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Muudatusettepanek 1478
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad võtta elektrienergia 
primaarenergia koefitsiendi määramisel 
arvesse oodatavaid tulevasi muutusi 
kütusesegus ning elektritootmise tõhusust.

Or. en

Selgitus

Koefitsient 2,5 on juba vananenud ega sobi tulemuste hindamiseks kuni aastani 2020, mil 
elektrienergia tootmisse on tulnud oluliselt rohkem vähese või olematu süsinikdioksiidi 
heitega tootmisvõimsust. Koefitsiendi 2,5 vaikimisi kehtestamine intensiivistaks 
elektrienergialt ümberlülitumist vahetule fossiilsete kütustega kütmisele, vähendades vähese 
süsinikdioksiidi heitega ja energiatõhusate tehnoloogiate, näiteks soojuspumpade ja 
elektrisõidukite võimalusi. Selle tulemusel võivad suureneda kasvuhoonegaaside heitkogused.

Muudatusettepanek 1479
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks sellele võivad liikmesriigid taotleda 
energiatõhusate meetmete hindamisel 
elektrienergiale primaarenergia 
koefitsienti 1 olukordades, kus sellega 
välditaks kasvuhoonegaaside heite 
suurenemist. 

Or. en

Selgitus

Koefitsient 2,5 on juba vananenud ega sobi tulemuste hindamiseks kuni aastani 2020, mil 
elektrienergia tootmisse on tulnud oluliselt rohkem vähese või olematu süsinikdioksiidi 
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heitega tootmisvõimsust. Koefitsiendi 2,5 vaikimisi kehtestamine intensiivistaks 
elektrienergialt ümberlülitumist vahetule fossiilsete kütustega kütmisele, vähendades vähese 
süsinikdioksiidi heitega ja energiatõhusate tehnoloogiate, näiteks soojuspumpade ja 
elektrisõidukite võimalusi. Selle tulemusel võivad suureneda kasvuhoonegaaside heitkogused.

Muudatusettepanek 1480
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjonile antakse kooskõlas artikliga 
18 volitused delegeeritud õigusakti kaudu 
kehtestada süsteem sellise energiasäästu 
vastastikuseks tunnustamiseks, mis on 
saavutatud artikli 6 lõikes 9 osutatud 
riiklikes energiatõhususkohustuste 
süsteemides.

välja jäetud

Komisjonile antakse kooskõlas artikliga 
18 volitused delegeeritud õigusakti 
vastuvõtmiseks, et kehtestada artikli 10 
lõikes 9 osutatud tulude-kulude 
analüüsimise metoodika.
Komisjonile antakse kooskõlas artikliga 
18 volitused delegeeritud õigusakti 
vastuvõtmiseks, et läbi vaadata artikli 10 
lõike 10 kolmandas taandes osutatud 
tõhususe ühtlustatud kontrollväärtused.

Or. en

Selgitus

Arvestades liikmesriikide intressimäärade olulisi erinevusi, ei pruugi kõigile ühtse määra 
rakendamise meetod sobida.

Muudatusettepanek 1481
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – esimene lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile antakse kooskõlas artikliga 
18 volitused delegeeritud õigusakti kaudu 
kehtestada süsteem sellise energiasäästu 
vastastikuseks tunnustamiseks, mis on 
saavutatud artikli 6 lõikes 9 osutatud 
riiklikes energiatõhususkohustuste 
süsteemides.

välja jäetud

Or. fi

Selgitus

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

Muudatusettepanek 1482
Fiona Hall, Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile antakse kooskõlas artikliga 
18 volitused delegeeritud õigusakti kaudu 
kehtestada süsteem sellise energiasäästu 
vastastikuseks tunnustamiseks, mis on 
saavutatud artikli 6 lõikes 9 osutatud 
riiklikes energiatõhususkohustuste 
süsteemides.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1483
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile antakse kooskõlas artikliga 18 
volitused delegeeritud õigusakti kaudu 
kehtestada süsteem sellise energiasäästu 
vastastikuseks tunnustamiseks, mis on 
saavutatud artikli 6 lõikes 9 osutatud 
riiklikes energiatõhususkohustuste 
süsteemides.

Komisjonile antakse kooskõlas artikliga 18 
volitused delegeeritud õigusakti kaudu 
kehtestada ühtlustatud arvutusmudel 
sellise energiasäästu mõõtmiseks, seireks 
ja kontrollimiseks, mis on saavutatud 
peamiselt artiklis 6 osutatud riiklikes 
energiatõhususe parandamise meetmetes 
ja programmides kõigis lõpptarbimise 
sektorites.

Or. en

Muudatusettepanek 1484
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile antakse kooskõlas artikliga 18 
volitused delegeeritud õigusakti kaudu 
kehtestada süsteem sellise energiasäästu 
vastastikuseks tunnustamiseks, mis on 
saavutatud artikli 6 lõikes 9 osutatud 
riiklikes energiatõhususkohustuste 
süsteemides.

Komisjonile antakse kooskõlas artikliga 18 
volitused delegeeritud õigusakti kaudu 
kehtestada süsteem sellise energiasäästu 
vastastikuseks tunnustamiseks, mis on 
saavutatud artikli 6 lõikes 10 osutatud 
riiklikes energiatõhususkohustuste 
süsteemides.

Or. en

Muudatusettepanek 1485
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile antakse kooskõlas artikliga 
18 volitused delegeeritud õigusakti 
vastuvõtmiseks, et kehtestada artikli 10 

välja jäetud
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lõikes 9 osutatud tulude-kulude 
analüüsimise metoodika.

Or. en

Muudatusettepanek 1486
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile antakse kooskõlas artikliga 18 
volitused delegeeritud õigusakti 
vastuvõtmiseks, et kehtestada artikli 10 
lõikes 9 osutatud tulude-kulude 
analüüsimise metoodika.

Komisjonile antakse kooskõlas artikliga 18 
volitused delegeeritud õigusakti 
vastuvõtmiseks, et kehtestada artikli 10 
lõikes 9 osutatud ühine üldine raamistik, 
mis annab tulude-kulude analüüsimise 
juhised.

Or. ro

Muudatusettepanek 1487
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile antakse kooskõlas artikliga 
18 volitused delegeeritud õigusakti 
vastuvõtmiseks, et läbi vaadata artikli 10 
lõike 10 kolmandas taandes osutatud 
tõhususe ühtlustatud kontrollväärtused.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1488
Bernd Lange
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonile antakse kooskõlas artikliga 
18 volitused delegeeritud õigusaktide 
vastuvõtmiseks, et kohandada I–XV lisas 
osutatud väärtusi, arvutusmeetodeid, 
primaarenergia koefitsiendi vaikeväärtusi 
ja nõudeid tehnilise progressiga ning et 
kohandada III lisas osutatud 
tõhususnõudeid konkurentsitingimustega.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 1489
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonile antakse kooskõlas artikliga 
18 volitused delegeeritud õigusaktide 
vastuvõtmiseks, et kohandada I–XV lisas 
osutatud väärtusi, arvutusmeetodeid, 
primaarenergia koefitsiendi vaikeväärtusi 
ja nõudeid tehnilise progressiga ning et 
kohandada III lisas osutatud 
tõhususnõudeid konkurentsitingimustega.

2. Komisjonile antakse kooskõlas artikliga 
18 volitused delegeeritud õigusaktide 
vastuvõtmiseks, et kohandada I–XV lisas 
osutatud väärtusi, arvutusmeetodeid, 
primaarenergia koefitsiendi vaikeväärtusi 
ja nõudeid tehnilise progressiga.

Or. en

Muudatusettepanek 1490
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Hiljemalt 6 kuud pärast käesoleva 
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direktiivi jõustumist võtab komisjon vastu 
määruse direktiivi 2003/87/EÜ artikli 9 
kohaste saastekvootide arvu 
vähendamiseks 1,4 miljardi saastekvoodi 
võrra, et säilitada stiimul investeerimiseks 
energiatõhusatesse meetmetesse ja vähese 
süsinikdioksiidi heitega tehnoloogiatesse 
ning hoida direktiiviga 2003/87/EÜ 
seatud eesmärgikindluse taset.

Or. en

Selgitus

On vaja hüvitada käesoleva direktiivi rakendamisest ja 20% energiasäästu eesmärgist tulenev 
nõudluse vähenemine saastekogustega kauplemise süsteemi kvootide järele, et viia hindade 
kujunemine tagasi direktiivi 2003/87/EÜ suhtes kokkuleppimise aluseks võetud 
mõjuhinnangus prognoositud tasemele ning säilitada saastekogustega kauplemise süsteemiga 
hõlmatud käitistes stiimul investeerimiseks energiatõhususe parandamise meetmetesse ja 
vähese süsinikdioksiidi heitega tehnoloogiatesse.

Muudatusettepanek 1491
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artiklis 17 osutatud volitused antakse 
komisjonile määramata ajaks alates 
[käesoleva direktiivi jõustumise kuupäev].

2. Artiklis 17 osutatud volitused antakse 
komisjonile viieks aastaks alates 
[käesoleva direktiivi jõustumise kuupäev].

Or. ro

Muudatusettepanek 1492
Fiona Hall, Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artiklis 17 osutatud volitused antakse 2. Artiklis 17 osutatud volitused antakse 
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komisjonile määramata ajaks alates 
[käesoleva direktiivi jõustumise kuupäev].

komisjonile 2 aastaks alates [käesoleva 
direktiivi jõustumise kuupäev].

Or. en

Muudatusettepanek 1493
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid peaksid vältima 
ebarealistlike eesmärkide seadmist 
tööstusharudele, kus selle vahetu tulemus 
oleks oluline kasvuhoonegaaside heite 
ülekandumise oht. Selle asemel tuleks 
rääkida nende tööstusharudega läbi 
täpselt oludele sobivate ja saavutatavate 
energiatõhususstrateegiate üle.

Or. en

Muudatusettepanek 1494
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Delegeeritud õigusakti võib avaldada 
Euroopa Liidu Teatajas ja see jõustub 
selles nimetatud kuupäeval, kui Euroopa 
Parlament ja nõukogu on enne seda 
kuupäeva komisjonile teatanud, et nad on 
otsustanud vastuväiteid mitte esitada.

Or. ro
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Muudatusettepanek 1495
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 b. Kui Euroopa Parlament või nõukogu 
esitab delegeeritud õigusakti suhtes 
vastuväite, siis see ei jõustu. Vastuväite 
esitanud institutsioon nimetab vastuväite 
põhjused.

Or. ro

Muudatusettepanek 1496
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Amalia 
Sartori, Antonio Cancian, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Romana Jordan 
Cizelj

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga aasta 30. aprilliks esitavad 
liikmesriigid kooskõlas XIV lisa punktiga 
1 aruande edusammude kohta, mis on 
tehtud riiklike energiatõhususe eesmärkide 
saavutamisel.

1. Iga aasta 30. aprilliks esitavad 
liikmesriigid kooskõlas XIV lisa punktiga 
1 aruande edusammude kohta, mis on 
tehtud riiklike energiatõhususe eesmärkide 
saavutamisel. Igal kolmandal aastal tuleb 
riiklikele aruannetele lisada XIV lisa 
punkti 2 kohane täiendav teave.

Or. en

Muudatusettepanek 1497
Bendt Bendtsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga aasta 30. aprilliks esitavad 
liikmesriigid kooskõlas XIV lisa punktiga 
1 aruande edusammude kohta, mis on 
tehtud riiklike energiatõhususe eesmärkide 
saavutamisel.

1. Iga aasta 31. detsembriks esitavad 
liikmesriigid kooskõlas XIV lisa punktiga 
1 aruande edusammude kohta, mis on 
tehtud riiklike energiatõhususe eesmärkide 
saavutamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 1498
Fiona Hall, Kent Johansson, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga aasta 30. aprilliks esitavad 
liikmesriigid kooskõlas XIV lisa punktiga 
1 aruande edusammude kohta, mis on 
tehtud riiklike energiatõhususe eesmärkide 
saavutamisel.

1. Iga aasta 30. aprilliks esitavad 
liikmesriigid kooskõlas XIV lisa punktiga 
1 aruande edusammude kohta, mis on 
tehtud nende siduvate riiklike 
energiatõhususe eesmärkide saavutamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 1499
Francisco Sosa Wagner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga aasta 30. aprilliks esitavad 
liikmesriigid kooskõlas XIV lisa punktiga 
1 aruande edusammude kohta, mis on 
tehtud riiklike energiatõhususe eesmärkide 
saavutamisel.

1. Iga aasta 30. aprilliks esitavad 
liikmesriigid kooskõlas XIV lisa punktiga 
1 aruande edusammude kohta, mis on 
tehtud nende siduvate riiklike 
energiatõhususe eesmärkide saavutamisel.

Or. en
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Selgitus

Artikli 19 kohandamine, et viia see kooskõlla artikli 3 muudatustega

Muudatusettepanek 1500
Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga aasta 30. aprilliks esitavad 
liikmesriigid kooskõlas XIV lisa punktiga 
1 aruande edusammude kohta, mis on 
tehtud riiklike energiatõhususe eesmärkide 
saavutamisel.

