 
jaanuariks 2014.
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väljendanud oma heakskiitu uuesti 
esitatud või muudetud tingimuste kohta.

Or. fr

Selgitus

Subsidiaarsuse põhimõtte kohaselt peab liikmesriikidel olema võimalus teha erandeid, ilma et 
komisjonil oleks võimalus esitada vastuväiteid.

Muudatusettepanek 1293
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 8 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid teatavad need erandi 
tegemise tingimused komisjonile 1. 
jaanuariks 2014. Komisjon võib nende 
tingimuste heakskiitmisest keelduda või
soovitada muudatusi kuue kuu jooksul 
pärast teatamist. Sellisel juhul ei kohalda 
asjaomane liikmesriik erandi tegemise 
tingimusi enne kui komisjon on selgelt 
väljendanud oma heakskiitu uuesti 
esitatud või muudetud tingimuste kohta.

Liikmesriigid teatavad need erandi 
tegemise tingimused komisjonile 1. 
jaanuariks 2014. Komisjon võib kuue kuu 
jooksul pärast teatamist soovitada 
muudatusi, mis liikmesriik peab arvesse 
võtma.

Or. ro

Muudatusettepanek 1294
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 8 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid teatavad need erandi 
tegemise tingimused komisjonile 1. 
jaanuariks 2014. Komisjon võib nende 
tingimuste heakskiitmisest keelduda või 
soovitada muudatusi kuue kuu jooksul 

Liikmesriigid teatavad need erandi 
tegemise tingimused komisjonile 1. 
jaanuariks 2016. Komisjon võib nende 
tingimuste heakskiitmisest keelduda või 
soovitada muudatusi kuue kuu jooksul 
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pärast teatamist. Sellisel juhul ei kohalda 
asjaomane liikmesriik erandi tegemise 
tingimusi enne kui komisjon on selgelt 
väljendanud oma heakskiitu uuesti 
esitatud või muudetud tingimuste kohta.

pärast teatamist. Sellisel juhul ei kohalda 
asjaomane liikmesriik erandi tegemise 
tingimusi enne kui komisjon on muudetud 
tingimused kinnitanud.

Or. pl

Muudatusettepanek 1295
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 8 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid teatavad need erandi 
tegemise tingimused komisjonile 1. 
jaanuariks 2014. Komisjon võib nende 
tingimuste heakskiitmisest keelduda või
soovitada muudatusi kuue kuu jooksul 
pärast teatamist. Sellisel juhul ei kohalda 
asjaomane liikmesriik erandi tegemise 
tingimusi enne kui komisjon on selgelt 
väljendanud oma heakskiitu uuesti esitatud 
või muudetud tingimuste kohta.

Liikmesriigid teatavad need erandi 
tegemise tingimused komisjonile 1. 
jaanuariks 2014. Komisjon võib soovitada 
muudatusi kuue kuu jooksul pärast 
teatamist. Sellisel juhul ei kohalda 
asjaomane liikmesriik erandi tegemise 
tingimusi enne kui komisjon on selgelt 
väljendanud oma heakskiitu uuesti esitatud 
või muudetud tingimuste kohta.

Or. ro

Muudatusettepanek 1296
Daniel Caspary, Markus Pieper

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 8 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid teatavad need erandi 
tegemise tingimused komisjonile 1. 
jaanuariks 2014. Komisjon võib nende 
tingimuste heakskiitmisest keelduda või
soovitada muudatusi kuue kuu jooksul 
pärast teatamist. Sellisel juhul ei kohalda 
asjaomane liikmesriik erandi tegemise 

Liikmesriigid teatavad need erandi 
tegemise tingimused komisjonile 1. 
jaanuariks 2014. Komisjon võib soovitada 
muudatusi kuue kuu jooksul pärast 
teatamist. Sellisel juhul ei kohalda 
asjaomane liikmesriik erandi tegemise 
tingimusi enne kui komisjon on selgelt 
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tingimusi enne kui komisjon on selgelt 
väljendanud oma heakskiitu uuesti esitatud 
või muudetud tingimuste kohta.

väljendanud oma heakskiitu uuesti esitatud 
või muudetud tingimuste kohta.

Or. de

Muudatusettepanek 1297
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 8 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid teatavad need erandi 
tegemise tingimused komisjonile 1. 
jaanuariks 2014. Komisjon võib nende 
tingimuste heakskiitmisest keelduda või 
soovitada muudatusi kuue kuu jooksul 
pärast teatamist. Sellisel juhul ei kohalda 
asjaomane liikmesriik erandi tegemise 
tingimusi enne kui komisjon on selgelt 
väljendanud oma heakskiitu uuesti esitatud 
või muudetud tingimuste kohta.

Liikmesriigid teatavad need erandi 
tegemise tingimused komisjonile. 
Komisjon võib soovitada muudatusi kuue 
kuu jooksul pärast teatamist. Sellisel juhul 
ei kohalda asjaomane liikmesriik erandi 
tegemise tingimusi enne kui komisjon on 
selgelt väljendanud oma heakskiitu uuesti 
esitatud või muudetud tingimuste kohta.

Or. de

Selgitus

Turud ja tehnoloogiad arenevad pidevalt edasi. Seetõttu on vaja ka erandite tegemisel olla 
paindlikum.

Muudatusettepanek 1298
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Vastavalt artiklile 18 kehtestab 
komisjon delegeeritud õigusaktiga 1. 
jaanuariks 2013 lõike 4 punktis c, lõike 7 
punktis b ja lõike 8 punktis b osutatud 

välja jäetud
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kulude-tulude analüüsimise metoodika.

Or. en

Selgitus

Elektrijaama investeeringute kulutõhususe hindamiseks töötatakse välja majanduslike ja 
tehniliste investeeringute kalkulatsioonid. Seega puudub vajadus koostootmise uue, kogu ELi 
hõlmava tasuvusanalüüsi kehtestamiseks. 

Muudatusettepanek 1299
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Vastavalt artiklile 18 kehtestab 
komisjon delegeeritud õigusaktiga 1. 
jaanuariks 2013 lõike 4 punktis c, lõike 7 
punktis b ja lõike 8 punktis b osutatud 
kulude-tulude analüüsimise metoodika.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Konkreetse käitise ja üldolukorra kohta eelistatakse teha tehnilised ning majanduslikud 
teostatavusuuringud kohapeal. Komisjoni lähenemisviis, mille kohaselt kehtib kõikide kohta 
üks ja sama reegel, tuleb tagasi lükata juba eelkõige subsidiaarsuse ja suhtelisusega 
seonduvatel põhjustel.

Muudatusettepanek 1300
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Vastavalt artiklile 18 kehtestab 
komisjon delegeeritud õigusaktiga 1. 
jaanuariks 2013 lõike 4 punktis c, lõike 7 
punktis b ja lõike 8 punktis b osutatud 

välja jäetud
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kulude-tulude analüüsimise metoodika.

Or. en

Muudatusettepanek 1301
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Vastavalt artiklile 18 kehtestab 
komisjon delegeeritud õigusaktiga 1. 
jaanuariks 2013 lõike 4 punktis c, lõike 7 
punktis b ja lõike 8 punktis b osutatud 
kulude-tulude analüüsimise metoodika.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1302
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Vastavalt artiklile 18 kehtestab komisjon 
delegeeritud õigusaktiga 1. jaanuariks 2013 
lõike 4 punktis c, lõike 7 punktis b ja lõike 
8 punktis b osutatud kulude-tulude 
analüüsimise metoodika.

9. Vastavalt artiklile 18 kehtestab komisjon 
delegeeritud õigusaktiga 1. jaanuariks 2013 
lõike 4 punktis c, lõike 7 punktis b ja lõike 
8 punktis b osutatud kulude-tulude 
analüüsimise metoodika. Metoodika 
ettevalmistamisel konsulteeritakse 
kogemusi omavate ettevõtjatega.
Kulutasuvuse analüüsil arvestatakse 
järgmisi aspekte:
– mikromajanduslik elujõulisus,
– kohalike olemasolevate energiavõrkude 
üldised energia- ja ressursitõhususe 
kasutegurid,
– kohaliku energianõudluse iseloomu 
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tunnusjooned ning
kasutatud seadeldiste eluiga ja 
tavapärased investeerimistsüklid.

Or. en

Selgitus

Tuleb tagada, et koostootmise projekt ei oleks elujõuline üksnes sotsiaalmajanduslikul 
tasandil, vaid et see oleks osalevatele investoritele ka majanduslikult tasuv. Kulutasuvuse 
analüüsi metoodika peaks hõlmama neid väljavaateid ja metoodika tuleks välja töötada 
investeerivate ettevõtjate osavõtul.

Muudatusettepanek 1303
Jan Březina, Miloslav Ransdorf

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Vastavalt artiklile 18 kehtestab komisjon 
delegeeritud õigusaktiga 1. jaanuariks 2013 
lõike 4 punktis c, lõike 7 punktis b ja lõike 
8 punktis b osutatud kulude-tulude 
analüüsimise metoodika.

9. Vastavalt artiklile 18 kehtestab komisjon 
delegeeritud õigusaktiga 1. jaanuariks 2013 
lõike 4 punktis c, lõike 7 punktis b ja lõike 
8 punktis b osutatud kulude-tulude 
analüüsimise metoodika. Metoodika 
ettevalmistamisel konsulteeritakse 
kogemusi omavate sidusrühmadega. 
Sellises metoodikas võetakse arvesse nii 
sotsiaalmajanduslikke aspekte kui ka 
ettevõtte finantsperspektiivi.

Or. en

Selgitus

Tuleb tagada, et koostootmise projekt ei oleks elujõuline üksnes sotsiaalmajanduslikul 
tasandil, vaid et see oleks osalevate investoritele ka majanduslikult tasuv. Koostootmine ei 
peaks olema omaette eesmärk. Kulutasuvuse analüüsi metoodika peaks hõlmama neid 
väljavaateid ning metoodika tuleks välja töötada investeerivate ettevõtjate osavõtul.

Muudatusettepanek 1304
Evžen Tošenovský
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Vastavalt artiklile 18 kehtestab komisjon 
delegeeritud õigusaktiga 1. jaanuariks 2013 
lõike 4 punktis c, lõike 7 punktis b ja lõike 
8 punktis b osutatud kulude-tulude 
analüüsimise metoodika.

9. Vastavalt artiklile 18 kehtestab komisjon 
delegeeritud õigusaktiga 1. jaanuariks 2013 
lõike 4 punktis c, lõike 7 punktis b ja lõike 
8 punktis b osutatud kulude-tulude 
analüüsimise metoodika. Metoodika 
ettevalmistamisel konsulteeritakse 
kogemusi omavate ettevõtjatega. Sellises 
metoodikas võetakse arvesse nii 
sotsiaalmajanduslikke aspekte kui ka 
ettevõtte finantsperspektiivi.

Or. en

Muudatusettepanek 1305
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Vastavalt artiklile 18 kehtestab komisjon 
delegeeritud õigusaktiga 1. jaanuariks 2013 
lõike 4 punktis c, lõike 7 punktis b ja lõike 
8 punktis b osutatud kulude-tulude 
analüüsimise metoodika.

9. Vastavalt artiklile 18 kehtestab komisjon 
delegeeritud õigusaktiga 1. jaanuariks 2013 
lõike 4 punktis c, lõike 7 punktis b ja lõike 
8 punktis b osutatud kulude-tulude 
analüüsimise ühise üldraamistiku.

Or. ro

Muudatusettepanek 1306
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Vastavalt artiklile 18 kehtestab komisjon 
delegeeritud õigusaktiga 1. jaanuariks 2013 

9. Vastavalt artiklile 18 kehtestab komisjon 
delegeeritud õigusaktiga 1. jaanuariks 2013 
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lõike 4 punktis c, lõike 7 punktis b ja lõike 
8 punktis b osutatud kulude-tulude 
analüüsimise metoodika.

antud artiklis osutatud kulude-tulude 
analüüsimise metoodika, mis on kooskõlas 
VIIIa lisas toodud juhistega..

Or. en

Muudatusettepanek 1307
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Vastavalt artiklile 18 kehtestab 
komisjon delegeeritud õigusaktiga 1. 
jaanuariks 2013 lõike 4 punktis c, lõike 7 
punktis b ja lõike 8 punktis b osutatud 
kulude-tulude analüüsimise metoodika.

9. Lõike 4 punktis c, lõike 7 punktis b ja 
lõike 8 punktis b osutatud kulude-tulude 
analüüsimise metoodika esitatakse VIIIa 
lisas.

Or. en

Muudatusettepanek 1308
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Vastavalt artiklile 18 kehtestab 
komisjon delegeeritud õigusaktiga 1. 
jaanuariks 2013 lõike 4 punktis c, lõike 7 
punktis b ja lõike 8 punktis b osutatud 
kulude-tulude analüüsimise metoodika.

9. Lõike 4 punktis c, lõike 7 punktis b ja 
lõike 8 punktis b osutatud kulude-tulude 
analüüsimise metoodika esitatakse VIIIa 
lisas.

Or. en

Muudatusettepanek 1309
Teresa Riera Madurell
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Vastavalt artiklile 18 kehtestab komisjon 
delegeeritud õigusaktiga 1. jaanuariks 2013 
lõike 4 punktis c, lõike 7 punktis b ja lõike 
8 punktis b osutatud kulude-tulude 
analüüsimise metoodika.

9. Vastavalt artiklile 18 kehtestab komisjon 
delegeeritud õigusaktiga 1. jaanuariks 2013 
lõike 1 punktis a, lõike 4 punktis c, lõike 7 
punktis b ja lõike 8 punktis b osutatud 
kulude-tulude analüüsimise metoodika.

Or. en

Muudatusettepanek 1310
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Vastavalt artiklile 18 kehtestab komisjon 
delegeeritud õigusaktiga 1. jaanuariks 2013 
lõike 4 punktis c, lõike 7 punktis b ja lõike 
8 punktis b osutatud kulude-tulude 
analüüsimise metoodika.

9. Vastavalt artiklile 18 kehtestab komisjon 
delegeeritud õigusaktiga 1. jaanuariks 2013 
lõike 1 punktis a, lõike 4 punktis c, lõike 7 
punktis b ja lõike 8 punktis b osutatud 
kulude-tulude analüüsimise metoodika.

Or. en

Muudatusettepanek 1311
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. II lisa punktis f osutatud tõhususe 
ühtlustatud kontrollväärtuste põhjal 
tagavad liikmesriigid tõhusa 
koostootmisega toodetud elektrienergia 
päritolutagatise esitamise vastavalt 
objektiivsetele, läbipaistvatele ja 
mittediskrimineerivatele kriteeriumidele, 

välja jäetud
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mille iga liikmesriik on sätestanud. Nad 
tagavad, et nimetatud päritolutagatis 
vastab nõuetele ja sisaldab vähemalt 
teavet, mis on täpsustatud IX lisas.
Liikmesriigid tunnustavad vastastikku 
päritolutagatisi ja loevad neid eranditult 
käesolevas lõikes osutatud teabe 
tõenduseks. Päritolutagatise kui tõenduse 
tunnustamisest keeldumine, eriti kui 
põhjuseks on pettuse vältimine, peab 
rajanema objektiivsetel, läbipaistvatel ja 
mittediskrimineerivatel kriteeriumidel. 
Liikmesriik teatab komisjonile sellisest 
keeldumisest ja selle põhjenduse. 
Päritolutagatise tunnustamisest 
keeldumise korral võib komisjon, eelkõige 
arvesse võttes objektiivseid, läbipaistvaid 
ja mittediskrimineerivaid kriteeriume, 
millele kõnealune tunnustamine tugineb, 
võtta vastu otsuse sundida keelduvat 
osapoolt päritolutagatist tunnustama.
Komisjonil on vastavalt artiklile 18 
volitused delegeeritud õigusaktidega läbi 
vaadata direktiivi 2004/8/EÜ alusel 
komisjoni otsusega [otsuse number] 
kehtestatud tõhususe ühtlustatud 
kontrollväärtused esmakordselt 1. 
jaanuariks 2015 ja pärast seda iga kümne 
aasta tagant.

Or. en

Muudatusettepanek 1312
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. II lisa punktis f osutatud tõhususe 
ühtlustatud kontrollväärtuste põhjal 
tagavad liikmesriigid tõhusa 
koostootmisega toodetud elektrienergia 
päritolutagatise esitamise vastavalt 

välja jäetud
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objektiivsetele, läbipaistvatele ja 
mittediskrimineerivatele kriteeriumidele, 
mille iga liikmesriik on sätestanud. Nad 
tagavad, et nimetatud päritolutagatis 
vastab nõuetele ja sisaldab vähemalt 
teavet, mis on täpsustatud IX lisas.
Liikmesriigid tunnustavad vastastikku 
päritolutagatisi ja loevad neid eranditult 
käesolevas lõikes osutatud teabe 
tõenduseks. Päritolutagatise kui tõenduse 
tunnustamisest keeldumine, eriti kui 
põhjuseks on pettuse vältimine, peab 
rajanema objektiivsetel, läbipaistvatel ja 
mittediskrimineerivatel kriteeriumidel. 
Liikmesriik teatab komisjonile sellisest 
keeldumisest ja selle põhjenduse. 
Päritolutagatise tunnustamisest 
keeldumise korral võib komisjon, eelkõige 
arvesse võttes objektiivseid, läbipaistvaid 
ja mittediskrimineerivaid kriteeriume, 
millele kõnealune tunnustamine tugineb, 
võtta vastu otsuse sundida keelduvat 
osapoolt päritolutagatist tunnustama.
Komisjonil on vastavalt artiklile 18 
volitused delegeeritud õigusaktidega läbi 
vaadata direktiivi 2004/8/EÜ alusel 
komisjoni otsusega [otsuse number] 
kehtestatud tõhususe ühtlustatud 
kontrollväärtused esmakordselt 1. 
jaanuariks 2015 ja pärast seda iga kümne 
aasta tagant.

Or. en

Muudatusettepanek 1313
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 10 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tunnustavad vastastikku 
päritolutagatisi ja loevad neid eranditult 
käesolevas lõikes osutatud teabe 

Liikmesriigid tunnustavad vastastikku 
päritolutagatisi ja loevad neid eranditult 
käesolevas lõikes osutatud teabe 
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tõenduseks. Päritolutagatise kui tõenduse 
tunnustamisest keeldumine, eriti kui 
põhjuseks on pettuse vältimine, peab 
rajanema objektiivsetel, läbipaistvatel ja 
mittediskrimineerivatel kriteeriumidel. 
Liikmesriik teatab komisjonile sellisest 
keeldumisest ja selle põhjenduse.
Päritolutagatise tunnustamisest 
keeldumise korral võib komisjon, eelkõige 
arvesse võttes objektiivseid, läbipaistvaid 
ja mittediskrimineerivaid kriteeriume, 
millele kõnealune tunnustamine tugineb, 
võtta vastu otsuse sundida keelduvat 
osapoolt päritolutagatist tunnustama.

tõenduseks. Päritolutagatise kui tõenduse 
tunnustamisest keeldumine, eriti kui 
põhjuseks on pettuse vältimine, peab 
rajanema objektiivsetel, läbipaistvatel ja 
mittediskrimineerivatel kriteeriumidel. 
Liikmesriik teatab komisjonile sellisest 
keeldumisest ja selle põhjenduse.

Or. en

Muudatusettepanek 1314
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 10 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonil on vastavalt artiklile 18 
volitused delegeeritud õigusaktidega läbi 
vaadata direktiivi 2004/8/EÜ alusel 
komisjoni otsusega [otsuse number] 
kehtestatud tõhususe ühtlustatud 
kontrollväärtused esmakordselt 1. 
jaanuariks 2015 ja pärast seda iga kümne 
aasta tagant.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1315
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 10 – lõik 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonil on vastavalt artiklile 18 
volitused delegeeritud õigusaktidega läbi 
vaadata direktiivi 2004/8/EÜ alusel 
komisjoni otsusega [otsuse number] 
kehtestatud tõhususe ühtlustatud 
kontrollväärtused esmakordselt 1. 
jaanuariks 2015 ja pärast seda iga kümne 
aasta tagant.

Võttes arvesse tehnika arengut ja 
innovatsiooni, on komisjonil vastavalt 
artiklile 18 volitused delegeeritud 
õigusaktidega läbi vaadata direktiivi 
2004/8/EÜ alusel komisjoni otsusega 
[otsuse number] kehtestatud tõhususe 
ühtlustatud kontrollväärtused esmakordselt 
1. jaanuariks 2015 ja pärast seda iga kümne 
aasta tagant.

Or. fi

Muudatusettepanek 1316
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 10 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonil on vastavalt artiklile 18 
volitused delegeeritud õigusaktidega läbi 
vaadata direktiivi 2004/8/EÜ alusel 
komisjoni otsusega [otsuse number] 
kehtestatud tõhususe ühtlustatud 
kontrollväärtused esmakordselt 1. 
jaanuariks 2015 ja pärast seda iga kümne 
aasta tagant.

Komisjonil on kooskõlas tehnilise 
arenguga vastavalt artiklile 18 volitused 
delegeeritud õigusaktidega läbi vaadata 
direktiivi 2004/8/EÜ alusel komisjoni 
otsusega [otsuse number] kehtestatud 
tõhususe ühtlustatud kontrollväärtused 
esmakordselt 1. jaanuariks 2015 ja pärast 
seda iga kümne aasta tagant.

Or. de

Selgitus

Kooskõlastamisel peaks olema kõige otsustavam tehnika areng.

Muudatusettepanek 1317
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 11
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11. Liikmesriigid tagavad, et kui 
koostootmisele antakse toetust, tehakse 
seda tõhusa koostootmisega saadava 
elektrienergia tootmiseks, kus heitsoojust 
kasutatakse tõhusalt, et saavutada 
primaarenergia sääst. Nad ei erista 
kohapeal tarbitavat ja võrku eksporditavat 
elektrit. Koostootmisele ja soojuse 
tootmisele kaugkütteks ning 
kaugküttevõrkudele antavale riiklikule 
toetusele kohaldatakse vajaduse korral 
riigiabi eeskirju.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1318
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11. Liikmesriigid tagavad, et kui 
koostootmisele antakse toetust, tehakse 
seda tõhusa koostootmisega saadava 
elektrienergia tootmiseks, kus heitsoojust 
kasutatakse tõhusalt, et saavutada 
primaarenergia sääst. Nad ei erista 
kohapeal tarbitavat ja võrku eksporditavat 
elektrit. Koostootmisele ja soojuse 
tootmisele kaugkütteks ning 
kaugküttevõrkudele antavale riiklikule 
toetusele kohaldatakse vajaduse korral 
riigiabi eeskirju.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1319
Vicky Ford
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11 a. Liikmesriigid esitavad juhised suure 
tõhususega soojus- ja elektrienergia 
koostootmise kulutõhususe kalkuleerimise 
metoodika kohta. Nad esitavad juhised 
komisjonile hiljemalt 1. jaanuaril 2014.

Or. en

Muudatusettepanek 1320
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11 a. Liikmesriigid tagavad akende või 
teiste isolatsiooniks vajalike elementide 
uuendamise programmide rahastamise 
riiklikest vahenditest.

Or. es

Muudatusettepanek 1321
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Energia muundamine välja jäetud
Liikmesriigid koostavad vastavalt X lisale 
andmekogud oma territooriumil asuvate 
käitiste kohta, mis tegelevad kütuste 
põletamisega ja mille summaarne 
nimisoojusvõimsus on 50 MW või enam, 
ning käitiste kohta, mis tegelevad 
mineraalõli ja gaasi rafineerimisega. 
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Andmekogu ajakohastatakse iga kolme 
aasta tagant. Komisjoni taotluse korral 
esitatakse talle nimetatud andmekogus 
olevad andmed käitise ja aasta kaupa. 
Liikmesriigid lisavad artikli 19 lõikes 2 
osutatud aruannetele 
mittekonfidentsiaalse kokkuvõtte, mis 
sisaldab agregeeritud teavet andmekogude 
kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 1322
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Energia muundamine välja jäetud
Liikmesriigid koostavad vastavalt X lisale 
andmekogud oma territooriumil asuvate 
käitiste kohta, mis tegelevad kütuste 
põletamisega ja mille summaarne 
nimisoojusvõimsus on 50 MW või enam, 
ning käitiste kohta, mis tegelevad 
mineraalõli ja gaasi rafineerimisega. 
Andmekogu ajakohastatakse iga kolme 
aasta tagant. Komisjoni taotluse korral 
esitatakse talle nimetatud andmekogus 
olevad andmed käitise ja aasta kaupa. 
Liikmesriigid lisavad artikli 19 lõikes 2 
osutatud aruannetele 
mittekonfidentsiaalse kokkuvõtte, mis 
sisaldab agregeeritud teavet andmekogude 
kohta.

Or. en

Selgitus

Heitkogustega kauplemise süsteemi kõrvale ei ole vaja täiendavat põhivararegistrit.
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Muudatusettepanek 1323
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Energia muundamine välja jäetud
Liikmesriigid koostavad vastavalt X lisale 
andmekogud oma territooriumil asuvate 
käitiste kohta, mis tegelevad kütuste 
põletamisega ja mille summaarne 
nimisoojusvõimsus on 50 MW või enam, 
ning käitiste kohta, mis tegelevad 
mineraalõli ja gaasi rafineerimisega. 
Andmekogu ajakohastatakse iga kolme 
aasta tagant. Komisjoni taotluse korral 
esitatakse talle nimetatud andmekogus 
olevad andmed käitise ja aasta kaupa. 
Liikmesriigid lisavad artikli 19 lõikes 2 
osutatud aruannetele 
mittekonfidentsiaalse kokkuvõtte, mis 
sisaldab agregeeritud teavet andmekogude 
kohta.

Or. en

Selgitus

Teabe esitamine ei ole sellega kaasneva võimaliku positiivse mõju tõttu osaliselt või täiel 
määral õigustatud. Pealegi tekib koos direktiiviga niigi piisavalt aruandekohustusi.

Muudatusettepanek 1324
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid koostavad vastavalt X lisale 
andmekogud oma territooriumil asuvate 
käitiste kohta, mis tegelevad kütuste 
põletamisega ja mille summaarne 
nimisoojusvõimsus on 50 MW või enam, 

välja jäetud
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ning käitiste kohta, mis tegelevad 
mineraalõli ja gaasi rafineerimisega. 
Andmekogu ajakohastatakse iga kolme 
aasta tagant. Komisjoni taotluse korral 
esitatakse talle nimetatud andmekogus 
olevad andmed käitise ja aasta kaupa. 
Liikmesriigid lisavad artikli 19 lõikes 2 
osutatud aruannetele 
mittekonfidentsiaalse kokkuvõtte, mis 
sisaldab agregeeritud teavet andmekogude 
kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 1325
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid koostavad vastavalt X lisale 
andmekogud oma territooriumil asuvate 
käitiste kohta, mis tegelevad kütuste 
põletamisega ja mille summaarne 
nimisoojusvõimsus on 50 MW või enam, 
ning käitiste kohta, mis tegelevad 
mineraalõli ja gaasi rafineerimisega. 
Andmekogu ajakohastatakse iga kolme 
aasta tagant. Komisjoni taotluse korral 
esitatakse talle nimetatud andmekogus 
olevad andmed käitise ja aasta kaupa. 
Liikmesriigid lisavad artikli 19 lõikes 2 
osutatud aruannetele mittekonfidentsiaalse 
kokkuvõtte, mis sisaldab agregeeritud 
teavet andmekogude kohta.

Liikmesriigid koostavad vastavalt X lisale 
andmekogud oma territooriumil asuvate 
käitiste kohta, mis tegelevad kütuste 
põletamisega ja mille summaarne 
nimisoojusvõimsus on 50 MW või enam, 
ning käitiste kohta, mis tegelevad 
mineraalõli ja gaasi rafineerimisega. 
Andmekogu ajakohastatakse iga kolme 
aasta tagant. Komisjoni taotluse korral 
esitatakse talle nimetatud andmekogus 
olevad andmed käitise ja aasta kaupa. 
Liikmesriigid lisavad artikli 19 lõikes 2 
osutatud aruannetele mittekonfidentsiaalse 
kokkuvõtte, mis sisaldab agregeeritud 
teavet andmekogude kohta ja tagavad 
halduskoormuse viimise miinimumini.

Or. ro

Muudatusettepanek 1326
Antonio Cancian
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid koostavad vastavalt X lisale 
andmekogud oma territooriumil asuvate 
käitiste kohta, mis tegelevad kütuste 
põletamisega ja mille summaarne 
nimisoojusvõimsus on 50 MW või enam, 
ning käitiste kohta, mis tegelevad 
mineraalõli ja gaasi rafineerimisega. 
Andmekogu ajakohastatakse iga kolme 
aasta tagant. Komisjoni taotluse korral 
esitatakse talle nimetatud andmekogus 
olevad andmed käitise ja aasta kaupa. 
Liikmesriigid lisavad artikli 19 lõikes 2 
osutatud aruannetele mittekonfidentsiaalse 
kokkuvõtte, mis sisaldab agregeeritud 
teavet andmekogude kohta.

Liikmesriigid koostavad vastavalt X lisale 
andmekogud oma territooriumil asuvate 
käitiste kohta, mis tegelevad kütuste 
põletamisega ja mille summaarne 
nimisoojusvõimsus on 20 MW või enam, 
ning käitiste kohta, mis tegelevad 
mineraalõli ja gaasi rafineerimisega. 
Andmekogu ajakohastatakse iga kolme 
aasta tagant. Komisjoni taotluse korral 
esitatakse talle nimetatud andmekogus 
olevad andmed käitise ja aasta kaupa. 
Liikmesriigid lisavad artikli 19 lõikes 2 
osutatud aruannetele mittekonfidentsiaalse 
kokkuvõtte, mis sisaldab agregeeritud 
teavet andmekogude kohta.

Or. it

Selgitus

Esitatud arvnäitaja, 20 MW, on praegune alammäär elektrijaamade kandmiseks Euroopa 
heitkogustega kauplemise registrisse (seotud Kyoto protokolli rakendamisega). Selle tähendus 
peitub tõsiasjas, et nii oleks olemas kaks andmepanka ning oleks võimalik teha võrdlusi nende 
kahe andmepanga vahel, millest üks näitab heitkoguseid ja teine sisaldab energiaandmeid.

Muudatusettepanek 1327
Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid koostavad vastavalt X lisale 
andmekogud oma territooriumil asuvate 
käitiste kohta, mis tegelevad kütuste 
põletamisega ja mille summaarne 
nimisoojusvõimsus on 50 MW või enam,
ning käitiste kohta, mis tegelevad 
mineraalõli ja gaasi rafineerimisega. 
Andmekogu ajakohastatakse iga kolme 
aasta tagant. Komisjoni taotluse korral 
esitatakse talle nimetatud andmekogus 

Liikmesriigid koostavad vastavalt X lisale 
andmekogud oma territooriumil asuvate 
käitiste kohta, mis tegelevad kütuste 
põletamisega ja mille summaarne 
nimisoojusvõimsus on 50 MW või enam. 
Andmekogu ajakohastatakse iga kolme 
aasta tagant. Komisjoni taotluse korral 
esitatakse talle nimetatud andmekogus 
olevad andmed käitise ja aasta kaupa. 
Liikmesriigid lisavad artikli 19 lõikes 2 
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olevad andmed käitise ja aasta kaupa. 
Liikmesriigid lisavad artikli 19 lõikes 2 
osutatud aruannetele mittekonfidentsiaalse 
kokkuvõtte, mis sisaldab agregeeritud 
teavet andmekogude kohta.

osutatud aruannetele mittekonfidentsiaalse 
kokkuvõtte, mis sisaldab agregeeritud 
teavet andmekogude kohta.

Or. en

Selgitus

For refining, the energy costs represent more than 50% of the total operating costs. 
Managing energy (minimizing energy consumption and cost) is therefore a high priority. 
Refining is a sector exposed to carbon leakage, with a high trading intensity, and high CO2 
costs versus added value. In ETS directive and EU’s own NACE categorisation of industry, 
which is mandatory in the Union when economic activities are classified in statistics, refining 
is classified together with other energy intensive industries. Τhe draft proposal mistakenly 
compares the refining sector to the electricity generation sector. Τhe decision to specifically 
target oil refining, the only manufacturing sector targeted, in this Directive is unexpected and 
arbitrary. It has been introduced without any consultation, and was not addressed in the 
Impact Assessment. Refining would be covered by general provisions of the Directive 
addressed at energy intensive industries, so there is no need for specific reference to refining.

Muudatusettepanek 1328
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid koostavad vastavalt X lisale 
andmekogud oma territooriumil asuvate 
käitiste kohta, mis tegelevad kütuste 
põletamisega ja mille summaarne 
nimisoojusvõimsus on 50 MW või enam, 
ning käitiste kohta, mis tegelevad 
mineraalõli ja gaasi rafineerimisega. 
Andmekogu ajakohastatakse iga kolme 
aasta tagant. Komisjoni taotluse korral 
esitatakse talle nimetatud andmekogus 
olevad andmed käitise ja aasta kaupa. 
Liikmesriigid lisavad artikli 19 lõikes 2 
osutatud aruannetele mittekonfidentsiaalse 
kokkuvõtte, mis sisaldab agregeeritud 
teavet andmekogude kohta.

Liikmesriigid koostavad vastavalt X lisale 
andmekogud oma territooriumil asuvate 
käitiste kohta, mis tegelevad kütuste 
põletamisega ja mille summaarne 
nimisoojusvõimsus on 50 MW või enam. 
Andmekogu ajakohastatakse iga kolme 
aasta tagant. Komisjoni taotluse korral 
esitatakse talle nimetatud andmekogus 
olevad andmed käitise ja aasta kaupa. 
Liikmesriigid lisavad artikli 19 lõikes 2 
osutatud aruannetele mittekonfidentsiaalse 
kokkuvõtte, mis sisaldab agregeeritud 
teavet andmekogude kohta.
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Or. de

Selgitus

Teatud kindlate käitiste selgesõnaline väljatoomine on diskrimineeriv. Kõiki energiat 
muundavaid käitisi tuleks kohelda võrdselt.

Muudatusettepanek 1329
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid koostavad vastavalt X lisale 
andmekogud oma territooriumil asuvate 
käitiste kohta, mis tegelevad kütuste 
põletamisega ja mille summaarne 
nimisoojusvõimsus on 50 MW või enam, 
ning käitiste kohta, mis tegelevad 
mineraalõli ja gaasi rafineerimisega. 
Andmekogu ajakohastatakse iga kolme
aasta tagant. Komisjoni taotluse korral 
esitatakse talle nimetatud andmekogus 
olevad andmed käitise ja aasta kaupa. 
Liikmesriigid lisavad artikli 19 lõikes 2 
osutatud aruannetele mittekonfidentsiaalse 
kokkuvõtte, mis sisaldab agregeeritud 
teavet andmekogude kohta.

Liikmesriigid koostavad vastavalt X lisale 
andmekogud oma territooriumil asuvate 
käitiste kohta, mis tegelevad kütuste 
põletamisega ja mille summaarne 
nimisoojusvõimsus on 50 MW või enam, 
ning käitiste kohta, mis tegelevad 
mineraalõli ja gaasi rafineerimisega. 
Andmekogu ajakohastatakse iga viie aasta 
tagant. Komisjoni taotluse korral esitatakse 
talle nimetatud andmekogus olevad 
andmed käitise ja aasta kaupa. 
Liikmesriigid lisavad artikli 19 lõikes 2 
osutatud aruannetele mittekonfidentsiaalse 
kokkuvõtte, mis sisaldab agregeeritud 
teavet andmekogude kohta.