1. Iga aasta 30. aprilliks esitavad 
liikmesriigid kooskõlas XIV lisa punktiga 
1 aruande edusammude kohta, mis on 
tehtud siduvate riiklike energiatõhususe 
eesmärkide saavutamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 1501
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Françoise Grossetête, Lambert van 
Nistelrooij, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Krišjānis Kariņš, Romana 
Jordan Cizelj

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 2 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

30. aprilliks 2014 ja pärast seda iga kolme 
aasta tagant esitab liikmesriik täiendava 
aruande, milles käsitletakse riiklikku 
energiatõhususpoliitikat, tegevuskavasid, 
programme ja meetmeid, mis on 
rakendatud või kavandatud riigi, piirkonna 
ja kohalikul tasandil selleks, et parandada 
energiatõhusust ja saavutada artikli 3 
lõikes 1 osutatud riiklikud 
energiatõhususe eesmärgid. Aruannetele 
lisatakse ajakohastatud hinnangud 
eeldatava üldise primaarenergiatarbimise 
kohta aastal 2020 ning primaarenergia 

31. oktoobriks 2013 esitavad liikmesriigid 
komisjonile riiklikud energiatõhususe 
kavad, milles kirjeldatakse, kuidas nad 
kavatsevad saavutada artikli 3 lõikes 1 
osutatud riiklikud energiatõhususe 
eesmärgid. Kõnealused kavad peavad 
sisaldama meetmeid, mis on rakendatud 
või kavandatud riigi, piirkonna ja kohalikul 
tasandil selleks, et parandada 
energiatõhusust. Riiklikke 
energiatõhususe kavasid hindab 
komisjon. Komisjon võib lükata kava 
tagasi või pakkuda välja selle muudatusi, 
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tarbimise hinnanguline tase sektorites, 
nagu on osutatud XIV lisa punktis 1.

kui kavas ette nähtud meetmed ei ole 
riikliku energiatõhususe eesmärgi 
saavutamiseks piisavad.

Or. en

Muudatusettepanek 1502
Fiona Hall, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 2 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

30. aprilliks 2014 ja pärast seda iga kolme 
aasta tagant esitab liikmesriik täiendava 
aruande, milles käsitletakse riiklikku 
energiatõhususpoliitikat, tegevuskavasid, 
programme ja meetmeid, mis on 
rakendatud või kavandatud riigi, piirkonna 
ja kohalikul tasandil selleks, et parandada 
energiatõhusust ja saavutada artikli 3 lõikes 
1 osutatud riiklikud energiatõhususe 
eesmärgid. Aruannetele lisatakse 
ajakohastatud hinnangud eeldatava üldise 
primaarenergiatarbimise kohta aastal 2020 
ning primaarenergia tarbimise 
hinnanguline tase sektorites, nagu on 
osutatud XIV lisa punktis 1.

30. aprilliks 2013 ja pärast seda iga kolme 
aasta tagant esitab liikmesriik täiendava 
aruande, milles käsitletakse riiklikku 
energiatõhususpoliitikat, tegevuskavasid, 
programme ja meetmeid, mis on 
rakendatud või kavandatud riigi, piirkonna 
ja kohalikul tasandil selleks, et parandada 
energiatõhusust ja saavutada artikli 3 lõikes 
1 osutatud riiklikud energiatõhususe 
eesmärgid. Aruannetele lisatakse 
ajakohastatud hinnangud eeldatava üldise 
primaarenergiatarbimise kohta aastal 2020 
ning primaarenergia tarbimise 
hinnanguline tase sektorites, nagu on 
osutatud XIV lisa punktis 1. Aruanded 
peavad näitama, kas liikmesriigi 
edenemine energiatõhususe alal on 
kooskõlas artikli 3 lõike 1 kohaselt 
liikmesriigile seatud vahe-eesmärkidega.

Or. en

Muudatusettepanek 1503
Romana Jordan Cizelj

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 2 – punkt 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

30. aprilliks 2014 ja pärast seda iga kolme 
aasta tagant esitab liikmesriik täiendava 
aruande, milles käsitletakse riiklikku 
energiatõhususpoliitikat, tegevuskavasid, 
programme ja meetmeid, mis on 
rakendatud või kavandatud riigi, piirkonna 
ja kohalikul tasandil selleks, et parandada 
energiatõhusust ja saavutada artikli 3 lõikes 
1 osutatud riiklikud energiatõhususe 
eesmärgid. Aruannetele lisatakse 
ajakohastatud hinnangud eeldatava üldise 
primaarenergiatarbimise kohta aastal 2020 
ning primaarenergia tarbimise 
hinnanguline tase sektorites, nagu on 
osutatud XIV lisa punktis 1.

30. aprilliks 2014 ja pärast seda iga kolme 
aasta tagant esitab liikmesriik täiendava 
aruande, milles käsitletakse riiklikku 
energiatõhususpoliitikat, tegevuskavasid, 
programme ja meetmeid, mis on 
rakendatud või kavandatud riigi, piirkonna 
ja kohalikul tasandil selleks, et parandada 
energiatõhusust ja saavutada artikli 3 lõikes 
1 osutatud riiklikud energiatõhususe 
eesmärgid. Aruannetele lisatakse 
ajakohastatud hinnangud eeldatava üldise 
primaarenergiatarbimise kohta aastal 2020 
ning primaarenergia tarbimise 
hinnanguline tase sektorites, nagu on 
osutatud XIV lisa punktis 1. Aruanded 
peavad näitama, kas liikmesriigi 
edenemine energiatõhususe alal on 
kooskõlas artikli 3 lõike 2 kohaselt 
liikmesriigile seatud vahe-eesmärkidega.

Or. en

Muudatusettepanek 1504
Francisco Sosa Wagner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 2 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

30. aprilliks 2014 ja pärast seda iga kolme 
aasta tagant esitab liikmesriik täiendava 
aruande, milles käsitletakse riiklikku 
energiatõhususpoliitikat, tegevuskavasid, 
programme ja meetmeid, mis on 
rakendatud või kavandatud riigi, piirkonna 
ja kohalikul tasandil selleks, et parandada 
energiatõhusust ja saavutada artikli 3 lõikes 
1 osutatud riiklikud energiatõhususe 
eesmärgid. Aruannetele lisatakse 
ajakohastatud hinnangud eeldatava üldise 
primaarenergiatarbimise kohta aastal 2020 
ning primaarenergia tarbimise 

30. aprilliks 2014 ja pärast seda iga kolme 
aasta tagant esitab liikmesriik täiendava 
aruande, milles käsitletakse riiklikku 
energiatõhususpoliitikat, tegevuskavasid, 
programme ja meetmeid, mis on 
rakendatud või kavandatud riigi, piirkonna 
ja kohalikul tasandil selleks, et parandada 
energiatõhusust ja saavutada artikli 3 lõikes 
1 osutatud riiklikud energiatõhususe 
eesmärgid. Aruannetele lisatakse 
ajakohastatud hinnangud eeldatava üldise 
primaarenergiatarbimise kohta aastal 2020 
ning primaarenergia tarbimise 
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hinnanguline tase sektorites, nagu on 
osutatud XIV lisa punktis 1.

hinnanguline tase sektorites, nagu on 
osutatud XIV lisa punktis 1. Aruanded 
peavad näitama, kas liikmesriigi 
edenemine energiatõhususe alal on 
kooskõlas artikli 3 lõike 2 kohaselt 
liikmesriigile seatud vahe-eesmärkidega.

Or. en

Selgitus

Artikli 19 kohandamine, et viia see kooskõlla artikli 3 muudatustega

Muudatusettepanek 1505
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 2 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

30. aprilliks 2014 ja pärast seda iga kolme 
aasta tagant esitab liikmesriik täiendava 
aruande, milles käsitletakse riiklikku 
energiatõhususpoliitikat, tegevuskavasid, 
programme ja meetmeid, mis on 
rakendatud või kavandatud riigi, piirkonna 
ja kohalikul tasandil selleks, et parandada 
energiatõhusust ja saavutada artikli 3 lõikes 
1 osutatud riiklikud energiatõhususe 
eesmärgid. Aruannetele lisatakse 
ajakohastatud hinnangud eeldatava üldise 
primaarenergiatarbimise kohta aastal 2020 
ning primaarenergia tarbimise 
hinnanguline tase sektorites, nagu on 
osutatud XIV lisa punktis 1.

30. aprilliks 2014 ja pärast seda iga kolme 
aasta tagant esitab liikmesriik täiendava 
aruande, milles käsitletakse riiklikku 
energiatõhususpoliitikat, tegevuskavasid, 
programme ja meetmeid, mis on 
rakendatud või kavandatud riigi, piirkonna 
ja kohalikul tasandil selleks, et parandada 
energiatõhusust ja saavutada artikli 3 lõikes 
1 osutatud riiklikud energiatõhususe 
eesmärgid ning rakendada artikli 3 lõikes 
2 osutatud riiklikke edenemiskavu.
Aruannetele lisatakse ajakohastatud 
hinnangud eeldatava üldise 
primaarenergiatarbimise kohta aastal 2020 
ning primaarenergia tarbimise 
hinnanguline tase sektorites, nagu on 
osutatud XIV lisa punktis 1.

Or. en

Muudatusettepanek 1506
Bendt Bendtsen
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 2 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

30. aprilliks 2014 ja pärast seda iga kolme 
aasta tagant esitab liikmesriik täiendava 
aruande, milles käsitletakse riiklikku 
energiatõhususpoliitikat, tegevuskavasid, 
programme ja meetmeid, mis on 
rakendatud või kavandatud riigi, piirkonna 
ja kohalikul tasandil selleks, et parandada 
energiatõhusust ja saavutada artikli 3 lõikes 
1 osutatud riiklikud energiatõhususe 
eesmärgid. Aruannetele lisatakse 
ajakohastatud hinnangud eeldatava üldise 
primaarenergiatarbimise kohta aastal 2020 
ning primaarenergia tarbimise 
hinnanguline tase sektorites, nagu on 
osutatud XIV lisa punktis 1.

31. detsembriks 2013 ja pärast seda iga 
kolme aasta tagant esitab liikmesriik 
täiendava aruande, milles käsitletakse 
riiklikku energiatõhususpoliitikat, 
tegevuskavasid, programme ja meetmeid, 
mis on rakendatud või kavandatud riigi, 
piirkonna ja kohalikul tasandil selleks, et 
parandada energiatõhusust ja saavutada 
artikli 3 lõikes 1 osutatud riiklikud 
energiatõhususe eesmärgid. Aruannetele 
lisatakse ajakohastatud hinnangud 
eeldatava üldise primaarenergiatarbimise 
kohta aastal 2020 ning primaarenergia 
tarbimise hinnanguline tase sektorites, 
nagu on osutatud XIV lisa punktis 1.

Or. en

Muudatusettepanek 1507
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

30. aprilliks 2014 ja pärast seda iga kolme 
aasta tagant esitab liikmesriik täiendava 
aruande, milles käsitletakse riiklikku 
energiatõhususpoliitikat, tegevuskavasid, 
programme ja meetmeid, mis on 
rakendatud või kavandatud riigi, piirkonna 
ja kohalikul tasandil selleks, et parandada 
energiatõhusust ja saavutada artikli 3 lõikes 
1 osutatud riiklikud energiatõhususe 
eesmärgid. Aruannetele lisatakse 
ajakohastatud hinnangud eeldatava üldise 
primaarenergiatarbimise kohta aastal 
2020 ning primaarenergia tarbimise 
hinnanguline tase sektorites, nagu on 
osutatud XIV lisa punktis 1.

30. aprilliks 2014 ja pärast seda iga kolme 
aasta tagant esitab liikmesriik täiendava 
aruande, milles käsitletakse riiklikku 
energiatõhususpoliitikat, tegevuskavasid, 
programme ja meetmeid, mis on 
rakendatud või kavandatud riigi, piirkonna 
ja kohalikul tasandil selleks, et parandada 
energiatõhusust ja saavutada artikli 3 lõikes 
1 osutatud riiklikud energiatõhususe 
eesmärgid. Aruannetele lisatakse 
ajakohastatud hinnangud eeldatava üldise 
primaar- või lõppenergiatarbimise kohta 
aastal 2020 ning primaarenergia tarbimise 
hinnanguline tase sektorites, nagu on 
osutatud XIV lisa punktis 1.
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Or. fr

Selgitus

Lõppenergia on ainus, mis jõuab otse tarbijateni: just lõppenergia suhtes tegutsedes saavad 
lõpptarbijad mõjutada oma energiaarveid, mis võimaldab võidelda energiaostuvõimetuse 
vastu, ja üldisemalt anda kodanikele rohkem ostujõudu ja ettevõtjatele rohkem 
konkurentsivõimet.

Muudatusettepanek 1508
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 2 – punkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon hindab kavu ning võib anda 
soovitusi nende parandamiseks ja 20% 
peaeesmärgi praktiliseks saavutamiseks 
juhul, kui kavad on ebarealistlikud või 
neis sisalduvate meetmete põhjal peetakse 
eesmärgi saavutamist ebatõenäoliseks.