Or. ro

Muudatusettepanek 1330
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et riiklikud 
energeetikavaldkonda reguleerivad 
asutused pööravad gaasi- ja 
elektriinfrastruktuuri kohta otsuseid vastu 

Liikmesriigid tagavad, et riiklikud 
energeetikavaldkonda reguleerivad 
asutused pööravad gaasi- ja 
elektriinfrastruktuuri kohta otsuseid vastu 
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võttes tõsist tähelepanu energiatõhususele. 
Eelkõige tagavad nad, et võrgutariifide ja 
õigusnormidega antakse võrguettevõtjatele 
stiimulid, et nad pakuksid seoses arukate 
võrkude jätkuva kasutuselevõtuga 
võrgukasutajatele süsteemiteenuseid, mis 
võimaldavad energiatõhususe parandamise 
meetmete rakendamist.

võttes tõsist tähelepanu energiatõhususele. 
Eelkõige tagavad nad, et võrgutariifide ja 
õigusnormidega antakse võrguettevõtjatele 
stiimulid, et nad pakuksid seoses arukate 
võrkude jätkuva kasutuselevõtuga 
võrgukasutajatele süsteemiteenuseid, mis 
võimaldavad energiatõhususe parandamise 
meetmete rakendamist. Lisaks tagavad 
liikmesriigid, et riiklikud 
energeetikavaldkonda reguleerivad 
asutused kasutavad terviklikku 
lähenemisviisi ja hõlmavad ka võimaliku 
säästmise energiatarbimises ja 
lõppkasutussektoris.

Or. en

Muudatusettepanek 1331
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et riiklikud 
energeetikavaldkonda reguleerivad 
asutused pööravad gaasi- ja 
elektriinfrastruktuuri kohta otsuseid vastu 
võttes tõsist tähelepanu energiatõhususele. 
Eelkõige tagavad nad, et võrgutariifide ja 
õigusnormidega antakse võrguettevõtjatele 
stiimulid, et nad pakuksid seoses arukate 
võrkude jätkuva kasutuselevõtuga 
võrgukasutajatele süsteemiteenuseid, mis 
võimaldavad energiatõhususe parandamise 
meetmete rakendamist.

Liikmesriigid tagavad, et riiklikud 
energeetikavaldkonda reguleerivad 
asutused pööravad gaasi- ja 
elektriinfrastruktuuri kohta otsuseid vastu 
võttes tõsist tähelepanu energiatõhususele. 
Eelkõige tagavad nad, et võrgutariifide ja 
õigusnormidega antakse võrguettevõtjatele 
stiimulid, et nad pakuksid seoses arukate 
võrkude jätkuva kasutuselevõtuga 
võrgukasutajatele süsteemiteenuseid, mis 
võimaldavad energiatõhususe parandamise 
meetmete rakendamist. Lisaks tagavad 
liikmesriigid, et riiklikud 
energeetikavaldkonda reguleerivad 
asutused kasutavad terviklikku 
lähenemisviisi ning hõlmavad ka 
võimaliku säästmise energiatarbimises ja 
lõppkasutussektoris.

Or. en
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Selgitus

Kavandatud muudatusega antakse riiklikele reguleerivatele asutustele õigus hüvitada/toetada 
energiasüsteemi huvides töötavate kohalike/piirkondlike energiapakkujate tegevust.

Muudatusettepanek 1332
Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et riiklikud 
energeetikavaldkonda reguleerivad 
asutused pööravad gaasi- ja 
elektriinfrastruktuuri kohta otsuseid vastu 
võttes tõsist tähelepanu energiatõhususele. 
Eelkõige tagavad nad, et võrgutariifide ja 
õigusnormidega antakse võrguettevõtjatele 
stiimulid, et nad pakuksid seoses arukate 
võrkude jätkuva kasutuselevõtuga 
võrgukasutajatele süsteemiteenuseid, mis 
võimaldavad energiatõhususe parandamise 
meetmete rakendamist.

Liikmesriigid tagavad, et riiklikud 
energeetikavaldkonda reguleerivad 
asutused pööravad gaasi- ja 
elektriinfrastruktuuri kohta otsuseid vastu 
võttes tõsist tähelepanu energiatõhususele. 
Eelkõige tagavad nad, et võrgutariifide ja 
õigusnormidega antakse võrguettevõtjatele 
stiimulid, et nad pakuksid seoses arukate 
võrkude jätkuva kasutuselevõtuga 
võrgukasutajatele süsteemiteenuseid, mis 
võimaldavad energiatõhususe parandamise 
meetmete rakendamist. Lisaks tagavad 
liikmesriigid, et riiklikud 
energeetikavaldkonda reguleerivad 
asutused kasutavad terviklikku 
lähenemisviisi ning hõlmavad ka 
võimaliku säästmise energiatarbimises ja 
lõppkasutussektoris.

Or. en

Muudatusettepanek 1333
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et riiklikud 
energeetikavaldkonda reguleerivad 

Liikmesriigid tagavad, et riiklikud 
energeetikavaldkonda reguleerivad 
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asutused pööravad gaasi- ja 
elektriinfrastruktuuri kohta otsuseid vastu 
võttes tõsist tähelepanu energiatõhususele. 
Eelkõige tagavad nad, et võrgutariifide ja 
õigusnormidega antakse võrguettevõtjatele
stiimulid, et nad pakuksid seoses arukate 
võrkude jätkuva kasutuselevõtuga 
võrgukasutajatele süsteemiteenuseid, mis 
võimaldavad energiatõhususe parandamise 
meetmete rakendamist.

asutused pööravad gaasi- ja 
elektriinfrastruktuuri kohta otsuseid vastu 
võttes tõsist tähelepanu energiatõhususele. 
Eelkõige tagavad nad, et võrgutariifide ja 
õigusnormidega antakse stiimulid, mis 
seoses arukate võrkude jätkuva 
kasutuselevõtuga võimaldavad 
energiatõhususe parandamise meetmete 
rakendamist.

Or. en

Muudatusettepanek 1334
Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid tagavad, et 
kodumajapidamistel või kogukondadel 
võimaldatakse elektrivõrku tarnida väike-
või mikrotehnoloogiate abil toodetud 
elektri ülejääki ning et see neile rahaliselt 
kompenseeritakse. Kui kodanikud 
eraviisiliselt või kollektiivselt omavad ja 
käitavad taastuvenergia mikrosüsteeme, 
siis toodetud elektrienergia puhul ei loeta 
seda tootmiseks, vaid energiatõhususeks.

Or. en

Muudatusettepanek 1335
Gaston Franco

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et võrke käsitlevad 
õigusnormid ja energeetikavaldkonda 

Elektriga seoses tagavad liikmesriigid, et 
võrke käsitlevad õigusnormid ja 
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reguleerivate asutuste kehtestatud 
võrgutariifid täidavad XI lisa kriteeriume 
ning võetakse arvesse määruse 714/2009 ja 
määruse 715/2009 kohaselt välja töötatud 
juhiseid ja eeskirju.

energeetikavaldkonda reguleerivate 
asutuste kehtestatud võrgutariifid täidavad 
XI lisa kriteeriume ning võetakse arvesse 
määruse 714/2009 kohaselt välja töötatud 
juhiseid ja eeskirju. Gaasiga seoses 
tagavad liikmesriigid, et võrke käsitlevad 
õigusnormid ja energeetikavaldkonda 
reguleerivate asutuste kehtestatud 
võrgutariifid on välja töötatud määruse 
715/2009 kohaselt.

Or. en

Selgitus

Direktiivis tuleb vahet teha ühelt poolt elektrivoolu ning teiselt poolt maagaasi ülekandele ja 
jaotusele esitatavate nõuete vahel.

Muudatusettepanek 1336
Giles Chichester

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et võrke käsitlevad 
õigusnormid ja energeetikavaldkonda 
reguleerivate asutuste kehtestatud 
võrgutariifid täidavad XI lisa kriteeriume 
ning võetakse arvesse määruse 714/2009 ja 
määruse 715/2009 kohaselt välja töötatud 
juhiseid ja eeskirju.

Liikmesriigid tagavad, et elektrivõrke 
käsitlevad õigusnormid ja 
energeetikavaldkonda reguleerivate 
asutuste kehtestatud elektrivõrgu tariifid
täidavad XI lisa kriteeriume ning võetakse 
arvesse määruse 714/2009 ja määruse 
715/2009 kohaselt välja töötatud juhiseid ja 
eeskirju.

Or. en

Muudatusettepanek 1337
Paul Rübig

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

Liikmesriigid tagavad, et võrke käsitlevad 
õigusnormid ja energeetikavaldkonda 
reguleerivate asutuste kehtestatud 
võrgutariifid täidavad XI lisa kriteeriume 
ning võetakse arvesse määruse 714/2009 ja 
määruse 715/2009 kohaselt välja töötatud 
juhiseid ja eeskirju.

Liikmesriigid tagavad, et võrke käsitlevad 
õigusnormid ja energeetikavaldkonda 
reguleerivate asutuste poolt 
elektrienergiale kehtestatud võrgutariifid 
täidavad XI lisa kriteeriume ning võetakse 
arvesse määruse 714/2009 kohaselt välja 
töötatud juhiseid ja eeskirju.

Or. en

Selgitus

XI lisa kehtib elektrienergia kohta, seetõttu tuleb lõigust 2 kustutada viited maagaasile.

Muudatusettepanek 1338
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et 
energeetikavaldkonda reguleerivad 
riiklikud asutused julgustavad 
nõudluspoole ressursse (nõudlusele 
reageerimine) osalema 
mittediskrimineerivalt kõrvuti tarnimisega 
kohalikel või piirkondlikel 
energiaturgudel. Vajadusel nõuavad 
liikmesriigid energeetikavaldkonda 
reguleerivatelt riiklikelt asutustelt ja 
ülekandevõrguettevõtjatelt, et need 
koostaksid energia- ja 
teenindusvaruturgudel osalemiseks 
tehnilised kirjeldused, lähtuvalt nende 
turgude tehnilistest nõuetest ja võimest 
nõudlusele reageerida. Nõudlusele 
reageerimise potentsiaal tuleb täiel 
määral arvesse võtta piisava riikliku 
võimsuse rakendamisel või teiste 
energiajulgeolekuga seonduvate meetmete 
puhul.
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Or. en

Selgitus

Nõudlusele reageerimine on peamine kontseptsioon, mis määratletakse direktiivis, sest see on 
suhteliselt uus, kuid sellel on tohutu majanduslik ja keskkonnaalane potentsiaal. Edendada 
tuleb nõudlusele reageerimise kättesaadavust hulgiturul ning nõudlusele reageerimise riiklike 
ja piirkondlike turgude väljakujunemist.

Amendment 1339
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et reguleerivad 
riiklikud asutused julgustavad 
energianõudluse juhtimist (nõudlusele 
reageerimine) kohalikul või piirkondlikul 
hulgiturul.

Or. fr

Muudatusettepanek 1340
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid tagavad, et 
energeetikavaldkonda reguleerivad 
riiklikud asutused julgustavad 
nõudluspoole ressursse (nõudlusele 
reageerimine) osalema kõrvuti 
tarnimisega kohalikul või piirkondlikul 
hulgiturul. 

Or. en
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Muudatusettepanek 1341
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid tagavad, et 
kodumajapidamistel või kogukondadel 
võimaldatakse elektrivõrku tarnida väike-
või mikrotehnoloogiate abil toodetud 
elektri ülejääki ning et see neile rahaliselt 
kompenseeritakse. Kui kodanikud 
eraviisiliselt või kollektiivselt omavad ja 
käitavad taastuvenergia mikrosüsteeme, 
siis toodetud elektrienergia puhul ei loeta 
seda tootmiseks, vaid energiatõhususeks.

Or. en

Muudatusettepanek 1342
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võtavad 30. juuniks 2013 
vastu kavad:

välja jäetud

a) milles hindavad oma gaasi-, elektri-
ning kaugkütte- ja -jahutuse 
infrastruktuuri energiatõhususe 
suurendamise võimalusi, eelkõige 
ülekande, jaotuse, koormuse 
reguleerimise ja koostalitlusvõime ning 
energiatootmiskäitistega ühendamise alal;
b) milles määratakse kindlaks 
konkreetsed meetmed ja investeeringud 
kulutõhusate energiatõhususe 
parandamise meetmete kasutuselevõtuks 
võrguinfrastruktuurides ja esitatakse 
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nende kasutuselevõtu üksikasjalik 
ajakava.

Or. en

Selgitus

Elektri-, gaasi- ja soojusvõrkude ettevõtjad alluvad ärimaailma majandusreeglitele ning on 
seepärast oma varad loonud ning käitavad neid kõige tõhusamal moel.

Muudatusettepanek 1343
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) milles hindavad oma gaasi-, elektri- ning 
kaugkütte- ja -jahutuse infrastruktuuri 
energiatõhususe suurendamise võimalusi, 
eelkõige ülekande, jaotuse, koormuse 
reguleerimise ja koostalitlusvõime ning 
energiatootmiskäitistega ühendamise alal;

a) milles hindavad oma gaasi-, elektri- ning 
kaugkütte- ja -jahutuse infrastruktuuri 
energiatõhususe suurendamise võimalusi, 
eelkõige ülekande, jaotuse, koormuse 
reguleerimise ja koostalitlusvõime ning 
energiatootmiskäitistega, sh energia 
mikro- ja väikegeneraatoritega,
ühendamise alal;

Or. en

Muudatusettepanek 1344
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) milles määratakse kindlaks konkreetsed 
meetmed ja investeeringud kulutõhusate 
energiatõhususe parandamise meetmete 
kasutuselevõtuks võrguinfrastruktuurides 
ja esitatakse nende kasutuselevõtu 
üksikasjalik ajakava.

b) milles määratakse kindlaks konkreetsed 
meetmed ja investeeringud, et 
võrguinfrastruktuurides kasutusele võtta 
kulutõhusad energiatõhususe parandamise 
meetmed või taastuvenergia tootmise 
integreerimist hõlbustavad meetmed, ja 
esitatakse nende kasutuselevõtu 
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üksikasjalik ajakava.

Or. en

Muudatusettepanek 1345
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) milles määratakse kindlaks konkreetsed 
meetmed ja investeeringud kulutõhusate 
energiatõhususe parandamise meetmete 
kasutuselevõtuks võrguinfrastruktuurides 
ja esitatakse nende kasutuselevõtu 
üksikasjalik ajakava.

b) milles määratakse kindlaks konkreetsed 
meetmed ja investeeringud, et 
võrguinfrastruktuurides kasutusele võtta 
kulutõhusad energiatõhususe parandamise 
meetmed või taastuvenergia tootmise 
integreerimist hõlbustavad meetmed, ja 
esitatakse nende kasutuselevõtu 
üksikasjalik ajakava.

Or. en

Muudatusettepanek 1346
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) milles määratakse kindlaks konkreetsed 
meetmed ja investeeringud kulutõhusate 
energiatõhususe parandamise meetmete 
kasutuselevõtuks võrguinfrastruktuurides 
ja esitatakse nende kasutuselevõtu 
üksikasjalik ajakava.

b) milles määratakse kindlaks konkreetsed 
meetmed ja investeeringud kulutõhusate 
energiatõhususe parandamise meetmete 
kasutuselevõtuks võrguinfrastruktuurides, 
võttes nõuetekohaselt arvesse 
ülekandekaugust, ja esitatakse nende 
kasutuselevõtu üksikasjalik ajakava.

Or. pl

Selgitus

Investeerimiskulud ja ülekandekaod olenevad ülekandekaugusest.
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Muudatusettepanek 1347
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) milles määratakse kindlaks konkreetsed 
meetmed ja investeeringud kulutõhusate 
energiatõhususe parandamise meetmete 
kasutuselevõtuks võrguinfrastruktuurides 
ja esitatakse nende kasutuselevõtu 
üksikasjalik ajakava.

b) milles nõutakse võrguettevõtjatelt, et 
nad määraksid kindlaks konkreetsed 
meetmed ja investeeringud kulutõhusate 
energiatõhususe parandamise meetmete 
kasutuselevõtuks võrguinfrastruktuurides 
ja esitaksid nende kasutuselevõtu 
üksikasjaliku ajakava.

Or. en

Muudatusettepanek 1348
Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) milles hindavad oma gaasi-, elektri-
ning kaugkütte- ja -
jahutusinfrastruktuuri energiatõhususe 
suurendamise võimalusi, eelkõige 
ülekande, jaotuse, koormuse 
reguleerimise ja koostalitlusvõime ning 
energiatootmiskäitistega, sh energia 
mikro- ja väikegeneraatoritega, 
ühendamise alal;

Or. en

Muudatusettepanek 1349
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines



AM\883845ET.doc 41/104 PE475.983v01-00

ET

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) milles hinnatakse võimalust luua 
elektrituru tarvis võimsuslepingu turg. 
See hinnang peaks sisaldama liikmesriigi 
sellise turu Euroopa turu eesmärgiga 
vastavusseviimise kulude-tulude analüüsi.

Or. en

Muudatusettepanek 1350
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) milles nähakse ette 
rahastamisallikad, kaasa arvatud 
struktuurifondid, riiklikud, piirkondlikud 
ja kohalikud fondid ning tähtajalised 
laenud;

Or. ro

Muudatusettepanek 1351
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b b) milles käsitletakse sotsiaalseid, 
tehnilisi ja rahalisi probleeme.

Or. ro
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Muudatusettepanek 1352
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid võivad lubada 
võrguenergia ülekande ja jaotamisega 
seoses sotsiaalse eesmärgiga süsteemi- ja 
tariifistruktuurikomponente eeldusel, et 
nende häiriv mõju ülekande- ja 
jaotussüsteemile on võimalikult väike ja et 
nimetatud komponendid ei ole sotsiaalse 
eesmärgi suhtes ebaproportsionaalsed.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1353
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid võivad lubada 
võrguenergia ülekande ja jaotamisega 
seoses sotsiaalse eesmärgiga süsteemi- ja 
tariifistruktuurikomponente eeldusel, et 
nende häiriv mõju ülekande- ja 
jaotussüsteemile on võimalikult väike ja et 
nimetatud komponendid ei ole sotsiaalse 
eesmärgi suhtes ebaproportsionaalsed.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1354
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid tagavad selliste ülekande-
ja jaotustariifides olevate stiimulite 
kõrvaldamise, mis tarbetult suurendavad 
jaotatava või ülekantava energia hulka. 
Seoses sellega võivad liikmesriigid 
kooskõlas direktiivi 2009/72/EÜ artikli 3 
lõikega 2 ja direktiivi 2009/73/EÜ artikli 3 
lõikega 2 kehtestada elektri- ja 
gaasisektoris tegutsevatele ettevõtjatele 
energiatõhususega seotud avalike teenuste 
osutamise kohustused.