Or. en

Muudatusettepanek 1509
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Amalia 
Sartori, Antonio Cancian, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Vladimir Urutchev, Werner Langen, Jan Březina, Ioannis A. Tsoukalas, Holger 
Krahmer, Romana Jordan Cizelj

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 2 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon koostab hiljemalt 1. jaanuariks 
2014 vormi, mis on juhiseks täiendavate 
aruannete esitamisel. Kõnealune vorm 
võetakse vastu vastavalt artikli 20 lõikes 2 
osutatud nõuandemenetlusele. Täiendavad 
aruanded sisaldavad igal juhul XIV lisas 
täpsustatud teavet.

Komisjon koostab hiljemalt 1. jaanuariks 
2014 vormi, mis on juhiseks täiendavate 
aruannete esitamisel. Kõnealune vorm 
võetakse vastu vastavalt artikli 20 lõikes 2 
osutatud nõuandemenetlusele. Täiendavad 
aruanded sisaldavad igal juhul XIV lisas 
täpsustatud teavet. Riiklikke 
energiatõhususe kavu koostades võtavad 
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liikmesriigid arvesse kulutõhusaid 
energiatõhususe meetmeid ning 
kasvuhoonegaaside heite ülekandumise 
ohtu.

Or. en

Muudatusettepanek 1510
Fiona Hall, Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 2 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon koostab hiljemalt 1. jaanuariks 
2014 vormi, mis on juhiseks täiendavate 
aruannete esitamisel. Kõnealune vorm 
võetakse vastu vastavalt artikli 20 lõikes 2 
osutatud nõuandemenetlusele. Täiendavad 
aruanded sisaldavad igal juhul XIV lisas 
täpsustatud teavet.

Komisjon koostab hiljemalt 1. jaanuariks 
2013 vormi, mis on juhiseks täiendavate 
aruannete esitamisel. Kõnealune vorm 
võetakse vastu vastavalt artikli 20 lõikes 2 
osutatud nõuandemenetlusele. Täiendavad 
aruanded sisaldavad igal juhul XIV lisas 
täpsustatud teavet.

Or. en

Muudatusettepanek 1511
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid ei tohiks seada 
eesmärke ühelegi tööstussektorile, millel 
on komisjoni otsuse 2010/2/EL kohaselt 
märkimisväärne kasvuhoonegaaside heite 
ülekandumise oht. Kui nad otsustavad 
seda siiski teha, peavad liikmesriigid 
väljendama nende tööstusharude 
tootmisprotsesside jaoks võimalikud 
sektoraalsed energiakasutuse eesmärgid 
tootmisväljundi ühiku kohta, et vältida 
tööstuse kasvu takistamist.
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Or. en

Muudatusettepanek 1512
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 2 – punkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid ei tohiks seada eesmärke 
tööstusele, millel on komisjoni otsuse 
2010/2/EL kohaselt märkimisväärne 
kasvuhoonegaaside heite ülekandumise 
oht. Kui nad otsustavad seda siiski teha, 
peavad liikmesriigid väljendama nende 
tööstusharude tootmisprotsesside jaoks 
võimalikud sektoraalsed energiakasutuse 
eesmärgid tootmisväljundi ühiku kohta, et 
vältida tööstuse kasvu takistamist.

Or. en

Muudatusettepanek 1513
Fiona Hall, Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon hindab aruandeid ja 
täiendavaid aruandeid ning seda, millises 
ulatuses on liikmesriikidel edenenud artikli 
3 lõike 1 kohaste riiklike energiatõhususe 
eesmärkide saavutamine ja käesoleva 
direktiivi rakendamine. Komisjon saadab 
seejärel oma hinnangu Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule. Oma hinnangu 
põhjal võib komisjon liikmesriikidele välja 
anda soovitused.

4. Komisjon hindab aruandeid ja 
täiendavaid aruandeid ning seda, millises 
ulatuses on liikmesriikidel edenenud artikli 
3 lõike 1 kohaste riiklike energiatõhususe 
eesmärkide saavutamine ja käesoleva 
direktiivi rakendamine. Komisjon saadab 
seejärel oma hinnangu Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule. Oma hinnangu 
põhjal võib komisjon liikmesriikidele välja 
anda soovitused. Eelkõige juhul, kui 
liikmesriik ei täida artikli 3 lõike 1 
kohaselt määratud vahe-eesmärke, nõuab 
komisjon liikmesriigilt piisavate ja 
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proportsionaalsete meetmete kehtestamist 
mõistliku aja jooksul vahe-eesmärkide 
graafikule järelejõudmiseks.

Or. en

Selgitus

Taastuvenergia direktiiviga 2009/28/EÜ nõutakse liikmesriikidelt täiustamise vahe-
eesmärkidele vastavate tõhusate meetmete rakendamist. See lähenemisviis toimib praktikas 
hästi ning tuleks seetõttu võtta kasutusele ka energiatõhususe alal.

Muudatusettepanek 1514
Francisco Sosa Wagner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon hindab aruandeid ja 
täiendavaid aruandeid ning seda, millises 
ulatuses on liikmesriikidel edenenud artikli 
3 lõike 1 kohaste riiklike energiatõhususe 
eesmärkide saavutamine ja käesoleva 
direktiivi rakendamine. Komisjon saadab 
seejärel oma hinnangu Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule. Oma hinnangu 
põhjal võib komisjon liikmesriikidele välja 
anda soovitused.

4. Komisjon hindab aruandeid ja 
täiendavaid aruandeid ning seda, millises 
ulatuses on liikmesriikidel edenenud artikli 
3 lõike 1 kohaste riiklike energiatõhususe 
eesmärkide saavutamine ja käesoleva 
direktiivi rakendamine. Komisjon saadab 
seejärel oma hinnangu Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule. Oma hinnangu 
põhjal võib komisjon liikmesriikidele välja 
anda soovitused. Kui liikmesriik ei täida 
artikli 3 lõike 2 kohaselt määratud vahe-
eesmärke, nõuab komisjon liikmesriigilt 
ettepanekuid meetmete kohta mõistliku
aja jooksul graafikule järelejõudmiseks.

Or. en

Selgitus

Taastuvenergia direktiiviga 2009/28/EÜ nõutakse liikmesriikidelt vahe-eesmärkidele 
vastavate meetmete rakendamist, mis annab seni häid tulemusi, viidates sellele, et sarnast 
meetodit tuleks rakendada ka energiatõhususe alal.
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Muudatusettepanek 1515
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon hindab aruandeid ja 
täiendavaid aruandeid ning seda, millises 
ulatuses on liikmesriikidel edenenud artikli 
3 lõike 1 kohaste riiklike energiatõhususe 
eesmärkide saavutamine ja käesoleva 
direktiivi rakendamine. Komisjon saadab 
seejärel oma hinnangu Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule. Oma hinnangu 
põhjal võib komisjon liikmesriikidele välja 
anda soovitused.

4. Komisjon hindab aruandeid ja 
täiendavaid aruandeid ning seda, millises 
ulatuses on liikmesriikidel edenenud artikli 
3 lõike 1 kohaste riiklike energiatõhususe 
eesmärkide saavutamine ja käesoleva 
direktiivi rakendamine. Kõnealusel 
hindamisel võetakse arvesse 
energiaintensiivsuse arengut, mis on välja 
arvutatud, kasutades XIV lisa osa 1 
punkti a näitajaid. Komisjon saadab 
seejärel oma hinnangu Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule. Oma hinnangu 
põhjal võib komisjon liikmesriikidele välja 
anda soovitused.

Or. en

Muudatusettepanek 1516
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon hindab aruandeid ja 
täiendavaid aruandeid ning seda, millises 
ulatuses on liikmesriikidel edenenud artikli 
3 lõike 1 kohaste riiklike energiatõhususe 
eesmärkide saavutamine ja käesoleva 
direktiivi rakendamine. Komisjon saadab 
seejärel oma hinnangu Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule. Oma hinnangu 
põhjal võib komisjon liikmesriikidele välja 
anda soovitused.

4. Komisjon hindab aruandeid ja 
täiendavaid aruandeid ning seda, millises 
ulatuses on liikmesriikidel edenenud artikli 
3 lõike 1 kohaste riiklike energiatõhususe 
eesmärkide saavutamine, artikli 3 lõike 2 
punktis a sätestatud eesmärgi 
saavutamine ja käesoleva direktiivi 
rakendamine. Komisjon saadab seejärel 
oma hinnangu Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule. Oma hinnangu põhjal võib 
komisjon liikmesriikidele välja anda 
soovitused.
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Or. en

Muudatusettepanek 1517
Markus Pieper, Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Antonio Cancian, Amalia Sartori, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, 
Holger Krahmer, Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon hindab aruandeid ja 
täiendavaid aruandeid ning seda, millises 
ulatuses on liikmesriikidel edenenud artikli 
3 lõike 1 kohaste riiklike energiatõhususe 
eesmärkide saavutamine ja käesoleva 
direktiivi rakendamine. Komisjon saadab 
seejärel oma hinnangu Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule. Oma hinnangu 
põhjal võib komisjon liikmesriikidele välja 
anda soovitused.

4. Komisjon hindab aruandeid ja 
täiendavat teavet ning seda, millises 
ulatuses on liikmesriikidel edenenud artikli 
3 lõike 1 kohaste riiklike energiatõhususe 
eesmärkide saavutamine ja käesoleva 
direktiivi rakendamine. Komisjon saadab 
seejärel oma hinnangu Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule. Oma hinnangu 
põhjal võib komisjon liikmesriikidele välja 
anda soovitused.

Or. en

Muudatusettepanek 1518
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon hindab aruandeid ja 
täiendavaid aruandeid ning seda, millises 
ulatuses on liikmesriikidel edenenud artikli 
3 lõike 1 kohaste riiklike energiatõhususe 
eesmärkide saavutamine ja käesoleva 
direktiivi rakendamine. Komisjon saadab 
seejärel oma hinnangu Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule. Oma hinnangu 
põhjal võib komisjon liikmesriikidele välja 
anda soovitused.

4. Komisjon hindab aruandeid ja 
täiendavaid aruandeid, sealhulgas lõikes 2 
osutatud hinnanguid, ning seda, millises 
ulatuses on liikmesriikidel edenenud artikli 
3 lõike 1 kohaste riiklike energiatõhususe 
eesmärkide saavutamine ja käesoleva 
direktiivi rakendamine. Komisjon saadab 
seejärel oma hinnangu Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule. Oma hinnangu 
põhjal võib komisjon kohandada artikli 3 
lõikes 2 osutatud energiasäästu eesmärke 
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ning liikmesriikidele välja anda 
soovitused.

Or. ro

Muudatusettepanek 1519
Fiorello Provera

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjoni hinnang esimese täiendava 
aruande kohta sisaldab sellise 
energiatõhusustaseme hindamist, mis 
iseloomustab olemasolevaid ja uusi 
käitisi, mille summaarne 
nimisoojusvõimsus on 50 MW või enam ja 
mis tegelevad kütuste põletamisega, ning 
selliseid käitisi, mis tegelevad mineraalõli 
ja gaasi rafineerimisega, võttes arvesse 
asjakohast parimat võimalikku tehnikat, 
mis on välja töötatud kooskõlas 
direktiiviga 2010/75/EL ja direktiiviga 
2008/1/EÜ. Kui kõnealuse hindamisega 
leitakse olulised erinevused selliste 
käitiste tegeliku energiatõhusustaseme ja 
asjakohase parima võimaliku tehnika 
kohaldamisega seotud 
energiatõhusustaseme vahel, teeb 
komisjon, kui see on asjakohane, 
ettepaneku nõuete kohta, millega 
parandada selliste käitiste 
energiatõhusustaset või ettepaneku, et 
sellise tehnika kasutamine oleks tulevikus 
uutele käitistele loa andmise tingimuseks 
ja olemasolevate käitiste lubade 
perioodilise läbivaatamise tingimuseks.

välja jäetud

Samuti jälgib komisjon käesoleva 
direktiivi rakendamise mõju direktiivile 
2003/87/EÜ, direktiivile 2009/28/EÜ ning 
direktiivile 2010/31/EÜ.

Or. en
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Selgitus

The possibility of introducing after 2014 stringent energy efficiency “Best Available 
Technologies” (BAT) requirements for thermal power plants is an example of double 
regulation as it is in conflict with the existing EU legislation. The new Industrial Emissions 
Directive 2010/75/UE approved in 2010 has established provisions for regulating these 
aspects. In particular, it has highlighted the key principle that the target of guaranteeing 
improved efficiency in the management of the installation (adoption of Best Available 
Techniques) has to be adapted to specific environmental and local conditions where the 
installation operates and that it has to take into account the potential improvements 
realistically achievable in the upgrading of the installation. Therefore, any changes in the 
process of setting BAT requirements for industrial plants would create regulatory uncertainty 
and is bound to increase administrative costs and hinder new investments.