4. Liikmesriigid tagavad selliste ülekande-
ja jaotustariifides olevate stiimulite 
kõrvaldamise, mis tarbetult suurendavad 
jaotatava või ülekantava energia hulka või 
mis võivad takistada nõudlusele 
reageerimist, sealhulgas 
teenusevahendajate osalemist 
tasakaalustus- ja abiteenustes. Eelkõige 
kavandatakse ülekande- ja jaotustariifid 
selliselt, et ergutada võrguettevõtjaid 
parandama tõhusust infrastruktuuri 
kavandamisel ja toimimisel, samal ajal 
eemaldatakse stiimulid, mis suurendavad 
läbilaskemahtu, ning jätkatakse 
asjakohaste hinnasignaalide ja 
energiasäästu stiimulite andmist 
lõpptarbijatele. Seoses sellega võivad 
liikmesriigid kooskõlas direktiivi 
2009/72/EÜ artikli 3 lõikega 2 ja direktiivi 
2009/73/EÜ artikli 3 lõikega 2 kehtestada 
elektri- ja gaasisektoris tegutsevatele 
ettevõtjatele energiatõhususega seotud 
avalike teenuste osutamise kohustused.

Or. en

Selgitus

Pakkudes tarbijatele energiatõhususprogramme ettevõtte tavapärase ärimudeli alusel, tekib 
fundamentaalne konflikt energiaettevõtte finantseesmärkidega, milleks on tõsta tulusid, 
suurendades energiamüügi mahtu. Pigem tuleb kehtestada meetmed stimuleerimaks 
ettevõtteid investeerima energiatõhususse oma tarbijate kodudes, ärides, institutsioonides ja 
tööstusettevõtetes.

Muudatusettepanek 1355
Francisco Sosa Wagner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid tagavad selliste ülekande- 4. Liikmesriigid tagavad selliste ülekande-
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ja jaotustariifides olevate stiimulite 
kõrvaldamise, mis tarbetult suurendavad 
jaotatava või ülekantava energia hulka. 
Seoses sellega võivad liikmesriigid 
kooskõlas direktiivi 2009/72/EÜ artikli 3 
lõikega 2 ja direktiivi 2009/73/EÜ artikli 3 
lõikega 2 kehtestada elektri- ja 
gaasisektoris tegutsevatele ettevõtjatele 
energiatõhususega seotud avalike teenuste 
osutamise kohustused.

ja jaotustariifides olevate stiimulite 
kõrvaldamise, mis tarbetult suurendavad 
jaotatava või ülekantava energia hulka. 
Eelkõige kavandatakse ülekande- ja 
jaotustariifid selliselt, et ergutada 
võrguettevõtjaid parandama tõhusust 
infrastruktuuri kavandamisel ja 
toimimisel, samal ajal eemaldatakse 
stiimulid, mis suurendavad 
läbilaskemahtu, ning jätkatakse 
asjakohaste hinnasignaalide ja 
energiasäästu stiimulite andmist 
lõpptarbijatele. Seoses sellega võivad 
liikmesriigid kooskõlas direktiivi 
2009/72/EÜ artikli 3 lõikega 2 ja direktiivi 
2009/73/EÜ artikli 3 lõikega 2 kehtestada 
elektri- ja gaasisektoris tegutsevatele 
ettevõtjatele energiatõhususega seotud 
avalike teenuste osutamise kohustused.

Or. en

Selgitus

Energiasäästu ja energiatõhususega saab säästa tarbijate raha ja vähendada Euroopa 
sõltuvust välistarnetest. Meetmetega tuleks stimuleerida ettevõtteid investeerima 
energiatõhususse oma tarbijate kodudes, ärides, institutsioonides ja tööstusettevõtetes, selle 
asemel et suurendada energiamüügi mahu kasvuga tulusid.

Muudatusettepanek 1356
Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid tagavad selliste ülekande-
ja jaotustariifides olevate stiimulite 
kõrvaldamise, mis tarbetult suurendavad 
jaotatava või ülekantava energia hulka. 
Seoses sellega võivad liikmesriigid 
kooskõlas direktiivi 2009/72/EÜ artikli 3 
lõikega 2 ja direktiivi 2009/73/EÜ artikli 3 
lõikega 2 kehtestada elektri- ja 
gaasisektoris tegutsevatele ettevõtjatele 

4. Liikmesriigid tagavad selliste ülekande-
ja jaotustariifides olevate stiimulite 
kõrvaldamise, mis tarbetult suurendavad 
jaotatava või ülekantava energia hulka. 
Eelkõige kavandatakse ülekande- ja 
jaotustariifid selliselt, et ergutada 
võrguettevõtjaid parandama tõhusust 
infrastruktuuri kavandamisel ja 
toimimisel, samal ajal eemaldatakse 
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energiatõhususega seotud avalike teenuste 
osutamise kohustused.

stiimulid, mis suurendavad 
läbilaskemahtu, ning jätkatakse 
asjakohaste hinnasignaalide ja 
energiasäästu stiimulite andmist 
lõpptarbijatele. Seoses sellega võivad 
liikmesriigid kooskõlas direktiivi 
2009/72/EÜ artikli 3 lõikega 2 ja direktiivi 
2009/73/EÜ artikli 3 lõikega 2 kehtestada 
elektri- ja gaasisektoris tegutsevatele 
ettevõtjatele energiatõhususega seotud 
avalike teenuste osutamise kohustused.

Or. en

Muudatusettepanek 1357
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid tagavad selliste ülekande-
ja jaotustariifides olevate stiimulite 
kõrvaldamise, mis tarbetult suurendavad 
jaotatava või ülekantava energia hulka. 
Seoses sellega võivad liikmesriigid 
kooskõlas direktiivi 2009/72/EÜ artikli 3 
lõikega 2 ja direktiivi 2009/73/EÜ artikli 3 
lõikega 2 kehtestada elektri- ja 
gaasisektoris tegutsevatele ettevõtjatele 
energiatõhususega seotud avalike teenuste 
osutamise kohustused.

4. Liikmesriigid tagavad selliste ülekande-
ja jaotustariifides olevate stiimulite 
kõrvaldamise, mis tarbetult suurendavad 
jaotatava või ülekantava energia hulka, 
ning edendavad meetmeid ergutamaks 
lõpptarbijate osalust energiaturul, 
kasutades selleks eelkõige 
energiatarbimist moduleerivaid 
programme. Seoses sellega võivad 
liikmesriigid kooskõlas direktiivi 
2009/72/EÜ artikli 3 lõikega 2 ja direktiivi 
2009/73/EÜ artikli 3 lõikega 2 kehtestada 
elektri- ja gaasisektoris tegutsevatele 
ettevõtjatele energiatõhususega seotud 
avalike teenuste osutamise kohustused.

Or. fr

Muudatusettepanek 1358
Patrizia Toia
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid tagavad selliste ülekande-
ja jaotustariifides olevate stiimulite 
kõrvaldamise, mis tarbetult suurendavad 
jaotatava või ülekantava energia hulka. 
Seoses sellega võivad liikmesriigid 
kooskõlas direktiivi 2009/72/EÜ artikli 3 
lõikega 2 ja direktiivi 2009/73/EÜ artikli 3 
lõikega 2 kehtestada elektri- ja 
gaasisektoris tegutsevatele ettevõtjatele 
energiatõhususega seotud avalike teenuste 
osutamise kohustused.

4. Liikmesriigid tagavad selliste ülekande-
ja jaotustariifides olevate stiimulite 
kõrvaldamise, mis tarbetult suurendavad 
jaotatava või ülekantava energia hulka, 
ning suunavad need stiimulid ümber, 
edendamaks tarbijate osalemist süsteemi 
tõhustamises, kaasa arvatud nõudlusele 
reageerimises. Seoses sellega võivad 
liikmesriigid kooskõlas direktiivi 
2009/72/EÜ artikli 3 lõikega 2 ja direktiivi 
2009/73/EÜ artikli 3 lõikega 2 kehtestada 
elektri- ja gaasisektoris tegutsevatele 
ettevõtjatele energiatõhususega seotud 
avalike teenuste osutamise kohustused.

Or. en

Muudatusettepanek 1359
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid tagavad selliste ülekande-
ja jaotustariifides olevate stiimulite 
kõrvaldamise, mis tarbetult suurendavad 
jaotatava või ülekantava energia hulka. 
Seoses sellega võivad liikmesriigid 
kooskõlas direktiivi 2009/72/EÜ artikli 3 
lõikega 2 ja direktiivi 2009/73/EÜ artikli 3 
lõikega 2 kehtestada elektri- ja 
gaasisektoris tegutsevatele ettevõtjatele 
energiatõhususega seotud avalike teenuste 
osutamise kohustused.

4. Liikmesriigid tagavad selliste ülekande-
ja jaotustariifides olevate stiimulite 
kõrvaldamise, mis tarbetult suurendavad 
jaotatava või ülekantava energia hulka, 
ning suunavad need stiimulid ümber, 
edendamaks tarbijate osalemist süsteemi 
tõhustamises, sealhulgas olenevalt riigi 
oludest nõudlusele reageerimises. Seoses 
sellega võivad liikmesriigid kooskõlas 
direktiivi 2009/72/EÜ artikli 3 lõikega 2 ja 
direktiivi 2009/73/EÜ artikli 3 lõikega 2 
kehtestada elektri- ja gaasisektoris 
tegutsevatele ettevõtjatele 
energiatõhususega seotud avalike teenuste 
osutamise kohustused.
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Or. en

Muudatusettepanek 1360
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid tagavad selliste ülekande-
ja jaotustariifides olevate stiimulite 
kõrvaldamise, mis tarbetult suurendavad 
jaotatava või ülekantava energia hulka. 
Seoses sellega võivad liikmesriigid 
kooskõlas direktiivi 2009/72/EÜ artikli 3 
lõikega 2 ja direktiivi 2009/73/EÜ artikli 3 
lõikega 2 kehtestada elektri- ja 
gaasisektoris tegutsevatele ettevõtjatele 
energiatõhususega seotud avalike teenuste 
osutamise kohustused.

4. Liikmesriigid tagavad selliste ülekande-
ja jaotustariifides olevate stiimulite 
kõrvaldamise, mis tarbetult suurendavad 
jaotatava või ülekantava energia hulka, 
ning suunavad need stiimulid ümber, 
edendamaks tarbijate osalemist süsteemi 
tõhustamises, sealhulgas olenevalt riigi 
oludest nõudlusele reageerimises. Seoses 
sellega võivad liikmesriigid kooskõlas 
direktiivi 2009/72/EÜ artikli 3 lõikega 2 ja 
direktiivi 2009/73/EÜ artikli 3 lõikega 2 
kehtestada elektri- ja gaasisektoris 
tegutsevatele ettevõtjatele 
energiatõhususega seotud avalike teenuste 
osutamise kohustused.

Or. en

Muudatusettepanek 1361
Bendt Bendtsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid tagavad selliste ülekande-
ja jaotustariifides olevate stiimulite 
kõrvaldamise, mis tarbetult suurendavad 
jaotatava või ülekantava energia hulka. 
Seoses sellega võivad liikmesriigid 
kooskõlas direktiivi 2009/72/EÜ artikli 3 
lõikega 2 ja direktiivi 2009/73/EÜ artikli 3 
lõikega 2 kehtestada elektri- ja 

4. Liikmesriigid tagavad selliste ülekande-
ja jaotustariifides olevate stiimulite 
kõrvaldamise, mis pärsivad 
energiatõhusust energia tootmisel, 
ülekandel ja jaotamisel. Seoses sellega 
võivad liikmesriigid kooskõlas direktiivi 
2009/72/EÜ artikli 3 lõikega 2 ja direktiivi 
2009/73/EÜ artikli 3 lõikega 2 kehtestada 
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gaasisektoris tegutsevatele ettevõtjatele 
energiatõhususega seotud avalike teenuste 
osutamise kohustused.

elektri- ja gaasisektoris tegutsevatele 
ettevõtjatele energiatõhususega seotud 
avalike teenuste osutamise kohustused.

Or. en

Muudatusettepanek 1362
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid tagavad selliste ülekande-
ja jaotustariifides olevate stiimulite 
kõrvaldamise, mis tarbetult suurendavad 
jaotatava või ülekantava energia hulka. 
Seoses sellega võivad liikmesriigid 
kooskõlas direktiivi 2009/72/EÜ artikli 3 
lõikega 2 ja direktiivi 2009/73/EÜ artikli 3 
lõikega 2 kehtestada elektri- ja 
gaasisektoris tegutsevatele ettevõtjatele 
energiatõhususega seotud avalike teenuste 
osutamise kohustused.

4. Liikmesriigid tagavad selliste ülekande-
ja jaotustariifides olevate stiimulite 
kõrvaldamise, mis tarbetult suurendavad 
jaotatava või ülekantava energia hulka. 
Seoses sellega võivad liikmesriigid 
kooskõlas direktiivi 2009/72/EÜ artikli 3 
lõikega 2 ja direktiivi 2009/73/EÜ artikli 3 
lõikega 2 kehtestada elektri- ja 
gaasisektoris tegutsevatele ettevõtjatele 
energiatõhususega seotud avalike teenuste 
osutamise kohustused. See ei tohi 
võrguettevõtjatele takistuseks olla 
kulupõhiste tariifistruktuuride 
kehtestamisel.

Or. de

Selgitus

Arukate arvestite kasutuselevõtt toob kaasa selle, et tariifid seotakse üha enam lahti 
tarbimisest (mahust) ja selle asemel hakkavad nad rohkem sõltuma elektri ja soojuse 
kättesaadavusest. Seda poliitiliselt soovitud arengusuunda tuleb arvestada.

Muudatusettepanek 1363
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 4 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Pidades silmas tulevasi riiklikke 
tegevuskavu arukate võrkude 
rakendamiseks, võtavad liikmesriigid 
vastu meetmed ja juhised, kuidas 
edendada ja kasutusele võtta nõudlusele 
reageerimist tööstus-, äri- ja eluhoonetes, 
eriti mis puudutab nõudluspoole 
ressursside integreerimist piirkondlikele 
elektriturgudele ja nende ühendamist 
energiavõrku.

Or. en

Selgitus

Kui energiatõhusus siduda nõudlusele reageerimise tehnoloogiate ja programmidega, siis 
saab optimeerida hoonete energiatarbimist seoses võrgu üldnõuete ja tõhususega (nt 
tipptundidel).

Muudatusettepanek 1364
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 5 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et nende 
territooriumil asuvad 
ülekandevõrguettevõtjad ja 
jaotusvõrguettevõtjad täidavad võrgu 
usaldusväärsuse ja ohutuse hooldamise 
nõudeid, mis põhinevad pädevate riiklike 
asutuste poolt määratud läbipaistvatel ja 
mittediskrimineerivatel kriteeriumidel ning 
et nad:

Ilma et see piiraks Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta 
direktiivi 2009/28/EÜ (taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia 
kasutamise edendamise kohta) artikli 16 
lõike 2 kohaldamist, kus on sätestatud 
taastuvatest energiaallikatest toodetud 
elektrienergia eelistatud juurdepääs 
võrku, tagavad liikmesriigid, et nende 
territooriumil asuvad 
ülekandevõrguettevõtjad ja 
jaotusvõrguettevõtjad täidavad võrgu 
usaldusväärsuse ja ohutuse hooldamise 
nõudeid, mis põhinevad pädevate riiklike 
asutuste poolt määratud läbipaistvatel ja 
mittediskrimineerivatel kriteeriumidel ning 



PE475.983v01-00 50/104 AM\883845ET.doc

ET

et nad:

Or. en

Muudatusettepanek 1365
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 5 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et nende 
territooriumil asuvad 
ülekandevõrguettevõtjad ja 
jaotusvõrguettevõtjad täidavad võrgu 
usaldusväärsuse ja ohutuse hooldamise 
nõudeid, mis põhinevad pädevate riiklike 
asutuste poolt määratud läbipaistvatel ja 
mittediskrimineerivatel kriteeriumidel ning 
et nad:

Ilma et see piiraks Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta 
direktiivi 2009/28/EÜ (taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia 
kasutamise edendamise kohta) artikli 16 
lõike 2 kohaldamist, kus on sätestatud 
taastuvatest energiaallikatest toodetud 
elektrienergia eelistatud juurdepääs 
võrku, tagavad liikmesriigid, et nende 
territooriumil asuvad 
ülekandevõrguettevõtjad ja 
jaotusvõrguettevõtjad täidavad võrgu 
usaldusväärsuse ja ohutuse hooldamise 
nõudeid, mis põhinevad pädevate riiklike 
asutuste poolt määratud läbipaistvatel ja 
mittediskrimineerivatel kriteeriumidel ning 
et nad:

Or. en

Muudatusettepanek 1366
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 5 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et nende 
territooriumil asuvad 
ülekandevõrguettevõtjad ja 
jaotusvõrguettevõtjad täidavad võrgu 

Kooskõlas direktiivi 2009/28/EÜ artikli 16 
lõikega 2, kus on sätestatud taastuvatest 
energiaallikatest toodetud elektrienergia 
eelistatud juurdepääs võrku, tagavad 



AM\883845ET.doc 51/104 PE475.983v01-00

ET

usaldusväärsuse ja ohutuse hooldamise 
nõudeid, mis põhinevad pädevate riiklike 
asutuste poolt määratud läbipaistvatel ja 
mittediskrimineerivatel kriteeriumidel ning 
et nad:

liikmesriigid, et nende territooriumil 
asuvad ülekandevõrguettevõtjad ja 
jaotusvõrguettevõtjad täidavad võrgu 
usaldusväärsuse ja ohutuse hooldamise 
nõudeid, mis põhinevad pädevate riiklike 
asutuste poolt määratud läbipaistvatel ja 
mittediskrimineerivatel kriteeriumidel ning 
et nad:

Or. en

Selgitus

Käesolev direktiiv ei tohiks vastuollu minna stiimulitega, mis on ette nähtud taastuvenergiale 
ja milles lepiti kokku direktiivis 2009/28/EÜ.

Muudatusettepanek 1367
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 5 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et nende 
territooriumil asuvad 
ülekandevõrguettevõtjad ja 
jaotusvõrguettevõtjad täidavad võrgu 
usaldusväärsuse ja ohutuse hooldamise
nõudeid, mis põhinevad pädevate riiklike 
asutuste poolt määratud läbipaistvatel ja 
mittediskrimineerivatel kriteeriumidel ning 
et nad:

Liikmesriigid tagavad, et nende 
territooriumil asuvad 
ülekandevõrguettevõtjad ja 
jaotusvõrguettevõtjad täidavad võrgu 
usaldusväärsuse ja ohutuse hooldamise 
ning kulutõhususe nõudeid, mis 
põhinevad pädevate riiklike asutuste poolt 
määratud läbipaistvatel ja 
mittediskrimineerivatel kriteeriumidel ning 
et nad:

Or. en

Muudatusettepanek 1368
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 5 – lõik 1 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et nende 
territooriumil asuvad 
ülekandevõrguettevõtjad ja 
jaotusvõrguettevõtjad täidavad võrgu 
usaldusväärsuse ja ohutuse hooldamise 
nõudeid, mis põhinevad pädevate riiklike 
asutuste poolt määratud läbipaistvatel ja 
mittediskrimineerivatel kriteeriumidel ning 
et nad:

Liikmesriigid tagavad, et nende 
territooriumil asuvad 
ülekandevõrguettevõtjad ja 
jaotusvõrguettevõtjad täidavad võrgu 
usaldusväärsuse ja ohutuse hooldamise 
nõudeid, mis põhinevad 
energeetikavaldkonda reguleerivate
riiklike asutuste poolt määratud 
läbipaistvatel ja mittediskrimineerivatel 
kriteeriumidel ning et nad:

Or. en

Muudatusettepanek 1369
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 5 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) tagavad tõhusa koostootmisega toodetud 
elektri ülekandmise ja jaotamise;

a) tagavad tõhusa koostootmisega toodetud 
elektri ülekandmise ja jaotamise, eelistades 
seda vähem tõhusatest fossiilkütustest 
toodetud elektrile, kuivõrd riikliku 
elektrisüsteemi toimimine seda võimaldab;

Or. en

Muudatusettepanek 1370
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 5 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) annavad tõhusa koostootmisega 
toodetud elektrile eelistatud või 
garanteeritud võrkupääsu;

b) annavad tõhusa koostootmisega 
toodetud elektrile eelistatud või 
garanteeritud võrkupääsu, kui toodetud 
elekter on saadud koostootmisjaamast, 
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kus kütusena kasutatakse taastuvaid 
energiaallikaid, ja/või kui küttevajadus on 
vähemalt sama suur kui selle jaama 
toodetus soojus;

Or. fr

Muudatusettepanek 1371
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 5 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) annavad tõhusa koostootmisega 
toodetud elektrile eelistatud või 
garanteeritud võrkupääsu;

b) annavad tõhusa koostootmisega 
toodetud elektrile eelistatud või 
garanteeritud võrkupääsu, eelistades seda 
vähem tõhusatest fossiilkütustest toodetud 
elektrile, kuivõrd riikliku elektrisüsteemi 
toimimine seda võimaldab;

Or. en

Muudatusettepanek 1372
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 5 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) annavad tõhusa koostootmisega 
toodetud elektrile eelistatud või 
garanteeritud võrkupääsu;

b) annavad tõhusa koostootmisega 
toodetud elektrile ka taastuvenergiaga 
võrreldes eelistatud või garanteeritud 
võrkupääsu;

Or. de

Selgitus

Koostootmisel on elektri- ja soojatootmine seotud ning kui võrkupääsul eelistada 
taastuvenergiat, siis langeks ka soojatootmine. Toimivuse põhjustel tuleb seepärast üldjuhul 
anda koostootmisele eelistus taastuvenergia ees.
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Muudatusettepanek 1373
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 5 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) annavad tõhusa koostootmisega 
toodetud elektrile eelistatud või
garanteeritud võrkupääsu;

b) annavad tõhusa koostootmisega 
toodetud elektrile garanteeritud 
võrkupääsu;

Or. en

Selgitus

Koostootmisega toodetud elektri eelistatud võrkupääs ei toimi avatud elektriturul, mis laieneb 
kogu Euroopale. Eelistatud võrkupääs moonutaks konkurentsi elektriturul, mis ei ole 
vastuvõetav. Selle asemel garanteeritud võrkupääs on selge ja hea lahendus ning kooskõlas 
taastuvate energiaallikate direktiiviga.

Muudatusettepanek 1374
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 5 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) annavad tõhusa koostootmisega 
toodetud elektrile eelistatud või
garanteeritud võrkupääsu;

b) annavad tõhusa koostootmisega 
toodetud elektrile garanteeritud 
võrkupääsu;

Or. en

Muudatusettepanek 1375
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 5 – lõik 1 – punkt b



AM\883845ET.doc 55/104 PE475.983v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) annavad tõhusa koostootmisega 
toodetud elektrile eelistatud või
garanteeritud võrkupääsu;

b) annavad tõhusa koostootmisega 
toodetud elektrile garanteeritud 
võrkupääsu;

Or. en

Muudatusettepanek 1376
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 5 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) annavad tõhusa koostootmisega 
toodetud elektrile eelistatud või
garanteeritud võrkupääsu;

b) annavad tõhusa koostootmisega 
toodetud elektrile garanteeritud 
võrkupääsu;

Or. en

Selgitus

Avatud elektriturul põhineb elektri võrkupääs tootmiskuludel. Ühelegi turuosalisele ei saa 
anda eelistatud võrkupääsu. Euroopa elektriturud avanevad lähiaastatel üha enam 
konkurentsile ja seda arengut ei tohi aeglustada. Eelistatud võrkupääs moonutaks konkurentsi 
elektriturul. Selle asemel garanteeritud võrkupääs on selge ja hea lahendus ning kooskõlas 
taastuvate energiaallikate direktiiviga.

Muudatusettepanek 1377
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 5 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) annavad elektrijaamade 
võrgujärjekorda seadmisel eelisjärjekorra 
tõhusa koostootmisega toodetud elektrile.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 1378
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 5 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) annavad elektrijaamade 
võrgujärjekorda seadmisel eelisjärjekorra 
tõhusa koostootmisega toodetud elektrile.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1379
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 5 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) annavad elektrijaamade 
võrgujärjekorda seadmisel eelisjärjekorra 
tõhusa koostootmisega toodetud elektrile.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1380
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 5 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) annavad elektrijaamade 
võrgujärjekorda seadmisel eelisjärjekorra 
tõhusa koostootmisega toodetud elektrile.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 1381
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 5 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) annavad elektrijaamade 
võrgujärjekorda seadmisel eelisjärjekorra 
tõhusa koostootmisega toodetud elektrile.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1382
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 5 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) annavad elektrijaamade võrgujärjekorda 
seadmisel eelisjärjekorra tõhusa 
koostootmisega toodetud elektrile.

c) annavad elektrijaamade võrgujärjekorda 
seadmisel eelisjärjekorra tõhusa 
koostootmisega toodetud elektrile, kui 
toodetud elekter on saadud 
koostootmisjaamast, kus kütusena 
kasutatakse taastuvaid energiaallikaid, 
ja/või kui küttevajadus on vähemalt sama 
suur kui selle jaama toodetus soojus;

Or. fr

Muudatusettepanek 1383
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 5 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) annavad elektrijaamade võrgujärjekorda c) toetaksid elektrijaamade võrgujärjekorda 
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seadmisel eelisjärjekorra tõhusa 
koostootmisega toodetud elektrile.

seadmisel tõhusa koostootmisega toodetud 
elektrit kooskõlas elektrienergia 
siseturuga, võimalikult minimeerides 
turumoonutusi ja negatiivset mõju
taastuvatest energiaallikatest toodetud 
elektri kasutamise edendamisele.

Or. en

Selgitus

Koostootmist tuleks toetada. Kuid taastuvenergia koostootmist toetavad energiajulgeoleku, 
töökohtade loomise, majanduskasvu ja kliimamuutuse leevendamise argumendid on 
tugevamad kui need argumendid, mis toetavad fossiilkütustel põhinevat koostootmist. 
Direktiiviga tuleks toetada igasugust koostootmist, tegemata võrkupääsul eelistusi hästi 
toimivate elektriturgude ja taastuvenergia stiimulite arvelt. Taastuvenergia koostootmisele on 
juba ette nähtud eelistatud võrkupääs direktiivi 2009/28/EÜ alusel.

Muudatusettepanek 1384
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 5 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) annavad elektrijaamade võrgujärjekorda 
seadmisel eelisjärjekorra tõhusa 
koostootmisega toodetud elektrile.

c) annavad elektrijaamade võrgujärjekorda 
seadmisel eelisjärjekorra tõhusa 
koostootmisega toodetud elektrile, 
eelistades seda vähem tõhusatest 
fossiilkütustest toodetud elektrile, kuivõrd 
riikliku elektrisüsteemi toimimine seda 
võimaldab;

Or. en

Muudatusettepanek 1385
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 5 – lõik 1 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) annavad elektrijaamade võrgujärjekorda 
seadmisel eelisjärjekorra tõhusa 
koostootmisega toodetud elektrile.

c) annavad elektrijaamade võrgujärjekorda 
seadmisel eelisjärjekorra tõhusa 
koostootmisega toodetud elektrile, kuivõrd 
riikliku elektrisüsteemi ohutu ja 
usaldusväärne toimimine seda võimaldab;

Or. en

Muudatusettepanek 1386
Markus Pieper, Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Holger Krahmer, Jan Březina, Ioannis A. Tsoukalas, Werner 
Langen, Vladimir Urutchev, Romana Jordan Cizelj

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 5 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad eelkõige lihtsustada 
väikekoostootmisseadmetes ja 
mikrokoostootmisseadmetes tõhusa 
koostootmisega toodetud elektri 
ühendamist võrgusüsteemi.

Liikmesriigid võivad eelkõige lihtsustada 
väikekoostootmisseadmetes ja 
mikrokoostootmisseadmetes tõhusa 
koostootmisega toodetud elektri 
ühendamist võrgusüsteemi. Eraisikute 
paigaldatud mikrokoostootmisseadmete 
korral kaaluvad asjaomased 
ametiasutused võimalust asendada 
lubadesüsteem pädeva asutuse lihtsa 
teavitamisega. Liikmesriigid, kes näevad 
ette, et võrkupääsul eelistatakse tõhusa 
koostootmisega toodetud elektrit ning 
taastuvatest energiaallikatest toodetud 
elektrienergiat, kehtestavad riiklikud 
eeskirjad elektrisüsteemi stabiilsuse 
tagamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 1387
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 5 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad eelkõige lihtsustada 
väikekoostootmisseadmetes ja 
mikrokoostootmisseadmetes tõhusa 
koostootmisega toodetud elektri 
ühendamist võrgusüsteemi.

Liikmesriigid lihtsustavad eelkõige 
väikekoostootmisseadmetes ja 
mikrokoostootmisseadmetes tõhusa 
koostootmisega toodetud elektri 
ühendamist võrgusüsteemi. Liikmesriigid 
ergutavad võrguettevõtjaid kasutusele 
võtma nn paigalda ja teavita menetlust 
mikrokoostootmisseadmete 
paigaldamiseks, et lihtsustada ja 
lühendada menetlust lubade andmiseks 
üksikisikutele ja -paigaldajatele.

Or. en

Selgitus

Kõrvaldades tarbetu halduskoormuse ja kiirendades lubade andmist 
mikrokoostootmisseadmete paigaldamiseks, edendatakse selle olulise tehnoloogia arendamist 
ja kasutuselevõttu.

Muudatusettepanek 1388
Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 5 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad eelkõige lihtsustada 
väikekoostootmisseadmetes ja 
mikrokoostootmisseadmetes tõhusa 
koostootmisega toodetud elektri 
ühendamist võrgusüsteemi.

Liikmesriigid võivad eelkõige lihtsustada 
väikekoostootmisseadmetes ja 
mikrokoostootmisseadmetes tõhusa 
koostootmisega toodetud elektri 
ühendamist võrgusüsteemi. Eraisikute 
paigaldatud mikrokoostootmisseadmete 
tarvis kehtestavad asjaomased asutused 
sobiva ja lihtsa korra pädeva asutuse 
teavitamiseks.

Or. en
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Muudatusettepanek 1389
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 5 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad eelkõige lihtsustada 
väikekoostootmisseadmetes ja 
mikrokoostootmisseadmetes tõhusa 
koostootmisega toodetud elektri 
ühendamist võrgusüsteemi.

Liikmesriigid võivad eelkõige lihtsustada 
väikekoostootmisseadmetes ja 
mikrokoostootmisseadmetes tõhusa 
koostootmisega toodetud elektri 
ühendamist võrgusüsteemi. Eraisikute 
paigaldatud mikrokoostootmisseadmete 
tarvis kehtestavad asjaomased asutused 
sobiva ja lihtsa korra pädeva asutuse 
teavitamiseks.

Or. en

Selgitus

Kavandatud muudatuse eesmärk on kõrvaldada tarbetu haldusmenetlus, mida kohaldatakse 
eravaldustesse paigaldatud mikrokoostootmisseadmete suhtes, ning edendada selle 
tehnoloogia arendamist.

Muudatusettepanek 1390
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 5 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad eelkõige lihtsustada 
väikekoostootmisseadmetes ja 
mikrokoostootmisseadmetes tõhusa 
koostootmisega toodetud elektri 
ühendamist võrgusüsteemi.

Liikmesriigid võivad eelkõige lihtsustada 
väikekoostootmisseadmetes ja 
mikrokoostootmisseadmetes tõhusa 
koostootmisega toodetud elektri 
ühendamist võrgusüsteemi. Eraisikute 
paigaldatud mikrokoostootmisseadmete 
tarvis kehtestavad asjaomased asutused 
sobiva ja lihtsa korra pädeva asutuse 
teavitamiseks.

Or. en
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Muudatusettepanek 1391
Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 5 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad eelkõige lihtsustada 
väikekoostootmisseadmetes ja 
mikrokoostootmisseadmetes tõhusa 
koostootmisega toodetud elektri 
ühendamist võrgusüsteemi.

Liikmesriigid võivad eelkõige lihtsustada 
väikekoostootmisseadmetes ja 
mikrokoostootmisseadmetes tõhusa 
koostootmisega toodetud elektri 
ühendamist võrgusüsteemi. Eravaldustesse 
paigaldatud mikrokoostootmisseadmete 
tarvis kehtestavad pädevad asutused lihtsa 
teavitamiskorra.

Or. en

Muudatusettepanek 1392
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Linnapiirkondades võivad 
liikmesriigid eelistada tõhusaid suuri 
üksusi.

Or. de

Muudatusettepanek 1393
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 6 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid astuvad vajalikud sammud Liikmesriigid astuvad vajalikud sammud 
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tagamaks, et tõhusate koostootmisjaamade 
käitajad suudavad 
ülekandevõrguettevõtjatele ja 
jaotusvõrguettevõtjatele pakkuda 
tasakaalustavaid teenuseid ja muid 
talitluslikke teenuseid, kui see on 
kooskõlas tõhusa koostootmisjaama 
töörežiimiga. Ülekandevõrguettevõtjad ja 
jaotusvõrguettevõtjad tagavad, et sellised 
teenused ostetakse läbipaistva ja 
kontrollimisele avatud 
pakkumismenetlusega.

tagamaks, et juhul, kui see on kooskõlas 
tõhusa koostootmisjaama töörežiimiga, 
suudavad tõhusate koostootmisjaamade 
käitajad ja nõudlusele reageerimise 
vahendajad ülekandevõrguettevõtjatele ja 
jaotusvõrguettevõtjatele pakkuda 
tasakaalustavaid teenuseid ja muid 
talitluslikke teenuseid. 
Ülekandevõrguettevõtjad ja 
jaotusvõrguettevõtjad tagavad, et sellised 
teenused ostetakse läbipaistva ja 
kontrollimisele avatud 
pakkumismenetlusega.

Or. en

Muudatusettepanek 1394
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 6 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid astuvad vajalikud sammud 
tagamaks, et tõhusate koostootmisjaamade 
käitajad suudavad 
ülekandevõrguettevõtjatele ja 
jaotusvõrguettevõtjatele pakkuda 
tasakaalustavaid teenuseid ja muid 
talitluslikke teenuseid, kui see on 
kooskõlas tõhusa koostootmisjaama 
töörežiimiga. Ülekandevõrguettevõtjad ja 
jaotusvõrguettevõtjad tagavad, et sellised 
teenused ostetakse läbipaistva ja 
kontrollimisele avatud 
pakkumismenetlusega.

Liikmesriigid astuvad vajalikud sammud 
tagamaks, et tõhusate koostootmisjaamade 
käitajad ja energiatarbimist moduleerivate 
programmide vahendajad suudavad 
ülekandevõrguettevõtjatele ja 
jaotusvõrguettevõtjatele pakkuda 
tasakaalustavaid teenuseid ja muid 
talitluslikke teenuseid, kui see on 
kooskõlas tõhusa koostootmisjaama 
töörežiimiga. Ülekandevõrguettevõtjad ja 
jaotusvõrguettevõtjad tagavad, et sellised 
teenused ostetakse läbipaistva ja 
kontrollimisele avatud 
pakkumismenetlusega.

Or. fr

Muudatusettepanek 1395
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 6 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid astuvad vajalikud sammud 
tagamaks, et tõhusate koostootmisjaamade 
käitajad suudavad 
ülekandevõrguettevõtjatele ja 
jaotusvõrguettevõtjatele pakkuda 
tasakaalustavaid teenuseid ja muid 
talitluslikke teenuseid, kui see on 
kooskõlas tõhusa koostootmisjaama 
töörežiimiga. Ülekandevõrguettevõtjad ja 
jaotusvõrguettevõtjad tagavad, et sellised 
teenused ostetakse läbipaistva ja 
kontrollimisele avatud 
pakkumismenetlusega.

Liikmesriigid astuvad vajalikud sammud 
tagamaks, et tõhusate koostootmisjaamade 
käitajad ja nõudlusele reageerimise 
vahendajad suudavad 
ülekandevõrguettevõtjatele ja 
jaotusvõrguettevõtjatele pakkuda 
tasakaalustavaid teenuseid ja muid 
talitluslikke teenuseid, kui see on 
kooskõlas tõhusa koostootmisjaama 
töörežiimiga. Ülekandevõrguettevõtjad ja 
jaotusvõrguettevõtjad tagavad, et sellised 
teenused ostetakse läbipaistva ja 
kontrollimisele avatud 
pakkumismenetlusega.