Muudatusettepanek 1520
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjoni hinnang esimese täiendava 
aruande kohta sisaldab sellise 
energiatõhusustaseme hindamist, mis 
iseloomustab olemasolevaid ja uusi 
käitisi, mille summaarne 
nimisoojusvõimsus on 50 MW või enam ja 
mis tegelevad kütuste põletamisega, ning 
selliseid käitisi, mis tegelevad mineraalõli 
ja gaasi rafineerimisega, võttes arvesse 
asjakohast parimat võimalikku tehnikat, 
mis on välja töötatud kooskõlas 
direktiiviga 2010/75/EL ja direktiiviga 
2008/1/EÜ. Kui kõnealuse hindamisega 
leitakse olulised erinevused selliste 
käitiste tegeliku energiatõhusustaseme ja 
asjakohase parima võimaliku tehnika 
kohaldamisega seotud 
energiatõhusustaseme vahel, teeb 
komisjon, kui see on asjakohane, 
ettepaneku nõuete kohta, millega 
parandada selliste käitiste 
energiatõhusustaset või ettepaneku, et 
sellise tehnika kasutamine oleks tulevikus 
uutele käitistele loa andmise tingimuseks 

välja jäetud
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ja olemasolevate käitiste lubade 
perioodilise läbivaatamise tingimuseks.
Samuti jälgib komisjon käesoleva 
direktiivi rakendamise mõju direktiivile 
2003/87/EÜ, direktiivile 2009/28/EÜ ning 
direktiivile 2010/31/EÜ.

Or. en

Selgitus

Olemasolevate ja uute käitiste energiatõhususe parandamine peab põhinema 
teostatavusuuringutel. Alati ei ole parimate võimalike tehnoloogiate taseme saavutamine 
ökonoomne ega tehniliselt võimalik. ELi heitkogustega kauplemise süsteemi kvootide summa 
(ülempiir) määratakse heitkogustega kauplemise süsteemi direktiiviga, seega ei ole käesolev
energiatõhususe direktiiv õige koht, kus üritada seda muuta. Süsinikdioksiidi heite 
vähendamise turupõhiseks vahendiks on valitud heitkogustega kauplemise süsteem ning teisi 
õigusakte saastekvootide hindadega manipuleerimiseks ja süsinikdioksiidi turul ebakindluse 
loomiseks ei tohiks olla.

Muudatusettepanek 1521
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 5 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjoni hinnang esimese täiendava 
aruande kohta sisaldab sellise 
energiatõhusustaseme hindamist, mis 
iseloomustab olemasolevaid ja uusi 
käitisi, mille summaarne 
nimisoojusvõimsus on 50 MW või enam ja 
mis tegelevad kütuste põletamisega, ning 
selliseid käitisi, mis tegelevad mineraalõli 
ja gaasi rafineerimisega, võttes arvesse 
asjakohast parimat võimalikku tehnikat, 
mis on välja töötatud kooskõlas 
direktiiviga 2010/75/EL ja direktiiviga 
2008/1/EÜ. Kui kõnealuse hindamisega 
leitakse olulised erinevused selliste 
käitiste tegeliku energiatõhusustaseme ja 
asjakohase parima võimaliku tehnika 
kohaldamisega seotud 
energiatõhusustaseme vahel, teeb 

välja jäetud
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komisjon, kui see on asjakohane, 
ettepaneku nõuete kohta, millega 
parandada selliste käitiste 
energiatõhusustaset või ettepaneku, et 
sellise tehnika kasutamine oleks tulevikus 
uutele käitistele loa andmise tingimuseks 
ja olemasolevate käitiste lubade 
perioodilise läbivaatamise tingimuseks.

Or. en

Muudatusettepanek 1522
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 5 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjoni hinnang esimese täiendava 
aruande kohta sisaldab sellise 
energiatõhusustaseme hindamist, mis 
iseloomustab olemasolevaid ja uusi 
käitisi, mille summaarne 
nimisoojusvõimsus on 50 MW või enam ja 
mis tegelevad kütuste põletamisega, ning 
selliseid käitisi, mis tegelevad mineraalõli 
ja gaasi rafineerimisega, võttes arvesse 
asjakohast parimat võimalikku tehnikat, 
mis on välja töötatud kooskõlas 
direktiiviga 2010/75/EL ja direktiiviga 
2008/1/EÜ. Kui kõnealuse hindamisega 
leitakse olulised erinevused selliste 
käitiste tegeliku energiatõhusustaseme ja 
asjakohase parima võimaliku tehnika 
kohaldamisega seotud 
energiatõhusustaseme vahel, teeb 
komisjon, kui see on asjakohane, 
ettepaneku nõuete kohta, millega 
parandada selliste käitiste 
energiatõhusustaset või ettepaneku, et 
sellise tehnika kasutamine oleks tulevikus 
uutele käitistele loa andmise tingimuseks 
ja olemasolevate käitiste lubade 
perioodilise läbivaatamise tingimuseks.

välja jäetud
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Or. fr

Selgitus

Afin de garantir la réalisation des investissements programmés pour la période 2013-2020, il 
est nécessaire de maintenir la stabilité des règles relatives au système ETS, qui viennent à 
peine d’être transposées en droit national. Modifier ces règles à ce stade risque de miner la 
confiance de tous les acteurs et sera nuisible à la crédibilité et l’efficacité du système. Par 
conséquent, le considérant 34 et l’article 19, paragraphe 5 devraient être supprimés. Par 
ailleurs, la directive Efficacité énergétique ne devrait pas empiéter sur les dispositions de la 
directive relative aux émissions industrielles. IED vise à limiter les émissions polluantes dans 
l’air, l’eau et le sol. Elle donne aux Etats membres la possibilité de ne pas imposer 
d’exigences en matière d’efficacité énergétique pour les installations émettant du dioxide de 
carbone dans le cadre des activités répertoriées à l’annexe I de la directive ETS. Afin de 
respecter cette disposition, il serait nécessaire de supprimer l’article 19, paragraphe 5.

Muudatusettepanek 1523
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 5 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjoni hinnang esimese täiendava 
aruande kohta sisaldab sellise 
energiatõhusustaseme hindamist, mis 
iseloomustab olemasolevaid ja uusi 
käitisi, mille summaarne 
nimisoojusvõimsus on 50 MW või enam ja 
mis tegelevad kütuste põletamisega, ning 
selliseid käitisi, mis tegelevad mineraalõli 
ja gaasi rafineerimisega, võttes arvesse 
asjakohast parimat võimalikku tehnikat, 
mis on välja töötatud kooskõlas 
direktiiviga 2010/75/EL ja direktiiviga 
2008/1/EÜ. Kui kõnealuse hindamisega 
leitakse olulised erinevused selliste 
käitiste tegeliku energiatõhusustaseme ja 
asjakohase parima võimaliku tehnika 
kohaldamisega seotud 
energiatõhusustaseme vahel, teeb 
komisjon, kui see on asjakohane, 
ettepaneku nõuete kohta, millega 
parandada selliste käitiste 
energiatõhusustaset või ettepaneku, et 

välja jäetud
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sellise tehnika kasutamine oleks tulevikus 
uutele käitistele loa andmise tingimuseks 
ja olemasolevate käitiste lubade 
perioodilise läbivaatamise tingimuseks.

Or. en

Selgitus

Soojusenergiajaamadele rangete energiatõhususe „parima võimaliku tehnoloogia” nõuete 
kehtestamise võimalus pärast 2014. aastat on näide topeltregulatsioonist, kuna see on 
vastuolus kehtivate ELi õigusaktidega. Neid aspekte käsitlevad sätted on kehtestatud 2010. 
aastal vastu võetud uues tööstusheidete direktiivis 2010/75/EL.

Muudatusettepanek 1524
Fiona Hall, Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 5 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjoni hinnang esimese täiendava 
aruande kohta sisaldab sellise 
energiatõhusustaseme hindamist, mis 
iseloomustab olemasolevaid ja uusi käitisi, 
mille summaarne nimisoojusvõimsus on 50 
MW või enam ja mis tegelevad kütuste 
põletamisega, ning selliseid käitisi, mis 
tegelevad mineraalõli ja gaasi 
rafineerimisega, võttes arvesse asjakohast 
parimat võimalikku tehnikat, mis on välja 
töötatud kooskõlas direktiiviga 2010/75/EL 
ja direktiiviga 2008/1/EÜ. Kui kõnealuse 
hindamisega leitakse olulised erinevused 
selliste käitiste tegeliku 
energiatõhusustaseme ja asjakohase parima 
võimaliku tehnika kohaldamisega seotud 
energiatõhusustaseme vahel, teeb 
komisjon, kui see on asjakohane, 
ettepaneku nõuete kohta, millega 
parandada selliste käitiste 
energiatõhusustaset või ettepaneku, et 
sellise tehnika kasutamine oleks tulevikus 
uutele käitistele loa andmise tingimuseks ja 
olemasolevate käitiste lubade perioodilise 

Komisjoni hinnang esimese täiendava 
aruande kohta sisaldab sellise 
energiatõhusustaseme hindamist, mis 
iseloomustab olemasolevaid ja uusi käitisi, 
mille summaarne nimisoojusvõimsus on 50 
MW või enam ja mis tegelevad kütuste 
põletamisega, ning selliseid käitisi, mis 
tegelevad mineraalõli ja gaasi 
rafineerimisega, võttes arvesse asjakohast 
parimat võimalikku tehnikat, mis on välja 
töötatud kooskõlas direktiiviga 2010/75/EL 
ja direktiiviga 2008/1/EÜ. Kui kõnealuse 
hindamisega leitakse olulised erinevused 
selliste käitiste tegeliku 
energiatõhusustaseme ja asjakohase parima 
võimaliku tehnika kohaldamisega seotud 
energiatõhusustaseme vahel, teeb komisjon 
31. detsembriks 2015, kui see on 
asjakohane, ettepaneku nõuete kohta, 
millega parandada selliste käitiste 
energiatõhusustaset või ettepaneku, et 
sellise tehnika kasutamine oleks tulevikus 
uutele käitistele loa andmise tingimuseks ja 
olemasolevate käitiste lubade perioodilise 
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läbivaatamise tingimuseks. läbivaatamise või ajakohastamise
tingimuseks.

Or. en

Selgitus

Nimetatud kuupäev on kooskõlas tööstusheidete direktiiviga 2010/75/EL.

Muudatusettepanek 1525
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 5 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjoni hinnang esimese täiendava 
aruande kohta sisaldab sellise
energiatõhusustaseme hindamist, mis 
iseloomustab olemasolevaid ja uusi käitisi, 
mille summaarne nimisoojusvõimsus on 50 
MW või enam ja mis tegelevad kütuste 
põletamisega, ning selliseid käitisi, mis 
tegelevad mineraalõli ja gaasi 
rafineerimisega, võttes arvesse asjakohast 
parimat võimalikku tehnikat, mis on välja 
töötatud kooskõlas direktiiviga 2010/75/EL 
ja direktiiviga 2008/1/EÜ. Kui kõnealuse 
hindamisega leitakse olulised erinevused 
selliste käitiste tegeliku 
energiatõhusustaseme ja asjakohase parima 
võimaliku tehnika kohaldamisega seotud 
energiatõhusustaseme vahel, teeb 
komisjon, kui see on asjakohane,
ettepaneku nõuete kohta, millega 
parandada selliste käitiste 
energiatõhusustaset või ettepaneku, et 
sellise tehnika kasutamine oleks tulevikus 
uutele käitistele loa andmise tingimuseks ja 
olemasolevate käitiste lubade perioodilise 
läbivaatamise tingimuseks.

Komisjoni hinnang esimese täiendava 
aruande kohta sisaldab sellise 
energiatõhusustaseme hindamist, mis 
iseloomustab olemasolevaid ja uusi käitisi, 
mille summaarne nimisoojusvõimsus on 50 
MW või enam ja mis tegelevad kütuste 
põletamisega, ning selliseid käitisi, mis 
tegelevad mineraalõli ja gaasi 
rafineerimisega, võttes arvesse asjakohast 
parimat võimalikku tehnikat, mis on välja 
töötatud kooskõlas direktiiviga 2010/75/EL 
ja direktiiviga 2008/1/EÜ. Kui kõnealuse 
hindamisega leitakse olulised erinevused 
selliste käitiste tegeliku 
energiatõhusustaseme ja asjakohase parima 
võimaliku tehnika kohaldamisega seotud 
energiatõhusustaseme vahel, teeb komisjon
31. detsembriks 2015 ettepaneku nõuete 
kohta, millega parandada selliste käitiste 
energiatõhusustaset või ettepaneku, et 
sellise tehnika kasutamine oleks tulevikus 
uutele käitistele loa andmise tingimuseks ja 
olemasolevate käitiste lubade perioodilise 
läbivaatamise tingimuseks.