Or. en

Muudatusettepanek 1396
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 6 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid astuvad vajalikud sammud
tagamaks, et tõhusate koostootmisjaamade 
käitajad suudavad 
ülekandevõrguettevõtjatele ja 
jaotusvõrguettevõtjatele pakkuda 
tasakaalustavaid teenuseid ja muid 
talitluslikke teenuseid, kui see on 
kooskõlas tõhusa koostootmisjaama 
töörežiimiga. Ülekandevõrguettevõtjad ja 
jaotusvõrguettevõtjad tagavad, et sellised 
teenused ostetakse läbipaistva ja 
kontrollimisele avatud 
pakkumismenetlusega.

Liikmesriigid võivad astuda vajalikke 
samme tagamaks, et tõhusate 
koostootmisjaamade käitajad suudavad 
ülekandevõrguettevõtjatele ja 
jaotusvõrguettevõtjatele pakkuda 
tasakaalustavaid teenuseid ja muid 
talitluslikke teenuseid, kui see on 
kooskõlas tõhusa koostootmisjaama 
töörežiimiga ning majanduslikult ja 
tehniliselt teostatav. 
Ülekandevõrguettevõtjad ja 
jaotusvõrguettevõtjad tagavad, et sellised 
teenused ostetakse läbipaistva ja 
kontrollimisele avatud 
pakkumismenetlusega.
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Or. en

Selgitus

Kõikvõimalikke lisatoiminguid tuleb vaadelda ka majanduslike võimaluste piires.

Muudatusettepanek 1397
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 6 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid astuvad vajalikud sammud 
tagamaks, et tõhusate koostootmisjaamade 
käitajad suudavad 
ülekandevõrguettevõtjatele ja 
jaotusvõrguettevõtjatele pakkuda 
tasakaalustavaid teenuseid ja muid 
talitluslikke teenuseid, kui see on 
kooskõlas tõhusa koostootmisjaama 
töörežiimiga. Ülekandevõrguettevõtjad ja 
jaotusvõrguettevõtjad tagavad, et sellised 
teenused ostetakse läbipaistva ja 
kontrollimisele avatud 
pakkumismenetlusega.

Liikmesriigid astuvad vajalikud sammud 
tagamaks, et tõhusate koostootmisjaamade 
käitajad suudavad 
ülekandevõrguettevõtjatele ja 
jaotusvõrguettevõtjatele pakkuda 
tasakaalustavaid teenuseid ja muid 
talitluslikke teenuseid, kui see on 
kooskõlas tõhusa koostootmisjaama 
töörežiimi ja majandusliku 
teostatavusega. Ülekandevõrguettevõtjad 
ja jaotusvõrguettevõtjad tagavad, et sellised 
teenused ostetakse läbipaistva ja 
kontrollimisele avatud 
pakkumismenetlusega.

Or. en

Muudatusettepanek 1398
Vladimir Urutchev

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 6 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid astuvad vajalikud sammud 
tagamaks, et tõhusate koostootmisjaamade 
käitajad suudavad 
ülekandevõrguettevõtjatele ja 
jaotusvõrguettevõtjatele pakkuda 
tasakaalustavaid teenuseid ja muid 

Liikmesriigid astuvad vajalikud sammud 
tagamaks, et tõhusate koostootmisjaamade 
käitajad suudavad 
ülekandevõrguettevõtjatele ja 
jaotusvõrguettevõtjatele pakkuda 
tasakaalustavaid teenuseid ja muid 
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talitluslikke teenuseid, kui see on 
kooskõlas tõhusa koostootmisjaama 
töörežiimiga. Ülekandevõrguettevõtjad ja 
jaotusvõrguettevõtjad tagavad, et sellised 
teenused ostetakse läbipaistva ja 
kontrollimisele avatud 
pakkumismenetlusega.

talitluslikke teenuseid, kui see on 
kooskõlas tõhusa koostootmisjaama 
töörežiimi ja majandusliku 
teostatavusega. Ülekandevõrguettevõtjad 
ja jaotusvõrguettevõtjad tagavad, et sellised 
teenused ostetakse läbipaistva ja 
kontrollimisele avatud 
pakkumismenetlusega.

Or. en

Muudatusettepanek 1399
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 6 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid astuvad vajalikud sammud 
tagamaks, et tõhusate koostootmisjaamade 
käitajad suudavad 
ülekandevõrguettevõtjatele ja 
jaotusvõrguettevõtjatele pakkuda 
tasakaalustavaid teenuseid ja muid 
talitluslikke teenuseid, kui see on 
kooskõlas tõhusa koostootmisjaama 
töörežiimiga. Ülekandevõrguettevõtjad ja 
jaotusvõrguettevõtjad tagavad, et sellised 
teenused ostetakse läbipaistva ja 
kontrollimisele avatud 
pakkumismenetlusega.

Liikmesriigid astuvad vajalikud sammud 
tagamaks, et tõhusate koostootmisjaamade 
käitajad suudavad 
ülekandevõrguettevõtjatele ja 
jaotusvõrguettevõtjatele pakkuda 
tasakaalustavaid teenuseid ja muid 
talitluslikke teenuseid, kui see on 
kooskõlas tõhusa koostootmisjaama 
töörežiimiga. Ülekandevõrguettevõtjad ja 
jaotusvõrguettevõtjad tagavad, et sellised 
teenused ostetakse läbipaistva, 
mittediskrimineeriva ja kontrollimisele 
avatud pakkumismenetlusega.

Or. ro

Muudatusettepanek 1400
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 6 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vajaduse korral võivad liikmesriigid välja jäetud
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nõuda ülekandevõrguettevõtjatelt ja 
jaotusvõrguettevõtjatelt nõuda, et need 
soodustaksid ühendamise ja süsteemi 
kasutamise tasusid vähendades tõhusa 
koostootmise rajamist nõudlusega 
piirkondade lähedale.

Or. en

Muudatusettepanek 1401
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 6 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vajaduse korral võivad liikmesriigid 
nõuda ülekandevõrguettevõtjatelt ja 
jaotusvõrguettevõtjatelt nõuda, et need 
soodustaksid ühendamise ja süsteemi 
kasutamise tasusid vähendades tõhusa 
koostootmise rajamist nõudlusega 
piirkondade lähedale.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1402
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 6 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vajaduse korral võivad liikmesriigid nõuda 
ülekandevõrguettevõtjatelt ja 
jaotusvõrguettevõtjatelt nõuda, et need 
soodustaksid ühendamise ja süsteemi 
kasutamise tasusid vähendades tõhusa 
koostootmise rajamist nõudlusega
piirkondade lähedale.

Vajaduse korral võivad liikmesriigid nõuda 
ülekandevõrguettevõtjatelt ja 
jaotusvõrguettevõtjatelt nõuda, et need 
soodustaksid ühendamise ja süsteemi 
kasutamise tasusid vähendades tõhusa 
koostootmise rajamist küttevajadusega
piirkondade lähedale.

Or. en
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Muudatusettepanek 1403
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Liikmesriigid võivad lubada 
elektritootjatel, kes toodavad elektrit 
tõhusas koostootmises ja soovivad 
võrguga ühendamist, välja kuulutada 
ühendamistööde pakkumismenetluse.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1404
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Liikmesriigid võivad lubada 
elektritootjatel, kes toodavad elektrit 
tõhusas koostootmises ja soovivad võrguga 
ühendamist, välja kuulutada 
ühendamistööde pakkumismenetluse.

7. Liikmesriigid võivad lubada 
elektritootjatel, kes toodavad elektrit 
tõhusas koostootmises ja soovivad võrguga 
ühendamist, välja kuulutada 
ühendamistööde pakkumismenetluse.
Seejuures tuleb arvestada võrguettevõtja 
kehtestatud tehnilisi standardeid ja 
ohutusstandardeid.

Or. de

Muudatusettepanek 1405
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 7 a (uus)



AM\883845ET.doc 69/104 PE475.983v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Seoses tulevaste riiklike 
tegevuskavadega arukate võrkude 
kasutuselevõtuks peaksid liikmesriigid 
üksikasjalikult selgitama, kuidas 
energiatarbimist moduleerivaid 
programme saaks integreerida 
energiaturule, seda eelkõige kohalikul ja 
piirkondlikul tasandil, ning lähemalt 
seletama, kuidas võetakse kasutusele 
tehnoloogiad, mis hõlbustavad hoonete ja 
tööstusrajatiste ühendamist energiavõrku.

Or. fr

Muudatusettepanek 1406
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Osana tulevasest riiklikust 
tegevuskavast, mille eesmärk on arukate 
võrkude rakendamine, töötab liikmesriik 
välja teabe, kuidas nõudluspoole ressursse 
saaks integreerida piirkondlikele 
elektriturgudele, ja kirjeldab täpsemalt, 
kuidas kasutusele võtta tehnoloogiad, mis 
lihtsustavad nõudluspoole ressursside 
ühendamist lõppkasutajate energiavõrku.

Or. en

Muudatusettepanek 1407
Markus Pieper, Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Selleks et saavutada kõrgel tasemel 
tehniline pädevus, objektiivsus ja 
usaldusväärsus, tagavad liikmesriigid, et 1. 
jaanuariks 2014 oleksid 
energiateenuseosutajate, energiaauditite ja 
energiatõhususe parandusmeetmete 
pakkujate ning direktiivi 2010/31/EL 
artikli 2 punktis 9 määratletud 
ehitusdetailide paigaldajate jaoks 
kättesaadavad sertifitseerimissüsteemid või 
samaväärsed kvalifitseerimissüsteemid.

1. Selleks et saavutada kõrgel tasemel 
tehniline pädevus, objektiivsus ja 
usaldusväärsus, tagavad liikmesriigid, et 1. 
jaanuariks 2014 oleksid 
energiateenuseosutajate, energiaauditite ja 
energiatõhususe parandusmeetmete 
pakkujate ning direktiivi 2010/31/EL 
artikli 2 punktis 9 määratletud 
ehitusdetailide paigaldajate jaoks 
kättesaadavad kvalifitseerimissüsteemid.
Liikmesriigid hindavad, kuivõrd 
asjaomased väljaõppe- ja 
täiendusõppesüsteemid vastavad vajalike 
teadmiste omandamisele.

Or. de

Muudatusettepanek 1408
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Selleks et saavutada kõrgel tasemel 
tehniline pädevus, objektiivsus ja 
usaldusväärsus, tagavad liikmesriigid, et 1. 
jaanuariks 2014 oleksid 
energiateenuseosutajate, energiaauditite ja 
energiatõhususe parandusmeetmete 
pakkujate ning direktiivi 2010/31/EL 
artikli 2 punktis 9 määratletud 
ehitusdetailide paigaldajate jaoks 
kättesaadavad sertifitseerimissüsteemid või 
samaväärsed kvalifitseerimissüsteemid.

1. Selleks et saavutada kõrgel tasemel 
tehniline pädevus, objektiivsus ja 
usaldusväärsus, tagavad liikmesriigid, et 1. 
jaanuariks 2014 oleksid 
energiateenuseosutajate, energiaauditite ja 
energiatõhususe parandusmeetmete 
pakkujate ning direktiivi 2010/31/EL 
artikli 2 punktis 9 määratletud 
ehitusdetailide paigaldajate jaoks 
kättesaadavad sertifitseerimissüsteemid või 
samaväärsed kvalifitseerimissüsteemid.
Need sertifitseerimis- või 
kvalifitseerimissüsteemid on esitatud XIII 
a lisas.

Or. fr
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Muudatusettepanek 1409
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Selleks et saavutada kõrgel tasemel 
tehniline pädevus, objektiivsus ja 
usaldusväärsus, tagavad liikmesriigid, et 1. 
jaanuariks 2014 oleksid 
energiateenuseosutajate, energiaauditite ja 
energiatõhususe parandusmeetmete 
pakkujate ning direktiivi 2010/31/EL 
artikli 2 punktis 9 määratletud 
ehitusdetailide paigaldajate jaoks 
kättesaadavad sertifitseerimissüsteemid või 
samaväärsed kvalifitseerimissüsteemid.

1. Selleks et saavutada kõrgel tasemel 
tehniline pädevus, objektiivsus ja 
usaldusväärsus, tagavad vajaduse korral
liikmesriigid, et 1. jaanuariks 2014 oleksid 
energiateenuseosutajate, energiaauditite ja 
energiatõhususe parandusmeetmete 
pakkujate ning direktiivi 2010/31/EL 
artikli 2 punktis 9 määratletud 
ehitusdetailide paigaldajate jaoks 
kättesaadavad sertifitseerimissüsteemid või 
samaväärsed kvalifitseerimissüsteemid.

Or. en

Muudatusettepanek 1410
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Selleks et saavutada kõrgel tasemel 
tehniline pädevus, objektiivsus ja 
usaldusväärsus, tagavad liikmesriigid, et 1. 
jaanuariks 2014 oleksid 
energiateenuseosutajate, energiaauditite ja 
energiatõhususe parandusmeetmete 
pakkujate ning direktiivi 2010/31/EL 
artikli 2 punktis 9 määratletud 
ehitusdetailide paigaldajate jaoks 
kättesaadavad sertifitseerimissüsteemid või 
samaväärsed kvalifitseerimissüsteemid.

1. Selleks et saavutada kõrgel tasemel 
tehniline pädevus, objektiivsus, tõhusus ja 
usaldusväärsus, tagavad liikmesriigid, et 1. 
jaanuariks 2014 oleksid 
energiateenuseosutajate, energiaauditite ja 
energiatõhususe parandusmeetmete 
pakkujate ning direktiivi 2010/31/EL 
artikli 2 punktis 9 määratletud 
ehitusdetailide paigaldajate jaoks 
kättesaadavad sertifitseerimissüsteemid või 
samaväärsed kvalifitseerimissüsteemid.

Or. ro

Muudatusettepanek 1411
Gaston Franco
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Uue süsteemi kasutuselevõtmisel tuleks 
liikmesriikidel koostöös asjaomaste 
osapooltega tagada selle kooskõla riigi 
tasandil juba rakendatud süsteemide ja 
tavadega.

Or. fr

Selgitus

Kuna sertifitseerimissüsteemid on väikeettevõtete jaoks keerukad, ei tohiks uute süsteemide 
kasutuselevõtt mingil juhul kahjustada olemasolevaid kutsekvalifikatsioonisüsteeme, mis 
tagavad kutsealal tegutsejate pädevuse.

Muudatusettepanek 1412
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid teevad avalikult 
kättesaadavaks lõikes 1 osutatud 
sertifitseerimissüsteemid või samaväärsed 
kvalifitseerimissüsteemid ning teevad 
omavahel ja komisjoniga koostööd 
süsteemide võrdlemise ja tunnustamise 
alal.

2. Liikmesriigid teevad avalikult 
kättesaadavaks lõikes 1 osutatud 
sertifitseerimissüsteemid või samaväärsed 
kvalifitseerimissüsteemid ning teevad 
omavahel ja komisjoniga koostööd 
süsteemide võrdlemise ja tunnustamise alal 
kooskõlas direktiiviga 2005/36/EÜ 
kutsekvalifikatsioonide tunnustamise 
kohta.

Or. fr

Selgitus

Kuna sertifitseerimissüsteemid on väikeettevõtete jaoks keerukad, ei tohiks uute süsteemide 
kasutuselevõtt mingil juhul kahjustada olemasolevaid kutsekvalifikatsioonisüsteeme, mis 
tagavad kutsealal tegutsejate pädevuse.
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Muudatusettepanek 1413
Markus Pieper, Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid teevad avalikult 
kättesaadavaks lõikes 1 osutatud 
sertifitseerimissüsteemid või samaväärsed 
kvalifitseerimissüsteemid ning teevad 
omavahel ja komisjoniga koostööd 
süsteemide võrdlemise ja tunnustamise 
alal.

2. Liikmesriigid teevad avalikult 
kättesaadavaks lõikes 1 osutatud 
kvalifitseerimissüsteemid ning teevad 
omavahel ja komisjoniga koostööd 
süsteemide võrdlemise ja tunnustamise 
alal, ilma et see piiraks direktiivi 
2005/36/EÜ kohaldamist.

Or. de

Muudatusettepanek 1414
Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid teevad avalikult 
kättesaadavaks lõikes 1 osutatud 
sertifitseerimissüsteemid või samaväärsed 
kvalifitseerimissüsteemid ning teevad 
omavahel ja komisjoniga koostööd 
süsteemide võrdlemise ja tunnustamise 
alal.

2. Liikmesriigid teevad avalikult 
kättesaadavaks lõikes 1 osutatud 
sertifitseerimissüsteemid või samaväärsed 
kvalifitseerimissüsteemid ning 
tunnustavad üksteise süsteeme.

Or. en

Muudatusettepanek 1415
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Teise võimalusena võivad 
liikmesriigid, kellel juba on 
energiateenuste, energiaauditite ja 
energiatõhususe meetmete pakkujate 
nimekirjad, neid nimekirju kasutada, 
tagades seejuures, et nimekirja lülitatakse 
ainult teatava kvalifikatsiooniga pakkujad 
teatud kindlatel tingimustel, et tagada 
kõrgetasemeline tehniline pädevus, 
objektiivsus ja usaldusväärsus.

Or. de

Selgitus

Liikmesriikidel on juba olemas energiateenuste, energiaauditite ja energiatõhususe meetmete 
pakkujate nimekirjad. Nendes liikmesriikides uute sertifitseerimissüsteemide juurutamine juba 
olemasolevate süsteemide kasutamise asemel põhjustaks täiendavat halduskoormust.

Muudatusettepanek 1416
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Olemasolevaid 
sertifitseerimissüsteeme või nendega 
võrdväärseid energiateenuste, 
energiaauditite ja energiatõhususe 
parandamise meetmete pakkujate 
kvalifikatsioonisüsteeme, mis vastavad 
kõrgetasemelise tehnilise pädevuse, 
objektiivsuse ja usaldusväärsuse 
saavutamise nõuetele, tuleb sellistena 
tunnustada.

Or. de

Selgitus

Paljud firmad kasutavad juba praegu energiatarbimise kontrollimiseks sertifitseerimis- või 
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nendega võrdväärseid kvalifikatsioonisüsteeme. Iga üksik ettevõte peaks saama otsustada, 
millist süsteemi oma spetsiifiliste olude ja nõuetega kohanemisel kasutada. Eesmärk peaks 
olema vältida dubleerimist ja muuta sujuvamaks aruandlust.

Muudatusettepanek 1417
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teavitamine, teadlikkuse tõstmine ja 
koolitus

1. Liikmesriigid tagavad, et teave 
olemasolevate energiatõhusus-
mehhanismide ning finants- ja 
õigusraamistike kohta on läbipaistev ning 
et seda levitatakse laialdaselt ja aktiivselt 
kõigile asjaomastele turuosalistele, sh 
tarbijatele, ehitajatele, arhitektidele, 
inseneridele, energiaauditi läbiviijatele ja 
ehitusdetailide paigaldajatele, nagu on 
sätestatud direktiivis 2010/31/EL. Nad 
tagavad, et panku ja muid 
finantseerimisasutusi teavitatakse 
võimalustest osaleda energiatõhususe 
tõstmise meetmete rahastamisel.
2. Liikmesriigid loovad turul osalejatele 
sobivad tingimused ja stiimulid 
energiatarbijatele energiatõhusust 
käsitleva adekvaatse ja sihipärase teabe 
ning nõuannete jagamiseks.
3. Liikmesriigid töötavad sidusrühmade, 
sh kohalike ja piirkondlike asutuste 
osalusel välja sobivad teavitus-, 
teadlikkuse tõstmise ja 
koolitusprogrammid, et teavitada elanikke 
energiatõhususe suurendamise meetmete 
kasulikkusest ja praktilistest küsimustest.
4. Komisjon tagab liikmesriikide parimaid 
energiasäästutavasid puudutava teabe 
laialdase vahetamise ja levitamise.
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Or. en

Muudatusettepanek 1418
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Françoise Grossetête, Gaston 
Franco, Lambert van Nistelrooij, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lena Kolarska-
Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Ioannis A. 
Tsoukalas, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Romana Jordan Cizelj

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teavitamine ja koolitus
1. Liikmesriigid tagavad, et teave 
olemasolevate energiatõhusus-
mehhanismide ning finants- ja 
õigusraamistike kohta on läbipaistev ning 
et seda levitatakse laialdaselt ja aktiivselt 
kõigile asjaomastele turuosalistele, sh 
tarbijatele, ehitajatele, arhitektidele, 
inseneridele, energiaauditi läbiviijatele ja 
ehitusdetailide paigaldajatele, nagu on 
sätestatud direktiivis 2010/31/EL. Nad 
tagavad, et panku ja muid 
finantseerimisasutusi teavitatakse 
võimalustest osaleda energiatõhususe 
tõstmise meetmete rahastamisel, sh 
näiteks avaliku ja erasektori partnerlusi 
luues.
2. Liikmesriigid loovad turul osalejatele 
sobivad tingimused ja stiimulid 
energiatarbijatele energiatõhusust 
käsitleva adekvaatse ja sihipärase teabe 
ning nõuannete jagamiseks.
3. Liikmesriigid töötavad sidusrühmade, 
sh kohalike ja piirkondlike asutuste 
osalusel välja sobivad teavitus-, 
teadlikkuse tõstmise ja 
koolitusprogrammid, et teavitada elanikke 
energiatõhususe suurendamise meetmete 
kasulikkusest ja praktilistest küsimustest. 
4. Komisjon tagab liikmesriikide parimaid 
energiasäästutavasid puudutava teabe 
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laialdase vahetamise ja levitamise.

Or. en

Muudatusettepanek 1419
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 13 a
Liikmesriigid tagavad, et teave 
olemasolevate energiatõhusus-
mehhanismide ning finants- ja 
õigusraamistike kohta on läbipaistev ning 
et seda levitatakse laialdaselt ja aktiivselt 
kõigile asjaomastele turuosalistele, sh 
tarbijatele, ehitajatele, arhitektidele, 
inseneridele, energiaauditi läbiviijatele ja
ehitusdetailide paigaldajatele, nagu on 
sätestatud direktiivis 2010/31/EL. Nad 
tagavad, et panku ja muid 
finantseerimisasutusi teavitatakse 
võimalustest osaleda energiatõhususe 
tõstmise meetmete rahastamisel.
1b. Liikmesriigid loovad turul osalejatele 
sobivad tingimused ja stiimulid 
energiatarbijatele energiatõhusust 
käsitleva adekvaatse ja sihipärase teabe 
ning nõuannete jagamiseks.
1c. Liikmesriigid töötavad sidusrühmade, 
sh kohalike ja piirkondlike asutuste 
osalusel välja sobivad teavitus-, 
teadlikkuse tõstmise ja 
koolitusprogrammid, et teavitada elanikke 
energiatõhususe suurendamise meetmete 
kasulikkusest ja praktilistest küsimustest.
1d. Komisjon tagab liikmesriikide 
parimaid energiasäästutavasid puudutava 
teabe laialdase vahetamise ja levitamise.

Or. en
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Muudatusettepanek 1420
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) teevad avalikult kättesaadavaks 
olemasolevate energiateenuseosutajate ja 
nende poolt osutatavate energiateenuste 
loendi ning kontrollivad ja uuendavad seda 
regulaarselt;

a) teevad avalikult kättesaadavaks 
olemasolevate akrediteeritud 
energiateenusefirmade ja nende poolt 
osutatavate energiateenuste loendi ning 
kontrollivad ja uuendavad seda 
regulaarselt;

Or. en

Muudatusettepanek 1421
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) teevad avalikult kättesaadavaks 
olemasolevate energiateenuseosutajate ja 
nende poolt osutatavate energiateenuste 
loendi ning kontrollivad ja uuendavad seda 
regulaarselt;

a) teevad avalikult kättesaadavaks 
olemasolevate energiateenuseosutajate ja 
nende poolt osutatavate energiateenuste 
loendi ning reklaamivad, kontrollivad ja 
uuendavad seda regulaarselt;

Or. ro

Muudatusettepanek 1422
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) tagavad, et avalikus loendis esinevatel 
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teenuseosutajatel on piisavad oskused, 
teadmised ja väljaõpe;

Or. en

Muudatusettepanek 1423
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) kõrvaldavad õigusnormidega seotud 
ja muud tõkked, mis takistavad 
energiatõhususe lepingute sõlmimist ja 
muude võimaluste kasutamist 
energiasäästumeetmete rahastamiseks 
kolmandate isikute poolt;

Or. en

Muudatusettepanek 1424
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) pakuvad avalikule sektorile
energiatõhususe lepingute sõlmimiseks 
näidislepinguid, mis hõlmavad vähemalt 
XIII lisas loetletud elemente;

b) suunavad ametiasutusi sõlmima 
hoonete renoveerimisel energiatõhususe 
lepinguid ning pakuvad energiatõhususe 
lepingute sõlmimiseks olelusringi kulude 
ja kasude analüüsil põhinevaid 
näidislepinguid, soovitades pikemaajalisi 
lepinguid, mis annavad suuremat 
energiasäästu; näidislepingud hõlmavad 
vähemalt XIII lisas loetletud elemente;

Or. en
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Selgitus

Ametiasutusi tuleks ergutada sõlmima pikaajalisi lepinguid, mis annavad suuremat 
energiasäästu ning vältima vaid lühema tasuvusajaga renoveerimistööde valimist, mille 
tulemuseks võib olla sõltuvus teenusepakkujast.

Muudatusettepanek 1425
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) pakuvad avalikule sektorile
energiatõhususe lepingute sõlmimiseks 
näidislepinguid, mis hõlmavad vähemalt 
XIII lisas loetletud elemente;

b) pakuvad avalikule ja erasektorile
energiatõhususe lepingute sõlmimiseks 
näidislepinguid, mille aluseks on kulud 
olelusringi kestel ja teenuste kulud, ning 
õhutavad sõlmima pikaajalisi lepinguid, 
mis tagavad suurema säästu;
näidislepingud hõlmavad vähemalt XIII 
lisas loetletud elemente;

Or. ro

Muudatusettepanek 1426
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) pakuvad avalikule sektorile 
energiatõhususe lepingute sõlmimiseks 
näidislepinguid, mis hõlmavad vähemalt 
XIII lisas loetletud elemente;

b) pakuvad avalikule sektorile 
energiatõhususe lepingute sõlmimiseks 
näidislepinguid, mille aluseks on tulud ja 
kulud olelusringi kestel, ning õhutavad 
sõlmima pikaajalisi lepinguid, mis 
annavad suuremat säästu; näidislepingud
hõlmavad vähemalt XIII lisas loetletud 
elemente;

Or. en
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Muudatusettepanek 1427
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) pakuvad avalikule sektorile 
energiatõhususe lepingute sõlmimiseks 
näidislepinguid, mis hõlmavad vähemalt 
XIII lisas loetletud elemente;

b) pakuvad avalikule sektorile 
energiatõhususe lepingute sõlmimiseks 
näidislepinguid, mille aluseks on tulud ja 
kulud olelusringi kestel, ning õhutavad 
sõlmima pikaajalisi lepinguid, mis 
annavad suuremat säästu; näidislepingud
hõlmavad vähemalt XIII lisas loetletud 
elemente;

Or. en

Muudatusettepanek 1428
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) pakuvad avalikule sektorile 
energiatõhususe lepingute sõlmimiseks 
näidislepinguid, mis hõlmavad vähemalt 
XIII lisas loetletud elemente;

b) pakuvad avalikule sektorile 
energiatõhususe lepingute sõlmimiseks 
näidislepinguid, mille aluseks on tulud ja 
kulud olelusringi kestel, ning õhutavad 
sõlmima pikaajalisi lepinguid, mis 
annavad suuremat säästu; näidislepingud
hõlmavad vähemalt XIII lisas loetletud 
elemente;

Or. en

Selgitus

Ametiasutusi tuleks ergutada sõlmima pikaajalisi lepinguid, mis annavad suuremat säästu 
ning vältima vaid lühema tasuvusajaga renoveerimistööde valimist, mille puhul jääb suur 
säästupotentsiaal realiseerimata.
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Muudatusettepanek 1429
Markus Pieper, Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) pakuvad avalikule sektorile 
energiatõhususe lepingute sõlmimiseks 
näidislepinguid, mis hõlmavad vähemalt 
XIII lisas loetletud elemente;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)(Ei 
puuduta eestikeelset versiooni

Or. de

Muudatusettepanek 1430
Antonio Cancian

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) ergutavad ametiasutuste koostööd 
sõltumatute ettevõtjate, võrgustike ja 
tehnoloogiaplatvormidega, et aidata 
ühitada energiateenuste nõudlust ja 
pakkumist tõhususprogrammide 
käivitamise ja/või energiajuhtimis-
süsteemide vastuvõtmise kaudu; 

Or. it

Muudatusettepanek 1431
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) tagavad, et ametiasutused kaaluksid 
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energiateenuste, sealhulgas 
energiatõhususe lepingute kasutamist;

Or. en

Muudatusettepanek 1432
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) soodustavad vabatahtlike
kvaliteedimärgiste väljatöötamist;

d) soodustavad kvaliteedimärgiste 
väljatöötamist;

Or. en

Muudatusettepanek 1433
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) levitavad teavet energiateenuste projekte 
toetavate finantsinstrumentide, stiimulite, 
toetuste ja laenude kohta.

e) parandavad energiateenuste projekte 
toetavate finantsinstrumentide, stiimulite, 
toetuste ja laenude kättesaadavust ning 
levitavad selget ja hästi kättesaadavat 
teavet nende toetussüsteemide kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 1434
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1 – punkt e a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) toetavad sõltumatuid 
turuvahendajaid, võrgustikke ja 
platvorme, mis kasutavad programme, 
millega ergutatakse turu arengut nii 
energiatõhususteenuste nõudluse kui ka 
pakkumise poole peal ning mis aitavad 
ühitada nimetatud teenuste nõudlust ja 
pakkumist.

Or. en

Muudatusettepanek 1435
Fiorello Provera

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) soodustavad rahalise toetuse andmist 
VKEdele ja VKEde jaoks pikaajaliselt 
energiatõhususse investeerivatele 
energiateenuste ettevõtetele, kasutades 
selleks sihtotstarbelisi riiklikke fonde, 
laenutagatisi ja nimelt energiatõhususe 
tõstmiseks antavaid madala 
intressimääraga laenusid.

Or. en

Selgitus

VKEdel puuduvad sageli kapital ja laenuvõimalused. Kui avaliku ja erasektori üksused 
pakuvad laenamist soodustavaid ja toetusmehhanisme, suurendaks see enamate VKEde jaoks 
kavandatavate tõhususmeetmete tasuvust ja kasumlikkust ning nad ei peaks kõiki 
investeeringukulusid ise kandma. Sama kehtib ka energiateenuste ettevõtete kohta – siin oleks 
positiivseks tulemuseks ärisuhte mõlema osapoole täielik kindlus selles, et kavandatav 
investeering on edukas ja jätkusuutlik.

Muudatusettepanek 1436
Antonio Cancian, Amalia Sartori
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) soodustavad rahalise toetuse andmist 
VKEdele ja VKEde jaoks pikaajaliselt 
energiatõhususse investeerivatele 
energiateenuste ettevõtetele, kasutades 
selleks sihtotstarbelisi riiklikke fonde, 
laenutagatisi ja nimelt energiatõhususe 
tõstmiseks antavaid madala 
intressimääraga laenusid.

Or. en

Muudatusettepanek 1437
Markus Pieper, Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) kehtestavad kohustuslikud eeskirjad, 
millega välditakse tärkavatel 
energiateenuste turgudel tegutsevatele 
väikeettevõtetele kahjulikke 
konkurentsimoonutusi.

Or. de

Muudatusettepanek 1438
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) soodustavad otsest või kaudset 
rahalist toetust VKEdele, et suurendada 
pikaajalisi investeeringuid 
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energiatõhususse.

Or. en

Muudatusettepanek 1439
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) annavad koostöös vahendajatena 
tegutsevate äriorganisatsioonidega 
vajalikku tehnilist abi.

Or. fr

Selgitus

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

Muudatusettepanek 1440
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) suunavad ametiasutusi kasutama 
energiatõhususe tõstmisele suunatud 
projektides energiatõhususe lepinguid.

Or. fr

Muudatusettepanek 1441
Patrizia Toia
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) töötavad välja uuenduslikke 
rahastamismudeleid, mis võimaldavad 
oskuslikel VKEdel ja käsitööettevõtetel 
pakkuda energiatõhususe lepinguid.

Or. en

Muudatusettepanek 1442
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) edendavad energiatarnijate ja 
jaemüüjate rolli energiateenuste turul.

Or. en

Muudatusettepanek 1443
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) moodustavad 27 liikmesriigi ja 
komisjoni esindajatest töörühma, mille 
eesmärk on hõlbustada energiateenuste 
turu edendamiseks parimate kogemuste 
vahetamist.

Or. en
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Muudatusettepanek 1444
Britta Thomsen, Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et koolitusest ja 
töökohtade loomisest saavad kasu nii 
mehed kui ka naised, keskendudes selleks 
energiasektori soopõhiselt lahterdatud 
tööturu muutmisele.

Or. en

Muudatusettepanek 1445
Britta Thomsen, Judith A. Merkies, Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid töötavad välja riikliku 
strateegia, et võimaldada ja edendada 
kodutarbijate tõhusat energiakasutust. 
See hõlmab ühtse kontaktpunkti loomist 
nõustamiseks ja akrediteeritud 
teenuseosutajate leidmiseks vastavalt 
artiklitele 13 ja 14. Liikmesriigid võivad 
ka käitumisharjumuste muutmiseks 
kombineerida selliseid abivahendeid nagu 
rahalised stiimulid, rahastamise 
kättesaadavus, toetused ja tagastamatu 
abi, teabe jagamine, näidisprojektid, 
töökohtadel rakendatavad meetmed ning 
toodete ja teenuste miinimumnõuded.
Strateegiad sisaldavad ka programmi, mis 
suunab tarbijaid võtma kasutusele 
arukaid arvesteid, teavitades neid 
ökonoomsetest ja lihtsalt teostatavatest 
energiatarbimise muutustest ning 
energiatõhususmeetmetest.
Artikli 19 lõikes 2 nimetatud aruandes 
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teatavad liikmesriigid iga kolme aasta 
järel ka nende strateegiate tulemustest.

Or. en

Muudatusettepanek 1446
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid hindavad õigusnormidega 
seotud ja muid tõkkeid energiatõhususe 
saavutamisele ning võtavad asjakohased 
meetmed, et kõrvaldada eelkõige järgmised 
tõkked:

Liikmesriigid hindavad õigusnormidega 
seotud, haldus- ja muid tõkkeid 
energiatõhususe saavutamisele ning 
võtavad asjakohased meetmed, et 
kõrvaldada eelkõige järgmised tõkked:

Or. ro

Muudatusettepanek 1447
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) hoone omanikku ja üürnikku või eri 
omanikke mõjutavate stiimulite 
erinevused, et nimetatud osalisi ei takistaks 
tõhususe parandamisse investeerimast 
asjaolu, et nemad ise ei saa sellest kogu 
kasu või et puuduvad eeskirjad kulude ja 
kasu jagamiseks nende vahel;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 1448
Henri Weber
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) avaliku sektori asutuste ostude ja 
aastaeelarve koostamise ning 
raamatupidamise kohta kehtivad õiguslikud 
ja reguleerivad sätted ning haldustavad, et 
avaliku sektori asutusi ei hoitaks tagasi 
tõhusust parandavate investeeringute 
tegemisest.

b) avaliku sektori asutuste ostude ja 
aastaeelarve koostamise ning 
raamatupidamise kohta kehtivad 
õiguslikud, rahanduslikud ja reguleerivad 
sätted ning haldustavad, et avaliku sektori 
asutusi ei hoitaks tagasi energiatõhusust 
parandavate investeeringute tegemisest
ning ehitise või seadme kogu olelustsükli 
eeldatavate kulude minimeerimisest.

Or. fr

Muudatusettepanek 1449
Fiona Hall, Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) avaliku sektori asutuste ostude ja 
aastaeelarve koostamise ning 
raamatupidamise kohta kehtivad õiguslikud 
ja reguleerivad sätted ning haldustavad, et 
avaliku sektori asutusi ei hoitaks tagasi 
tõhusust parandavate investeeringute 
tegemisest.

b) avaliku sektori asutuste ostude ja 
aastaeelarve koostamise ning 
raamatupidamise kohta kehtivad 
õiguslikud, rahanduslikud ja reguleerivad 
sätted ning haldustavad, et avaliku sektori 
asutusi ei hoitaks tagasi tõhusust 
parandavate investeeringute tegemisest
ning energiatõhususe lepingute ja muude 
pikaajaliste lepinguliste kolmanda isiku 
poolt rahastamise võimaluste 
kasutamisest.