Or. en



AM\884003ET.doc 31/98 PE475.997v01-00

ET

Muudatusettepanek 1526
Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 5 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjoni hinnang esimese täiendava 
aruande kohta sisaldab sellise 
energiatõhusustaseme hindamist, mis 
iseloomustab olemasolevaid ja uusi käitisi, 
mille summaarne nimisoojusvõimsus on 50 
MW või enam ja mis tegelevad kütuste 
põletamisega, ning selliseid käitisi, mis 
tegelevad mineraalõli ja gaasi 
rafineerimisega, võttes arvesse asjakohast 
parimat võimalikku tehnikat, mis on välja 
töötatud kooskõlas direktiiviga 2010/75/EL 
ja direktiiviga 2008/1/EÜ. Kui kõnealuse 
hindamisega leitakse olulised erinevused 
selliste käitiste tegeliku 
energiatõhusustaseme ja asjakohase parima 
võimaliku tehnika kohaldamisega seotud 
energiatõhusustaseme vahel, teeb 
komisjon, kui see on asjakohane, 
ettepaneku nõuete kohta, millega 
parandada selliste käitiste 
energiatõhusustaset või ettepaneku, et 
sellise tehnika kasutamine oleks tulevikus 
uutele käitistele loa andmise tingimuseks ja 
olemasolevate käitiste lubade perioodilise 
läbivaatamise tingimuseks.

Komisjoni hinnang esimese täiendava 
aruande kohta sisaldab sellise 
energiatõhusustaseme hindamist, mis 
iseloomustab olemasolevaid ja uusi käitisi, 
mille summaarne nimisoojusvõimsus on 50 
MW või enam ja mis tegelevad kütuste 
põletamisega, võttes arvesse asjakohast 
parimat võimalikku tehnikat, mis on välja 
töötatud kooskõlas direktiiviga 2010/75/EL 
ja direktiiviga 2008/1/EÜ. Kui kõnealuse 
hindamisega leitakse olulised erinevused 
selliste käitiste tegeliku 
energiatõhusustaseme ja asjakohase parima 
võimaliku tehnika kohaldamisega seotud 
energiatõhusustaseme vahel, teeb 
komisjon, kui see on asjakohane, 
ettepaneku nõuete kohta, millega 
parandada selliste käitiste 
energiatõhusustaset või ettepaneku, et 
sellise tehnika kasutamine oleks tulevikus 
uutele käitistele loa andmise tingimuseks ja 
olemasolevate käitiste lubade perioodilise 
läbivaatamise tingimuseks.

Or. en

Muudatusettepanek 1527
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 5 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjoni hinnang esimese täiendava 
aruande kohta sisaldab sellise 

Komisjoni hinnang esimese täiendava 
aruande kohta sisaldab sellise 
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energiatõhusustaseme hindamist, mis 
iseloomustab olemasolevaid ja uusi käitisi, 
mille summaarne nimisoojusvõimsus on 50 
MW või enam ja mis tegelevad kütuste 
põletamisega, ning selliseid käitisi, mis 
tegelevad mineraalõli ja gaasi 
rafineerimisega, võttes arvesse asjakohast 
parimat võimalikku tehnikat, mis on välja 
töötatud kooskõlas direktiiviga 2010/75/EL 
ja direktiiviga 2008/1/EÜ. Kui kõnealuse 
hindamisega leitakse olulised erinevused 
selliste käitiste tegeliku 
energiatõhusustaseme ja asjakohase parima 
võimaliku tehnika kohaldamisega seotud 
energiatõhusustaseme vahel, teeb 
komisjon, kui see on asjakohane, 
ettepaneku nõuete kohta, millega 
parandada selliste käitiste 
energiatõhusustaset või ettepaneku, et 
sellise tehnika kasutamine oleks tulevikus 
uutele käitistele loa andmise tingimuseks ja 
olemasolevate käitiste lubade perioodilise 
läbivaatamise tingimuseks.

energiatõhusustaseme hindamist, mis 
iseloomustab olemasolevaid ja uusi käitisi, 
mille summaarne nimisoojusvõimsus on 50 
MW või enam ja mis tegelevad kütuste 
põletamisega, ning selliseid käitisi, mis 
tegelevad mineraalõli ja gaasi 
rafineerimisega, võttes arvesse asjakohast 
parimat võimalikku tehnikat, mis on välja 
töötatud kooskõlas direktiiviga 2010/75/EL 
ja direktiiviga 2008/1/EÜ. Kui kõnealuse 
hindamisega leitakse olulised erinevused 
selliste käitiste tegeliku 
energiatõhusustaseme ja asjakohase parima 
võimaliku tehnika kohaldamisega seotud 
energiatõhusustaseme vahel, teeb 
komisjon, kui see on asjakohane, 
ettepaneku nõuete kohta, millega 
parandada selliste käitiste 
energiatõhusustaset või ettepaneku, et 
sellise tehnika kasutamine oleks tulevikus 
uutele käitistele loa andmise tingimuseks.

Or. en

Muudatusettepanek 1528
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 5 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjoni hinnang esimese täiendava 
aruande kohta sisaldab sellise 
energiatõhusustaseme hindamist, mis 
iseloomustab olemasolevaid ja uusi käitisi, 
mille summaarne nimisoojusvõimsus on 50 
MW või enam ja mis tegelevad kütuste 
põletamisega, ning selliseid käitisi, mis 
tegelevad mineraalõli ja gaasi 
rafineerimisega, võttes arvesse asjakohast 
parimat võimalikku tehnikat, mis on välja 
töötatud kooskõlas direktiiviga 2010/75/EL 
ja direktiiviga 2008/1/EÜ. Kui kõnealuse 

Komisjoni hinnang esimese täiendava 
aruande kohta sisaldab sellise 
energiatõhusustaseme hindamist, mis 
iseloomustab olemasolevaid ja uusi käitisi, 
mille summaarne nimisoojusvõimsus on 50 
MW või enam ja mis tegelevad kütuste 
põletamisega, ning selliseid käitisi, mis 
tegelevad mineraalõli ja gaasi 
rafineerimisega, võttes arvesse asjakohast 
parimat võimalikku tehnikat, mis on välja 
töötatud kooskõlas direktiiviga 2010/75/EL 
ja direktiiviga 2008/1/EÜ. Kui kõnealuse 



AM\884003ET.doc 33/98 PE475.997v01-00

ET

hindamisega leitakse olulised erinevused 
selliste käitiste tegeliku 
energiatõhusustaseme ja asjakohase parima 
võimaliku tehnika kohaldamisega seotud 
energiatõhusustaseme vahel, teeb 
komisjon, kui see on asjakohane, 
ettepaneku nõuete kohta, millega 
parandada selliste käitiste 
energiatõhusustaset või ettepaneku, et 
sellise tehnika kasutamine oleks tulevikus 
uutele käitistele loa andmise tingimuseks 
ja olemasolevate käitiste lubade 
perioodilise läbivaatamise tingimuseks.

hindamisega leitakse olulised erinevused 
selliste käitiste tegeliku 
energiatõhusustaseme ja asjakohase parima 
võimaliku tehnika kohaldamisega seotud 
energiatõhusustaseme vahel, teeb 
komisjon, kui see on asjakohane, 
ettepaneku nõuete kohta, millega 
parandada selliste käitiste 
energiatõhusustaset.

Or. de

Selgitus

Lubade andmise menetlus ei kuulu komisjoni pädevusse – siin toodud ettepaneku raames 
mõjutaks komisjon kaudselt lubade andmise menetlust. Lisaks tähendaks see põhjendamatut 
sekkumist olemasolevate käitiste majanduslikku planeerimisse.

Muudatusettepanek 1529
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 5 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Samuti jälgib komisjon käesoleva 
direktiivi rakendamise mõju direktiivile 
2003/87/EÜ, direktiivile 2009/28/EÜ ning 
direktiivile 2010/31/EÜ.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

ELi heitkogustega kauplemise süsteem on turupõhine süsinikdioksiidi heite vähendamise 
vahend. Süsteemi järgmise etapi jooksul aastatel 2013–2020 juhib süsinikdioksiidi heidet 
seatud eesmärgi suunas järkjärguliselt vähendatav ülempiir (kvootide maksimumsumma).
Turul segaduse vältimiseks ei tohi ametiasutused saastekvootide hinda mõjutada.
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Muudatusettepanek 1530
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan 
Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Romana Jordan Cizelj

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 5 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Samuti jälgib komisjon käesoleva direktiivi 
rakendamise mõju direktiivile 2003/87/EÜ, 
direktiivile 2009/28/EÜ ning direktiivile 
2010/31/EÜ.

Samuti jälgib komisjon käesoleva direktiivi 
rakendamise mõju direktiivile 2003/87/EÜ, 
direktiivile 2009/28/EÜ ning direktiivile 
2010/31/EÜ. Kui komisjon leiab, et vaja 
on kohandusmeetmeid, ei tohi need 
häirida direktiivide 2003/87/EÜ, 
2009/28/EÜ ning direktiivi 2010/31/EÜ 
rakendamist.

Or. en

Selgitus

Tuleb täpsustada, et komisjoni sekkumine, näiteks heitkogustega kauplemise süsteemi 
perioodi 2013–2030 süsinikdioksiidi kvootide kõrvalejätmine, ei ole võimalik. Vastasel korral 
ei oleks turuosaliste ega ametiasutuste jaoks õiguskindlust ning tulevikku suunatud 
investeerimisotsuseid, k.a energiatõhususe kohta, oleks keerulisem teha.

Muudatusettepanek 1531
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 5 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Samuti jälgib komisjon käesoleva direktiivi 
rakendamise mõju direktiivile 2003/87/EÜ,
direktiivile 2009/28/EÜ ning direktiivile 
2010/31/EÜ.

Samuti jälgib komisjon käesoleva direktiivi 
rakendamise mõju direktiivile 2009/28/EÜ 
ning direktiivile 2010/31/EÜ.

Or. en

Muudatusettepanek 1532
Bendt Bendtsen
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 5 – punkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Konkreetselt direktiivi 2003/87/EÜ 
(heitkogustega kauplemise süsteem, HKS) 
kohta esitavad liikmesriigid teavet, mida 
komisjon kasutab HKSile avaldatava 
mõju seirel.
Komisjonipoolne HKSiga seotud seire 
peab olema kasutusel „selleks et säilitada 
heitkogustega kauplemise süsteemi 
stiimulid, millega soodustatakse 
investeerimist vähese CO2-heitega 
tehnoloogiasse ja valmistatakse HKSis 
osalevaid sektoreid ette tulevikus 
vajalikuks innovatsiooniks”, nagu 
öeldakse mõjuhinnangus ja põhjenduses 
34.
Neid meetmeid tuleb rakendada, k.a 
heitkogustega kauplemise süsteemi 
kohandamine, jättes kõrvale sobiva hulga 
aastatel 2013–2020 enampakkumisel 
müüdavaid saastekvoote, nagu 
mõjuhinnangus on samuti öeldud.
Kõnealuste meetmete põhimõtted on 
järgmised:
Kui artikli 19 lõike 4 kohane seire näitab 
mõju HKSile madala süsinikdioksiidi 
kvoodi hinna näol võrreldes vähese 
süsinikdioksiidi heite edenemiskavaga, 
analüüsib komisjon vajadust jätta kõrvale 
vastava hulga aastatel 2013–2020 
enampakkumisel müüdavate kvootide 
koguhulgast. Reeglid selle kohta, kui 
palju kvoote tuleb kõrvale jätta, 
otsustatakse õigusakti ettepanekus, mis 
tuleb esitada enne 2013. aasta lõppu.
Kõrvale jäetav hulk arvutatakse, 
vähendades liikmesriikide 
enampakkumisel müüdavat hulka (HKSi 
direktiivi artikli 10 lõige 1), ning 
jagatakse liikmesriikide vahel samamoodi 
nagu on tehtud HKSi direktiivi artikli 10 
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lõikes 2.

Or. en

Selgitus

Kiiremas korras tuleb tagada mehhanism, mida saab kasutada juhul, kui energiatõhususe 
direktiiv avaldab negatiivset mõju HKSile. Seetõttu peaks komisjon käivitama eeskirjade 
kehtestamise protsessi, et määrata, kuidas ja millal jäetakse kvoote kõrvale ning hinnatakse 
võimalikku koormuse ja jõupingutuste jagamist liikmesriikide vahel.

Muudatusettepanek 1533
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Hiljemalt 6 kuud pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist võtab komisjon vastu 
määruse direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10 
lõikes 4 osutatud määruse muutmiseks, et 
tühistada vähemalt 1,4 miljardit 
saastekvooti selleks, et säilitada stiimul 
investeerimiseks energiatõhusatesse 
meetmetesse ja vähese süsinikdioksiidi 
heitega tehnoloogiatesse ning hoida 
direktiiviga 2003/87/EÜ seatud 
sihikindluse taset.

Or. en

Selgitus

HKSi tuleb kohandada majanduslangusest tulenevatele mõjudele, mis mõjutavad pikaajalist 
saastekvootide nappust, et säilitada HKSiga hõlmatud käitistes stiimulid energiatõhusatesse 
meetmetesse ja vähese süsinikdioksiidi heitega tehnoloogiatesse investeerimiseks. On vaja 
hüvitada käesoleva direktiivi rakendamisest tulenev nõudluse vähenemine HKSi kvootide 
järele, et viia hinnakujunemine tagasi direktiivi 2003/87/EÜ suhtes kokkuleppimise aluseks 
võetud mõjuhinnangus prognoositud tasemele.

Muudatusettepanek 1534
Marita Ulvskog
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjon esitab 30. juuniks 2014 artikli 
3 lõikes 2 osutatud hinnangu Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule ning pärast 
seda, kui see on asjakohane, 
kohustuslikke riiklikke eesmärke 
kehtestava õigusakti ettepaneku.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1535
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjon esitab 30. juuniks 2014 artikli 
3 lõikes 2 osutatud hinnangu Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule ning pärast 
seda, kui see on asjakohane, kohustuslikke 
riiklikke eesmärke kehtestava õigusakti 
ettepaneku.

7. Komisjon esitab 30. juuniks 2014 artikli 
3 lõikes 2 osutatud hinnangu Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule ning pärast 
seda, kui see on asjakohane, täiendavate 
meetmete ettepanekud. Kõnealune 
hinnang peab samuti põhinema lõikes 1 
osutatud esimese aastaaruande 
hindamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 1536
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjon esitab 30. juuniks 2014 artikli 
3 lõikes 2 osutatud hinnangu Euroopa 

7. Komisjon esitab 30. juuniks 2013 artikli 
3 lõikes 2 osutatud hinnangu Euroopa 
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Parlamendile ja nõukogule ning pärast 
seda, kui see on asjakohane, kohustuslikke 
riiklikke eesmärke kehtestava õigusakti
ettepaneku.

Parlamendile ja nõukogule, millele 
lisatakse, kui see on asjakohane, 
täiendavaid kohustuslikke riiklikke 
eesmärke kehtestava õigusakti ettepanek.

Or. en

Muudatusettepanek 1537
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjon esitab 30. juuniks 2014 artikli 
3 lõikes 2 osutatud hinnangu Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule ning pärast 
seda, kui see on asjakohane, kohustuslikke 
riiklikke eesmärke kehtestava õigusakti 
ettepaneku.

7. Komisjon esitab detsembriks 2016
artikli 3 lõikes 2 osutatud hinnangu 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule ning 
pärast seda, kui see on asjakohane, 
täiendavaid meetmeid kehtestava õigusakti
ettepaneku.

Or. en

Selgitus

Käesoleva direktiivi eduka rakendamise kontrollimiseks peaks andma piisavalt aega. 2016. 
aastaks koostatava hinnangu põhjal esitab komisjon ettepaneku täiendavate meetmete 
kehtestamiseks, kui neid on vaja Euroopa 20% energiatõhususe parandamise eesmärgi 
saavutamiseks aastaks 2020.

Muudatusettepanek 1538
Markus Pieper, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Jolanta Emilia Hibner, Ioannis A. Tsoukalas, Werner Langen, Vladimir Urutchev, 
Holger Krahmer, Romana Jordan Cizelj

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjon esitab 30. juuniks 2014 artikli 
3 lõikes 2 osutatud hinnangu Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule ning pärast 

7. Komisjon esitab 31. detsembriks 2013
artikli 3 lõikes 2 osutatud hinnangu 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule ning 
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seda, kui see on asjakohane, kohustuslikke 
riiklikke eesmärke kehtestava õigusakti 
ettepaneku.

pärast seda, kui see on asjakohane, 
kohustuslikke riiklikke eesmärke
kehtestava õigusakti ettepaneku.

Or. en

Muudatusettepanek 1539
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjon esitab 30. juuniks 2014 artikli 
3 lõikes 2 osutatud hinnangu Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule ning pärast 
seda, kui see on asjakohane, kohustuslikke 
riiklikke eesmärke kehtestava õigusakti 
ettepaneku.

7. Komisjon esitab 30. märtsiks 2016
artikli 3 lõikes 2 osutatud hinnangu 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule ning 
pärast seda, kui see on asjakohane, 
kohustuslikke riiklikke eesmärke 
kehtestava õigusakti ettepaneku.

Or. de

Selgitus

Kui direktiivi tuleb rakendada alles 2013. aastal, siis ei saa komisjon juba 2014. aasta keskel 
viia läbi tõsist hinnangut selle kohta, kas liikmesriikide meetmetest koos käesolevaga 
sätestatud lisameetmetega piisab selleks, et saavutada ELi lõplik eesmärk. Objektiivsest 
vaatekohast ei ole see võimalik.

Muudatusettepanek 1540
Fiona Hall, Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 8 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Komisjon esitab 30. juuniks 2018
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
aruande artikli 6 rakendamise kohta.
Vajaduse korral esitab ta pärast aruannet 
õigusakti ettepaneku ühel või mitmel 
järgneval põhjusel:

8. Komisjon esitab 30. juuniks 2017
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
aruande artikli 6 rakendamise kohta.
Vajaduse korral esitab ta pärast aruannet 
õigusakti ettepaneku ühel või mitmel 
järgneval põhjusel:
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Or. en

Muudatusettepanek 1541
Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 8 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Komisjon esitab 30. juuniks 2018
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
aruande artikli 6 rakendamise kohta.
Vajaduse korral esitab ta pärast aruannet 
õigusakti ettepaneku ühel või mitmel 
järgneval põhjusel:

8. Komisjon esitab 30. juuniks 2016
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
aruande artikli 6 rakendamise kohta.
Vajaduse korral esitab ta pärast aruannet 
õigusakti ettepaneku ühel või mitmel 
järgneval põhjusel:

Or. en

Muudatusettepanek 1542
Francisco Sosa Wagner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 8 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Komisjon esitab 30. juuniks 2018
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
aruande artikli 6 rakendamise kohta.
Vajaduse korral esitab ta pärast aruannet 
õigusakti ettepaneku ühel või mitmel 
järgneval põhjusel:

8. Komisjon esitab 30. juuniks 2016
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
aruande artikli 6 rakendamise kohta.
Vajaduse korral esitab ta pärast aruannet 
õigusakti ettepaneku ühel või mitmel 
järgneval põhjusel:

Or. en

Selgitus

Selgitus: 2020. aasta eesmärgi saavutamiseks tuleks artikkel 6 varem läbi vaadata.

Muudatusettepanek 1543
Ivo Belet
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 8 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) et muuta artikli 6 lõikes 1 osutatud 
säästu määra;

a) et jätkata artikli 6 lõikes 1 osutatud 
säästu määraga või kehtestada uus;

Or. en

Muudatusettepanek 1544
Fiona Hall, Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. 30. juuniks 2018 hindab komisjon 
liikmesriikides tehtud edusamme 
õigusnormidega seotud ja muude tõkete 
kõrvaldamisel, millele on osutatud artikli 
15 lõikes 1; vajaduse korral esitab ta 
hinnangu põhjal õigusakti ettepaneku.

9. 30. juuniks 2017 hindab komisjon 
liikmesriikides tehtud edusamme 
õigusnormidega seotud ja muude tõkete 
kõrvaldamisel, millele on osutatud artikli 
15 lõikes 1; vajaduse korral esitab ta 
hinnangu põhjal õigusakti ettepaneku.

Or. en

Muudatusettepanek 1545
Francisco Sosa Wagner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. 30. juuniks 2018 hindab komisjon 
liikmesriikides tehtud edusamme 
õigusnormidega seotud ja muude tõkete 
kõrvaldamisel, millele on osutatud artikli 
15 lõikes 1; vajaduse korral esitab ta 
hinnangu põhjal õigusakti ettepaneku.

9. 30. juuniks 2016 hindab komisjon 
liikmesriikides tehtud edusamme 
õigusnormidega seotud ja muude tõkete 
kõrvaldamisel, millele on osutatud artikli 
15 lõikes 1; vajaduse korral esitab ta 
hinnangu põhjal õigusakti ettepaneku.

Or. en
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Selgitus

Selgitus: 2020. aasta eesmärgi saavutamiseks tuleks hinnata tõkete kõrvaldamist varem.

Muudatusettepanek 1546
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. 30. juuniks 2018 hindab komisjon 
liikmesriikides tehtud edusamme 
õigusnormidega seotud ja muude tõkete 
kõrvaldamisel, millele on osutatud artikli 
15 lõikes 1; vajaduse korral esitab ta 
hinnangu põhjal õigusakti ettepaneku.

9. 30. juuniks 2018 hindab komisjon 
liikmesriikides tehtud edusamme 
õigusnormidega seotud ja muude tõkete 
kõrvaldamisel, millele on osutatud artikli 
15 lõikes 1; vajaduse korral esitab ta 
hinnangu põhjal soovitused.

Or. en

Muudatusettepanek 1547
Bendt Bendtsen, Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10 a. Kui käesolevas direktiivis sätestatud 
uute meetmete tulemusel süsinikdioksiidi 
hind langeb, rakendab komisjon jooksvalt 
meetmeid, näiteks kvootide turult 
kõrvaldamist, et tagada heitkogustega 
kauplemise süsteemi toimimine nii, nagu 
see oleks toiminud ilma meetmete 
lisapaketita ning kooskõlas algse 
eesmärgiga luua stiimuleid 
investeerimiseks energiatõhususse ja 
taastuvatesse energiaallikatesse.

Or. en
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Muudatusettepanek 1548
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 20 a
Läbivaatamine
Artikli 20 kohaselt loodud komitee abil 
hindab komisjon hiljemalt 1. jaanuariks 
2018 käesoleva direktiivi kohaldamisel 
saadud kogemusi ja toimunud arengut 
ning esitab vajaduse korral ettepanekud.

Or. ro

Muudatusettepanek 1549
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi täitmiseks vajalikud õigusnormid 
hiljemalt [12 kuu möödumisel käesoleva 
direktiivi jõustumisest]. Nad edastavad 
kõnealuste normide teksti ning kõnealuste 
normide ja käesoleva direktiivi vahelise 
vastavustabeli viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi täitmiseks vajalikud õigusnormid 
hiljemalt [24 kuu möödumisel käesoleva 
direktiivi jõustumisest]. Nad edastavad 
kõnealuste normide teksti ning kõnealuste 
normide ja käesoleva direktiivi vahelise 
vastavustabeli viivitamata komisjonile.

Or. de

Selgitus

Seatud eesmärgid peavad olema realistlikud.

Muudatusettepanek 1550
Ioan Enciu
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi täitmiseks vajalikud õigusnormid 
hiljemalt [12 kuu möödumisel käesoleva 
direktiivi jõustumisest]. Nad edastavad 
komisjonile viivitamata nende 
õigusnormide teksti ning nende 
õigusnormide ja käesoleva direktiivi sätete 
vastavustabeli.

Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi täitmiseks vajalikud õigusnormid 
hiljemalt [24 kuu möödumisel käesoleva 
direktiivi jõustumisest]. Nad edastavad 
komisjonile viivitamata nende 
õigusnormide teksti ning nende 
õigusnormide ja käesoleva direktiivi sätete 
vastavustabeli.

Or. ro

Muudatusettepanek 1551
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 22 a
Direktiivi 2003/87/EÜ muudatused
Direktiivi 2003/87/EÜ artiklisse 9 
lisatakse pärast teist lõiku järgmine lõik:
„Alates 2014. aastast on lineaarse 
vähendamise tegur 2,25%.”

Or. en

Selgitus

HKSi ülempiiri lineaarset tegurit tuleks kohandada nii energiatõhususe meetmetele kui ka ELi 
kliimaeesmärgile saavutada 2050. aastaks vähemalt 80% suurune ELi kasvuhoonegaaside 
heite vähenemine. 2,25% kujutab endast komisjoni 2050. aasta kliima edenemiskavas 
visandatud HKSiga hõlmatud sektorite heidete osakaaludel põhinevat lineaarset vähenemist.

Muudatusettepanek 1552
Kathleen Van Brempt



AM\884003ET.doc 45/98 PE475.997v01-00

ET

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 22 a

Direktiivi 2003/87/EÜ artikli 9 lõppu 
lisatakse järgmine lõik: „Alates 2014. 
aastast ja igal järgneval aastal on 
esimeses lõigus osutatud lineaarse 
vähendamise tegur 2,43%.”

Or. en

Selgitus

Parandamaks põhilise tähtsusega pikaajalist stiimulit energiatõhususse ja vähese 
süsinikdioksiidiga tehnoloogiatesse investeerimiseks, ühtlustades ka HKSi kvootide aastast 
eraldamist komisjoni konkurentsivõimelise vähese süsinikdioksiidi heitega majanduse 
edenemiskavaga (KOM/11/112) kooskõlalisele tasemele.

Muudatusettepanek 1553
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolev direktiiv on adresseeritud 
liikmesriikidele.

Käesolev direktiiv on adresseeritud 
liikmesriikidele, Euroopa Liidu 
institutsioonidele, organitele ja asutustele.