Or. en

Muudatusettepanek 1450
Fiorello Provera

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) avaliku sektori asutuste ostude ja 
aastaeelarve koostamise ning 
raamatupidamise kohta kehtivad õiguslikud 
ja reguleerivad sätted ning haldustavad, et 
avaliku sektori asutusi ei hoitaks tagasi 
tõhusust parandavate investeeringute 
tegemisest.

b) spetsiaalselt energiatõhususe 
parandamiseks välja töötatud avaliku 
sektori asutuste ostude ja aastaeelarve 
koostamise ning raamatupidamise kohta 
seoses erainvesteeringutega kehtivad 
õiguslikud, rahanduslikud ja reguleerivad 
sätted ning haldustavad, et avaliku sektori 
asutusi ei hoitaks tagasi tõhusust 
parandavate investeeringute tegemisest.

Or. en

Selgitus

Energiatõhususe saavutamist takistavate tõkete kõrvaldamiseks vajalike rahaliste ja 
rahanduslike toetusmehhanismide kõrval ja nendega tihedalt seotud on küsimus sellest, kui 
tähtis on omada avalikke ja ajakohastatavaid usaldusväärsete energiateenuste osutajate 
nimekirju, et aidata lõpptarbijatel võtta kontakti selliste tehniliste ja operatiivsete 
partneritega, keda saab energiasäästu eesmärkide puhul täielikult usaldada. Lõpptarbijale on 
kõige tähtsam täpne ja õigeaegne teave energiateenuste ettevõtete, energiateenuste pakkujate 
ja nende rakendatavate meetmete kohta.

Muudatusettepanek 1451
Catherine Trautmann, Henri Weber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) avaliku sektori asutuste ostude ja 
aastaeelarve koostamise ning 
raamatupidamise kohta kehtivad õiguslikud 
ja reguleerivad sätted ning haldustavad, et 
avaliku sektori asutusi ei hoitaks tagasi 
tõhusust parandavate investeeringute 
tegemisest.

b) avaliku sektori asutuste ostude ja 
aastaeelarve koostamise ning 
raamatupidamise kohta kehtivad 
õiguslikud, reguleerivad ja rahandussätted
ning haldustavad, et avaliku sektori asutusi 
ei hoitaks tagasi tõhusust parandavate 
investeeringute tegemisest.

Or. fr



PE475.983v01-00 92/104 AM\883845ET.doc

ET

Muudatusettepanek 1452
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) avaliku sektori asutuste ostude ja 
aastaeelarve koostamise ning 
raamatupidamise kohta kehtivad õiguslikud 
ja reguleerivad sätted ning haldustavad, et 
avaliku sektori asutusi ei hoitaks tagasi 
tõhusust parandavate investeeringute 
tegemisest.

b) avaliku sektori asutuste ostude ja 
aastaeelarve koostamise ning 
raamatupidamise kohta kehtivad 
õiguslikud, reguleerivad ja rahandussätted
ning haldustavad, et avaliku sektori asutusi 
ei hoitaks tagasi tõhusust parandavate 
investeeringute tegemisest.

Or. en

Muudatusettepanek 1453
Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) õigusaktide ja regulatsioonide sätted, 
fiskaaltõkked ja haldustavad, mis 
takistavad väikeste elektrigeneraatorite 
ostmist, paigaldamist, võrku ühendamist 
ja neile lubade väljastamist eesmärgiga 
tagada, et kodumajapidamisi või nende 
rühmi ei takistataks kasutamast elektri 
tootmiseks mikrotehnoloogiaid;

Or. en

Muudatusettepanek 1454
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) õigusaktide ja regulatsioonide sätted, 
fiskaaltõkked ja haldustavad, mis 
takistavad väikeste elektrigeneraatorite 
ostmist, paigaldamist, võrku ühendamist 
ja neile lubade väljastamist eesmärgiga 
tagada, et kodumajapidamisi või nende 
rühmi ei takistataks kasutamast elektri 
tootmiseks mikrotehnoloogiaid.

Or. en

Muudatusettepanek 1455
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) õigusaktide ja regulatsioonide sätted, 
mis asjatult ja ebaproportsionaalselt 
takistavad kasutamast finantsinstrumente, 
mille eesmärk on edendada 
energiatarbimise piiramist 
energiateenuste lepingute või muude 
energiatõhusust parandavate meetmete, 
näiteks energiatõhususe lepingute abil.

Or. fr

Muudatusettepanek 1456
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) pärast põhjaliku ülevaate koostamist 
energiatõhususe valdkonnas saavutatust 
teeb komisjon 2014. aastal ettepanekud 
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õigusaktide vastuvõtmiseks, millega 
kohustatakse liikmesriike töötama välja 
riiklikud meetmed eraomanduses hoonete 
energiatõhususe tõstmiseks.

Or. de

Selgitus

88% ELi hoonetest on eraomanduses. Siin peituvat energiatõhususe tõstmise potentsiaali 
arvestades peab komisjon siduvate õigusaktidega tagama riiklike energiatõhususe tõstmise 
kavade ja meetmete olemasolu ka eraomanike hoonete jaoks.

Muudatusettepanek 1457
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) nõuda energia tarnijatelt tariifide 
läbivaatamist, tagamaks et elektrienergia 
või gaasi lisanduvate (piir-)koguste 
maksumus on seni tarbitud energiaühiku 
maksumusest suurem, et nõnda suunata 
tarbijaid olema tõhusamad ja mitte 
tarbima rohkem kui vajalik.

Or. en

Muudatusettepanek 1458
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) kaasata sidusrühmi, sealhulgas ka 
piirkondlikke ja kohalikke asutusi riiklike 
teavituskavade koostamisse, millega 
teavitatakse kodanikke energiatõhususe 
tõstmise meetmete, sealhulgas arukate 
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arvestite tarvituselevõtmise kasulikkusest 
ja praktilistest küsimustest.

Or. en

Muudatusettepanek 1459
Fiona Hall, Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) õigusaktide ja regulatsioonide sätted, 
mis asjatult ja ebaproportsionaalselt 
piiravad või takistavad energiaettevõtetel 
pakkuda energiatõhususe teenuseid või 
kasutada energiasäästumeetmete 
realiseerimiseks uuenduslikke kolmanda 
isiku poolt rahastamise skeeme.

Or. en

Muudatusettepanek 1460
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) õigusaktide ja regulatsioonide sätted, 
mis piiravad või takistavad loomast 
sõltumatute VKEde rühmi, mis suudaksid 
pakkuda keerukamaid lepinguvorme, 
näiteks energiatõhususe lepinguid.

Or. en

Muudatusettepanek 1461
Patrizia Toia
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) õigusaktide ja regulatsioonide sätted, 
mis piiravad või takistavad loomast 
sõltumatute VKEde rühmi või 
konsortsiumeid, mis suudaksid pakkuda 
keerukamaid lepinguvorme, näiteks 
energiatõhususe lepinguid.

Or. en

Muudatusettepanek 1462
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) energiaettevõtetele kehtestatud 
piirangud, mis takistavad neid pakkumast 
energiatõhususteenuseid – eesmärk on 
tagada turul võrdsed 
konkurentsitingimused.

Or. en

Muudatusettepanek 1463
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) kehtestada kord stabiilsuse ja kasvu 
paktist erandite tegemiseks ametiasutuste 
energiatõhususse tehtavatele 
investeeringutele.

Or. en
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Muudatusettepanek 1464
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) ergutada pikaajalisele säästule või 
struktureeritud programmidele suunatud 
meetmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 1465
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b b) vaadata läbi kodumajapidamiste 
energiatarbimise käibemaksustamine ja 
hinnata, kas progressiivselt tõusvad 
käibemaksumäärad ergutaksid tõhusust 
tõstma ja tarbimist piirama, põhjustamata 
seejuures energiapuudust.

Or. en

Muudatusettepanek 1466
Fiorello Provera

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tõkete kõrvaldamise meetmeteks võivad 
olla stiimulite pakkumine, õiguslike või 
regulatiivsete sätete tühistamine või 

Tõkete kõrvaldamise meetmeteks võivad 
olla stiimulite pakkumine, avalike 
energiatõhususe fondide moodustamine, 
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muutmine, või juhiste ja tõlgendavate 
teatiste vastuvõtmine. Nimetatud meetmeid 
võib kombineerida energiatõhususe alase 
hariduse, koolituse ja konkreetse teabe 
ning tehnilise abiga.

mis peaksid olema kõigile kvalifitseeritud 
teenusepakkujatele eelisjärjekorras 
kättesaadavad, õiguslike või regulatiivsete 
sätete tühistamine või muutmine, või 
juhiste ja tõlgendavate teatiste 
vastuvõtmine. Nimetatud meetmeid võib 
kombineerida energiatõhususe alase 
hariduse, koolituse ja konkreetse teabe 
ning tehnilise abiga.

Or. en

Selgitus

Energiatõhususe saavutamist takistavate tõkete kõrvaldamiseks vajalike rahaliste ja 
rahanduslike toetusmehhanismide kõrval ja nendega tihedalt seotud on küsimus sellest, kui 
tähtis on omada avatud ja ajakohastatavaid usaldusväärsete energiateenuste pakkujate 
nimekirju, et aidata lõpptarbijatel võtta kontakti selliste tehniliste ja operatiivsete 
partneritega, keda saab energiasäästu eesmärkide puhul täielikult usaldada. Lõpptarbijale on 
kõige tähtsam täpne ja õigeaegne teave energiateenuste ettevõtete, energiateenuste osutajate 
ja nende rakendatavate meetmete kohta.

Muudatusettepanek 1467
Herbert Reul

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tõkete kõrvaldamise meetmeteks võivad 
olla stiimulite pakkumine, õiguslike või 
regulatiivsete sätete tühistamine või 
muutmine, või juhiste ja tõlgendavate 
teatiste vastuvõtmine. Nimetatud meetmeid 
võib kombineerida energiatõhususe alase 
hariduse, koolituse ja konkreetse teabe 
ning tehnilise abiga.

Tõkete kõrvaldamise meetmeteks võivad 
olla stiimulite pakkumine, õiguslike või 
regulatiivsete sätete tühistamine või 
muutmine, või juhiste ja tõlgendavate 
teatiste vastuvõtmine. Nimetatud meetmeid 
võib kombineerida energiatõhususe alase 
hariduse, koolituse ja konkreetse teabe 
ning tehnilise abiga. Selliste meetmete 
võtmisel peab alati olema tagatud 
põhiõigus vara kaitsele.

Or. de

Selgitus

Näiteks ei tohiks energeetilise suunitlusega renoveerimiseks vara sundvõõrandada.
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Muudatusettepanek 1468
Ioan Enciu

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tõkete kõrvaldamise meetmeteks võivad 
olla stiimulite pakkumine, õiguslike või 
regulatiivsete sätete tühistamine või 
muutmine, või juhiste ja tõlgendavate 
teatiste vastuvõtmine. Nimetatud meetmeid 
võib kombineerida energiatõhususe alase 
hariduse, koolituse ja konkreetse teabe 
ning tehnilise abiga.

Tõkete kõrvaldamise meetmeteks võivad 
olla stiimulite pakkumine, õiguslike või 
regulatiivsete sätete tühistamine või 
muutmine, juhiste ja tõlgendavate teatiste 
vastuvõtmine või haldusmenetluste 
lihtsustamine. Nimetatud meetmeid võib 
kombineerida energiatõhususe alase 
hariduse, koolituse ja konkreetse teabe 
ning tehnilise abiga.

Or. ro

Muudatusettepanek 1469
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nimetatud meetmed on näiteks:

a) programmide rakendamine 
kutsetöötajate teavitamiseks kehtivatest 
eeskirjadest ja olemasolevatest 
rahastamis- ja tugimehhanismidest;
b) koolitusprogrammide koostamine uute 
ökoehitustehnikate, ökomaterjalide ja 
hoonete energiatõhususe hindamisel 
kasutatavate uute lähenemisviiside 
tutvustamiseks ehitusala spetsialistidele, 
et suurendada nende osakaalu ettevõtete 
ja üksikisikute nõustamisel ja 
juhendamisel.

Or. fr
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Muudatusettepanek 1470
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid püüavad vähendada lõhet, 
mis valitseb energiatõhususmeetmete 
kasutuselevõtu määras renditavates ja 
omanike kasutatavates hoonetes.

Or. en

Selgitus

Analüüsist nähtub, et omanike kasutatavas kinnisvaras rakendatakse energiatõhususmeetmeid 
märksa aktiivsemalt võrreldes rendipindadega, mille puhul näivad nii rentnikul kui ka 
omanikul puuduvat stiimulid investeerimiseks.

Muudatusettepanek 1471
Francisco Sosa Wagner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Energiatõhususpotentsiaali 
optimeerimiseks koostavad liikmesriigid 
koos kõigi ettevõtjate ning piirkondlike ja 
kohalike asutustega sobivad 
kutsekoolitusprogrammid ning edendavad 
uuenduslike tehnoloogiate levitamist. 
Kodanikke tuleks ka nõuetekohaselt 
teavitada energiatõhususe tõstmise 
meetmete kasulikkusest.

Or. es

Selgitus

Ettevõtjate kutsekoolitus on energiatõhususe eesmärkide täitmiseks (eriti hoonete 
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renoveerimisel) keskse tähtsusega nõue.

Muudatusettepanek 1472
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid keelustavad liftišahti 
või mootoriruumi ventilatsiooniavade 
sulgemise hoone läbilaskvuse mõõtmise 
ajaks ning nõuavad nende asendamist 
kaasaegsete ventilatsioonilahendustega.

Or. en

Selgitus

Praegu on enamik ELi enam kui viiest miljonist liftišahtist ja mootoriruumist alaliselt 
ventileeritavad ja nende kaudu läheb kaduma üle 125 TWh soojusenergiat. Standardi EN 
13829 (Hoonete soojusnäitajad – Hoonete õhu läbilaskvuse mõõtmine – Ventilaatorirõhu 
meetod) kohaselt võib hoonete läbilaskvuse mõõtmise ajaks tehnilised avad ajutiselt sulgeda. 
Standardis ei nimetata küll otseselt liftišahti või mootoriruumi ventilatsiooniavasid, mille pind 
on tavaliselt 0,5 – 1,5 m2, kuid praegu on tavaline, et parema energiasertifikaadi saamiseks 
need avad läbilaskvuse mõõtmise ajaks suletakse.

Muudatusettepanek 1473
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Werner 
Langen, Antonio Cancian, Amalia Sartori, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Jan Březina, Ioannis A. Tsoukalas, Vladimir Urutchev, Holger 
Krahmer, Romana Jordan Cizelj

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 15 a (uus)

Fondid ja rahastamismehhanismid
1. Ilma et see piiraks Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 
kohaldamist, võivad liikmesriigid asutada 
fondi või fondid, millest toetatakse 
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energiatõhususe parandamise 
programmide ja meetmete elluviimist ning 
edendatakse energiatõhususe 
parandamise meetmete turu arengut. 
Sellised meetmed võivad sisaldada ka 
energiaauditite ja energiasäästuks 
kasutatavate rahastamisvahendite 
edendamist. Fond võib lisaks muudele 
allikatele hõlmata heitkogustega 
kauplemise süsteemi oksjonite tulusid.
2. Kui fondidest toetatakse 
energiatõhususe tõstmise meetmete 
elluviimist, on vahenditele juurdepääsu 
tingimuseks saavutatud tegelik energia-
sääst või energiatõhususe tõus. Nende 
saavutamist peavad tõendama vastavad 
vahendid, nt hoonete energiatõhususe 
sertifikaadid või toodete energiamärgised.

Or. en

Muudatusettepanek 1474
Fiona Hall, Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 15 a (uus)
Energiatõhususe rahastamine

1. Ilma et see piiraks aluslepingu artiklite 
107 ja 108 kohaldamist, võivad 
liikmesriigid luua spetsiaalse(d) 
energiatõhususe rahastamise 
mehhanismi(d). Raha võib tulla ELi ja 
avalikest vahenditest või muudest 
allikatest, samuti käesoleva direktiivi 
sätete mittetäitmise eest määratud 
trahvidest.
2. Kui liikmesriigid ei suuda sellist 
rahastamismehhanismi luua, peaksid nad 
lubama asutada samasuguseid fonde eri 
valdkondi esindavatel osapooltel, niivõrd 
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kui need rahastamismehhanismid 
täidavad samu eesmärke.

Or. en

Selgitus

Energiatõhususe tõstmine on küll pikemas perspektiivis väga kasulik, kuid nõuab algul 
märkimisväärseid kulutusi. Liikmesriike tuleks suunata looma energiatõhususmeetmete 
toetamiseks riiklikke fonde, rohkem ära kasutama spetsiaalselt energiatõhususe jaoks ette 
nähtud ELi fonde ning kasutama finantsvõimenduseks erasektori vahendeid.

Muudatusettepanek 1475
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 15 a (uus)
Fondid ja rahastamisskeemid

Komisjon kontrollib korrapäraselt 
määrusega (EL) nr 1233/2010 
moodustatud Euroopa energiatõhususe 
fondi tegevust ja mõju, et mõõta selle 
tulemuslikkust ning otsustada, kas 
sellesse rahastamisvahendisse tuleks 
energiatõhusust edendavate algatuste 
toetamiseks paigutada rohkem vahendeid.

Or. it

Muudatusettepanek 1476
Markus Pieper, Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 15 a (uus)

Fondid ja rahastamismehhanismid

Energiatõhususmeetmeid rahastavad 
liikmesriigid tagavad kõigile selliste 
meetmete pakkujatele võrdse juurdepääsu 
rahastamisele.

Or. de

Muudatusettepanek 1477
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid, piirkonnad ja kohalikud 
omavalitsused peaksid esitama ja toetama 
selliseid linna või piirkonna tasandi 
energiavarustuse viise, mille puhul 
investeeritud summad toovad kasu elanike 
enamikule ja avalikest investeeringutest 
saadud hüved jagunevad paljude vahel.

Or. es