Or. ro

Muudatusettepanek 1554
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa -I (uus)
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Komisjoni ettepanek

Taani 19,17 0,83
Saksamaa (3) (4) 241,16 58,69 
Eesti 4,89 0,71
Iirimaa 15,92 2,75
Kreeka 33,26 2,70
Hispaania (4) 131,71 31,12
Prantsusmaa (3) (4) 211,50 64,88 (5)
Itaalia (3) (4) 159,82 48,97 (5)
Küpros 2,31 0,46
Läti 6,16 0,67
Leedu 8,56 1,14
Luksemburg 5,40 0,20
Ungari 26,67 2,96
Malta 0,70 0,24
Madalmaad (2) (4) 57,99 17,75 (5)
Austria 29,20 7,16
Poola (4) 91,71 18,12
Portugal 24,01 6,00

Muudatusettepanek

-I LISA

Riiklikud energiasäästu eesmärgid

A. Riiklik energiasäästu eesmärk 2020. aastaks (primaarenergia)

MAKSIMAALNE 
PRIMAARENERGIA TARBIMINE 

2020. A (Mtoe) (1)

ENERGIASÄÄSTU 
MIINIMUMEESMÄRK 
– PRIMAARENERGIA 

TARBIMISE 
VÄHENDAMINE 2020. 

A (Mtoe) (S2020)

Belgia 43,55 9,80
Bulgaaria 18,57 3,20
Tšehhi Vabariik (2) 36,50 9,12
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Rumeenia 40,07 10,00
Sloveenia (2) 7,02 1,76
Slovaki Vabariik 18,51 1,65
Soome 33,17 4,21
Rootsi 43,01 12,80 (5)
Ühendkuningriik (2) (4) 163,43 50,04 (5)

EL 1474 368

kus
S2020 = vaadeldava liikmesriigi energiasääst 
2020. aastal
(1) Kõik energiasäästu eesmärgid põhinevad 
liikmesriikide poolt 2011. aasta aprillis 
riiklikes reformikavades (RRK) esitatud 
andmetel, v.a (2), kes ei ole RRKs 
energiasäästu eesmärke esitanud.
(2) Liikmesriik, kes ei ole RRKs energiasäästu 
eesmärke esitanud. Nende nelja liikmesriigi 
vastavad eesmärgid on tuletatud vahetult ELi 
energiasäästu eesmärgi määramisel 
kasutatava metoodika abil, mis on 
määratletud kui 20% võrra vähem kui 2007. 
aasta prognoosid.
(3) Saksamaa eesmärki on korrigeeritud nii, et 
see võtaks arvesse Saksamaa riiklikku 
Energykoncept’i, milles on kehtestatud 20% 
primaarenergia vähendamine võrreldes 
aastaga 2008; Prantsusmaa eesmärki on 
kohandatud selleks, et võtta arvesse lõpp- ja 
primaarenergia tarbimise vahelist 
muundamistegurit 1,63; Itaalia eesmärki on 
korrigeeritud selleks, et võtta arvesse PRIMES 
2007 raames koostatud ebatäpseid prognoose.
(4) 47,45 Mtoe suurune erinevus 
prognoositava ELi eesmärgi (riiklike 
eesmärkide summa pärast korrektsioone) ja 
ELi põhieesmärgi – mis nõuab ELi 
primaarenergiatarbimise vähendamist 2020. 
aastal vähemalt 368 Mtoe võrra – vahel on 
jaotatud võrdselt liikmesriikide vahel, mis 
tarbivad 2020. aastal rohkem kui 50 Mtoe 
primaarenergiat. Seega teevad seitse 
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liikmesriiki täiendava jõupingutuse, 
vähendades oma energiatarbimist 2020. aastal 
4,3% võrra.
(5) Liikmesriik, kes peab tegema oma 
primaarenergia tarbimises 2020. aastal 
suurema jõupingutuse kui alla -20% ühtse 
määraga arvutatud vähenemine PRIMES 
2007 alusel.

B. Soovituslikud vahe-eesmärgid
Artikli 3 lõikes 2 osutatud 
soovituslike vahe-eesmärkide puhul 
järgitakse iga liikmesriigi 2020. aasta 
eesmärgi täitmisel järgmisi 
primaarenergia säästu eesmärke:
25%* (S2020) 2014. aastal;
50%* (S2020) 2016. aastal;
75%* (S2020) 2018. aastal;
kus
S2020 = vaadeldava liikmesriigi 
energiasääst 2020. aastal (tabeli A 
osa parempoolsest veerust).

Or. en

Selgitus

Member States have set energy saving targets in their National Reform Programmes, and/or 
at national level. The gap between the estimated EU 2020 target (sum of national targets) and 
the EU headline target - requiring a reduction of EU primary energy consumption of at least 
368 Mtoe in 2020 -, has been equally (-4.3%) distributed amongst the seven biggest energy 
consumers. To ensure that the 2020 saving targets are achieved, Member States should work 
towards an indicative trajectory tracing a path towards the achievement of their targets. It 
will allow the Commission to make the necessary monitoring and verification towards the 
achievement of the overall EU energy saving target. The Rapporteur is of the opinion that this 
path could be a linear one.

Muudatusettepanek 1555
Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa -I (uus)
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Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

-I LISA

Riiklikud energiasäästu eesmärgid

A. Riiklik energiasäästu eesmärk 2020. aastaks (primaarenergia)

Energiasäästu 
miinimumeesmärk –

Primaarenergia 
tarbimise vähendamine 

2020. A (Mtoe)

Energiasäästu 
miinimumeesmärk –

Primaarenergia 
tarbimise vähendamine 

2025. A (Mtoe)

Energiasäästu 
miinimumeesmärk –

Primaarenergia 
tarbimise vähendamine 

2030. A (Mtoe)

Belgia th th th

Bulgaaria th th th

Tšehhi 
Vabariik

th th th

Taani th th th

Saksamaa th th th

Eesti th th th

Iirimaa th th th

Kreeka th th th

Hispaania th th th

Prantsusmaa th th th

Itaalia th th th

Küpros th th th

Läti th th th

Leedu th th th

Luksemburg th th th

Ungari th th th

Malta th th th
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Madalmaad th th th

Austria th th th

Poola th th th

Portugal th th th

Rumeenia th th th

Sloveenia th th th

Slovaki 
Vabariik

th th th

Soome th th th

Rootsi th th th

Ühend-
kuningriik

th th th

EL 368 th th

kus „th” tähendab „täidetakse hiljem”

Or. en

Muudatusettepanek 1556
Fiona Hall, Corine Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa -I (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

-I LISA

ELi 20% säästu eesmärgi täitmiseks vajalikud riiklikud primaarenergia tarbimise tasemed 
2020. aastal

Liikmesriigid arvestavad artikli 3 lõike 1 kohaste eesmärkide seadmisel järgmisi väärtusi.
Liikmesriik, kes esitab tabeli väärtusest lahkneva eesmärgi, peab esitama selleks piisava 
põhjenduse.
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Liikmesriik Primaarenergia tarbimine (Mtoe)

2007 2020. aasta 
prognoos

-20% Absoluutne 
vähendamin

e

Belgia 50,2 53,4 42,7 10,7 

Bulgaaria 19,3 21,8 17,4 4,4 

Tšehhi Vabariik 43,6 45,6 36,5 9,1 

Taani 20,2 20,0 16,0 4,0 

Saksamaa 314,9 299,9 239,9 60,0 

Eesti 5,9 5,6 4,5 1,1 

Iirimaa 15,8 18,7 14,9 3,7 

Kreeka 32,6 36,0 28,8 7,2 

Hispaania 138,9 162,8 130,3 32,6 

Prantsusmaa 254,8 276,4 221,1 55,3 

Itaalia 173,3 208,8 167,0 41,8 

Küpros 2,7 2,8 2,2 0,6 

Läti 4,7 6,8 5,5 1,4 

Leedu 7,8 9,7 7,8 1,9 

Luksemburg 4,6 5,6 4,5 1,1 

Ungari 24,7 29,6 23,7 5,9 

Malta 0,9 0,9 0,7 0,2 

Madalmaad 70,3 75,7 60,6 15,1 

Austria 32,0 36,4 29,1 7,3 

Poola 93,1 109,8 87,9 22,0 

Portugal 23,8 30,0 24,0 6,0 

Rumeenia 37,5 50,1 40,1 10,0 

Sloveenia 7,0 8,8 7,0 1,8 

Slovaki Vabariik 16,8 20,3 16,3 4,1 

Soome 36,2 37,4 29,9 7,5 

Rootsi 48,1 55,8 44,6 11,2 

Ühendkuningriik 212,2 213,5 170,8 42,7 

EL 27 1692,0 1842,1 1473,6 368,4 
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Or. en

Selgitus

ELi 2020. aasta energiasäästu eesmärk tuletati 20% vähenduse rakendamisel 2020. aastaks 
prognoositud primaarenergia kasutamise tasemete suhtes. Eespool toodud tabelis on 
rakendatud sama meetodit prognoositava primaarenergia tarbimise tasemete suhtes 
liikmesriikide kaupa. Aluseks võetava tarbimise prognoosimisel kasutatav mudel võtab 
arvesse energiatarbimise arengu makromajanduslikke mõjutajaid. Saadud 2020. aasta 
tarbimistasemed esindavad seetõttu igalt liikmesriigilt nõutavat õiglast osa käesoleva 
direktiivi artiklis 1 sätestatud eesmärkide saavutamiseks tehtavates pingutustes.

Muudatusettepanek 1557
Francisco Sosa Wagner 

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa -I (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

-I LISA

Liikmesriik 2007. aasta 
primaarenergia tarbimine

2020. aasta 
primaarenergia tarbimine

Belgia 50,2 40,2

Bulgaaria 19,3 15,4

Tšehhi Vabariik 43,6 34,9

Taani 20,2 16,2

Saksamaa 314,9 251,9

Eesti 5,9 4,7

Iirimaa 15,8 12,6

Kreeka 32,6 26,1

Hispaania 138,9 111,1

Prantsusmaa 254,8 203,8

Itaalia 173,3 138,6

Küpros 2,7 2,2

Läti 4,7 3,8
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Leedu 7,8 6,2

Luksemburg 4,6 3,7

Ungari 24,7 19,8

Malta 0,9 0,7

Madalmaad 70,3 56,2

Austria 32,0 25,6

Poola 93,1 74,5

Portugal 23,8 19,0

Rumeenia 37,5 30,0

Sloveenia 7,0 5,6

Slovaki Vabariik 16,8 13,4

Soome 36,2 29,0

Rootsi 48,1 38,5

Ühendkuningriik 212,2 169,8

EL 1691,9 1353,5

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid arvestavad artikli 3 lõike 1 kohaste eesmärkide seadmisel järgmisi väärtusi.
Liikmesriik, kes esitab tabeli väärtusest lahkneva eesmärgi, peab esitama selleks piisava 
põhjenduse.

Muudatusettepanek 1558
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa -I (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

-I LISA

Riiklikud energiasäästu eesmärgid
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Primaarenergia tarbimine (Mtoe)
Liikmesriik 2007 2020. aasta 

prognoos
Vähendamise 

kogus
Absoluutne 

vähendamine

Belgia 50,2 53,4 täidetakse hiljem täidetakse hiljem

Bulgaaria 19,3 21,8 täidetakse hiljem täidetakse hiljem

Tšehhi Vabariik 43,6 45,6 täidetakse hiljem täidetakse hiljem

Taani 20,2 20,0 täidetakse hiljem täidetakse hiljem

Saksamaa 314,9 299,9 täidetakse hiljem täidetakse hiljem

Eesti 5,9 5,6 täidetakse hiljem täidetakse hiljem

Iirimaa 15,8 18,7 täidetakse hiljem täidetakse hiljem

Kreeka 32,6 36,0 täidetakse hiljem täidetakse hiljem

Hispaania 138,9 162,8 täidetakse hiljem täidetakse hiljem

Prantsusmaa 254,8 276,4 täidetakse hiljem täidetakse hiljem

Itaalia 173,3 208,8 täidetakse hiljem täidetakse hiljem

Küpros 2,7 2,8 täidetakse hiljem täidetakse hiljem

Läti 4,7 6,8 täidetakse hiljem täidetakse hiljem

Leedu 7,8 9,7 täidetakse hiljem täidetakse hiljem

Luksemburg 4,6 5,6 täidetakse hiljem täidetakse hiljem

Ungari 24,7 29,6 täidetakse hiljem täidetakse hiljem

Malta 0,9 0,9 täidetakse hiljem täidetakse hiljem

Madalmaad 70,3 75,7 täidetakse hiljem täidetakse hiljem

Austria 32,0 36,4 täidetakse hiljem täidetakse hiljem

Poola 93,1 109,8 täidetakse hiljem täidetakse hiljem

Portugal 23,8 30,0 täidetakse hiljem täidetakse hiljem

Rumeenia 37,5 50,1 täidetakse hiljem täidetakse hiljem

Sloveenia 7,0 8,8 täidetakse hiljem täidetakse hiljem

Slovaki Vabariik 16,8 20,3 täidetakse hiljem täidetakse hiljem

Soome 36,2 37,4 täidetakse hiljem täidetakse hiljem

Rootsi 48,1 55,8 täidetakse hiljem täidetakse hiljem

Ühendkuningriik 212,2 213,5 täidetakse hiljem täidetakse hiljem

EL 1691,9 1842,2 täidetakse hiljem täidetakse hiljem

Or. en
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Selgitus

2007. aasta energiatarbimine ja 2020. aasta prognoos PRIMESi mudelist. Tegelik 
vähendamine on jäetud tühjaks, et arutleda selle üle, kuidas jaotada üksikute liikmesriikide 
säästukohustused.

Muudatusettepanek 1559
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – I osa – punkt b – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

C on elektrienergia ja soojusenergia 
suhtarv.

C on saadud elektrienergia ja kogu
soojusenergia – võttes arvesse ka edasist 
muundamist – suhtarv.

Or. pl

Selgitus

Selgitamine.

Muudatusettepanek 1560
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – Osa I – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) Liikmesriigid võivad kasutada 
erinevaid suhtarve, kui nad suudavad 
neid põhjendada.

Or. en

Muudatusettepanek 1561
Paul Rübig
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – III osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik kasutab koostootmisest 
saadava elektrienergia arvutamise 
üldpõhimõtete rakendamisel ja 
kohaldamisel otsusega 2008/952/EÜ
kehtestatud üksikasjalikke suuniseid.

Liikmesriik kasutab koostootmisest 
saadava elektrienergia arvutamise 
üldpõhimõtete rakendamisel ja 
kohaldamisel soojus- ja elektrienergia 
koostootmise määramise käsiraamatu 
(CEN/CENELEC-CWA 45547) või 
soojus- ja elektrienergia koostootmise 
direktiivi 2004/8/EÜ rakendamise 
suunistega (märts 2007) kehtestatud 
üksikasjalikke suuniseid.

Or. en

Selgitus

Määrusel 2008/952/EÜ põhinev arvutusmeetod ei ole piisavalt spetsiifiline ega paku 
võrrandarvutusi; seetõttu pakume nimetatud kaks suunist, mis sisaldavad üksikasjalikke 
arvutusmeetodeid ja näiteid.

Muudatusettepanek 1562
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Holger 
Krahmer, Krišjānis Kariņš, Jolanta Emilia Hibner 

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

I a LISA

Riiklike energiatõhususe eesmärkide 
arvutusmeetod

Riiklike energiasäästu eesmärkide 
ettepanekuid esitades kasutab komisjon 
Primes 2007 mudeli kohast 2020. aasta 
primaarenergia tarbimise prognoosi 
lähtepunkti ning võtab arvesse 
eriparameetreid, näiteks riigi majanduse 
struktuuri, suhtelist lähtepositsiooni ja 
kliimatingimusi. Sel juhul kehtivad 
järgmised meetodid:
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Primes 2007 baasprognoos 2020 (Mtoe) -
20% säästu
2020. aasta absoluutsed 
vähendamiseesmärgid võrreldes 2007. 
aasta primaarenergia tarbimise tasemega 
peavad sisaldama järgmiste kategooriate 
korrektsioonitegureid:
- maksimaalse vähendamise künnis 
üheksast ELi riigist koosnevale rühmale, 
kellel on madalaim tegelik leibkonna 
sissetulek liikme kohta (L9[1]),
- maksimaalse vähendamise künnis 15 
ELi riigist koosnevale rühmale, kes on 
abikõlblikud ühtekuuluvusfondi raames 
(C15),
- maksimaalse vähendamise künnis iga 
riigi jaoks,
- minimaalse vähendamise künnis iga 
riigi jaoks, kes ei ole ühtekuuluvusfondi 
raames abikõlblik (EL 27 miinus C15[2]),
- minimaalse vähendamise künnis iga 
riigi jaoks, kes on ühtekuuluvusfondi 
raames abikõlblik (C15),
- maksimaalne künnis energiatarbimise 
absoluutsele kasvule.
Liikmesriigid võivad kooskõlas artikli 3 
lõikega 1 arvestada oma absoluutse 
vähendamisena väljendatud 
energiatõhususe eesmärgi 
naftaekvivalenttonnides väljendatud 
primaarenergia tarbimise eesmärgiks 
2005. aasta hindades väljendatud 
sisemajanduse koguprodukt miljoni euro 
kohta.
_________________
[1] L9 riikide hulka kuuluvad Bulgaaria, 
Läti, Poola, Eesti, Ungari, Leedu, 
Slovakkia ja Tšehhi Vabariik, vt Eurostat, 
Statistics in Focus, 16/2011.
[2] C15 riigid: L9 riigid ning Sloveenia, 
Portugal, Malta, Kreeka, Küpros ja 
Hispaania.



PE475.997v01-00 58/98 AM\884003ET.doc

ET

Or. en

Muudatusettepanek 1563
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt a – teine a taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- tahkete olmejäätmete töötlemiseks 
mõeldud põletuskäitiste toodang, kui 
nende energiatõhusus on võrdne või 
suurem kui sätestatud jäätmedirektiivi 
2008/98/EÜ II lisa koodis R1*.

Or. en

Muudatusettepanek 1564
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt b – kuues lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

CHP Eη on koostootmise elektriline 
kasutegur, mis on määratletud kui aastas 
koostoodetud elektrienergia kogus jagatud 
kogu kasuliku soojus- ja elektrienergia 
koostootmiseks kulunud kütusekogusega.
Kui koostootmisseadmes toodetakse 
mehaanilist energiat, võib aasta jooksul 
koostoodetud elektrienergia kogust 
suurendada täiendava liikmega, mis 
väljendab nimetatud mehhaanilise 
energiaga võrdset elektrienergia kogust.
Kõnealune täiendav liige ei anna õigust 
päritolutagatise andmiseks vastavalt artikli 
10 lõikele 10.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. pl
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Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 1565
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt b – seitsmes lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ref Eη on elektrienergia eraldi tootmise 
kasuteguri kontrollväärtus.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. pl

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 1566
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt f – lõige 3 – alapunkt 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Soojus- ja elektrienergia eraldi 
tootmise kontrollväärtused peavad 
kajastama koostootmisjaama keskmist 
koormust kontrollperioodil.

Or. en

Selgitus

Taastuvate energiaallikate kasutuse suurenemine elektrienergia tootmisel võib tuua kaasa 
suure tõhususega jaamade osakoormusega töö. Selline osaline koormus toob kaasa jaama 
tõhususe vähenemise. Tuleb tuua sisse eraldi elektrienergia tootmise kontrollväärtuse tegur, 
mis kajastaks soojus- ja elektrienergia koostootmisjaamade käitamiskoormust.
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Muudatusettepanek 1567
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku sektori asutuste poolt ostetavate 
toodete, teenuste ja hoonete 
energiatõhususe nõuded

Avaliku sektori asutuste poolt ostetavate 
või renditavate toodete, teenuste ja hoonete 
energiatõhususe nõuded

Or. en

Muudatusettepanek 1568
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku sektori asutused järgivad toodete, 
teenuste ja hoonete ostmisel järgmist:

Avaliku sektori asutused järgivad toodete, 
teenuste ja hoonete ostmisel järgmist,
arvestades kulutõhusust, majanduslikku 
ja praktilist teostatavust ning tehnilist 
sobivust, samuti piisavat konkurentsi:

Or. en

Muudatusettepanek 1569
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku sektori asutused järgivad toodete, 
teenuste ja hoonete ostmisel järgmist:

Avaliku sektori asutused järgivad toodete, 
teenuste ja hoonete ostmisel järgmist, 
sätestades energiatõhususe nõuded 
tehniliste kirjeldustena:
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Or. en

Selgitus

Energiatõhususe nõuete riigihangetesse kaasamise mehhanismide määratlemine aitab kaasa 
õiguskindluse suurendamisele riigiasutuste jaoks. Tehniliste kirjelduste kasutamine on kõige 
tõhusam viis energiatõhusate toodete, teenuste ja hoonete ostmise tagamiseks.

Muudatusettepanek 1570
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku sektori asutused järgivad toodete, 
teenuste ja hoonete ostmisel järgmist:

Avaliku sektori asutused järgivad toodete, 
teenuste ja hoonete ostmisel järgmist,
arvestades kulutõhusust ning piisavat 
konkurentsi:

Or. en

Muudatusettepanek 1571
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku sektori asutused järgivad toodete, 
teenuste ja hoonete ostmisel järgmist:

Avaliku sektori asutused järgivad toodete, 
teenuste ja hoonete ostmisel riikide 
eelarvelist olukorda ning kulutasuvuse 
põhimõtet arvesse võttes järgmist:

Or. de

Muudatusettepanek 1572
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, 
Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku sektori asutused järgivad toodete, 
teenuste ja hoonete ostmisel järgmist:

Avaliku sektori asutused arvestavad
toodete, teenuste ja hoonete ostmisel 
piisavalt järgmisi suuniseid:

Or. en

Muudatusettepanek 1573
Markus Pieper, Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku sektori asutused järgivad toodete, 
teenuste ja hoonete ostmisel järgmist:

Avaliku sektori asutused järgivad toodete, 
teenuste ja hoonete ostmisel kulutasuvust 
arvesse võttes järgmist:

Or. de

Muudatusettepanek 1574
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku sektori asutused järgivad toodete, 
teenuste ja hoonete ostmisel järgmist:

Avaliku sektori asutused võtavad toodete, 
teenuste ja hoonete ostmisel asjakohaselt
arvesse järgmisi suuniseid:

Or. de

Selgitus

Seoses artikli 5 kohta esitatud muudatusettepanekuga peavad avaliku sektori asutused 
hangete puhul lisaks energiatõhususe kriteeriumile arvesse võtma ka muid tegureid, et 
valikukriteeriume asjakohaselt hinnata ning tähelepanu pöörata kulutasuvusele.



AM\884003ET.doc 63/98 PE475.997v01-00

ET

Muudatusettepanek 1575
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku sektori asutused järgivad toodete, 
teenuste ja hoonete ostmisel järgmist:

Avaliku sektori asutused peaksid järgima
toodete, teenuste ja hoonete ostmisel 
järgmist:

Or. ro

Muudatusettepanek 1576
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku sektori asutused järgivad toodete, 
teenuste ja hoonete ostmisel järgmist:

Avaliku sektori asutused järgivad toodete, 
teenuste ja hoonete ostmisel või rentimisel
järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 1577
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kui toode on hõlmatud direktiivi 
2010/30/EL või direktiivi 92/75/EMÜ 
rakendava komisjoni direktiivi kohaselt 
vastuvõetud delegeeritud õigusaktiga, 
ostavad nad üksnes selliseid tooteid, mis 
vastavad kõrgeima energiatõhususklassi 

a) kui toode on hõlmatud direktiivi 
2010/30/EL või direktiivi 92/75/EMÜ 
rakendava komisjoni direktiivi kohaselt 
vastuvõetud delegeeritud õigusaktiga, 
ostavad nad üksnes selliseid tooteid, mis 
vastavad kõrgeima energiatõhususklassi 



PE475.997v01-00 64/98 AM\884003ET.doc

ET

kriteeriumidele, võttes arvesse 
kulutõhusust, majanduslikku teostatavust, 
tehnilist sobivust ja piisavat konkurentsi;

kriteeriumidele;

Or. en

Muudatusettepanek 1578
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kui toode on hõlmatud direktiivi 
2010/30/EL või direktiivi 92/75/EMÜ 
rakendava komisjoni direktiivi kohaselt 
vastuvõetud delegeeritud õigusaktiga, 
ostavad nad üksnes selliseid tooteid, mis 
vastavad kõrgeima energiatõhususklassi 
kriteeriumidele, võttes arvesse 
kulutõhusust, majanduslikku teostatavust,
tehnilist sobivust ja piisavat konkurentsi;

a) kui toode on hõlmatud direktiivi 
2010/30/EL või direktiivi 92/75/EMÜ 
rakendava komisjoni direktiivi kohaselt 
vastuvõetud delegeeritud õigusaktiga, 
ostavad nad üksnes selliseid tooteid, mis 
vastavad kõrgeima energiatõhususklassi 
kriteeriumile. Avaliku sektori asutused 
võivad võtta arvesse kulutõhusust ja 
majanduslikku teostatavust, kasutades 
lepingu sõlmimise kriteeriume, milles 
energiatõhususe kaal on vähemalt võrdne 
hinnale antava kaaluga;

Or. en

Selgitus

Energiatõhususe nõuete riigihangetesse kaasamise mehhanismide määratlemine aitab kaasa 
õiguskindluse suurendamisele riigiasutuste jaoks. Tehniliste kirjelduste kasutamine on kõige 
tõhusam viis energiatõhusate toodete, teenuste ja hoonete ostmise tagamiseks. Avaliku sektori 
asutused võivad kasutada lepingu sõlmimise kriteeriumeid, et võtta arvesse punktis a osutatud 
toodete kulutõhususe ja majandusliku teostatavusega seotud probleeme.

Muudatusettepanek 1579
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kui toode on hõlmatud direktiivi 
2010/30/EL või direktiivi 92/75/EMÜ 
rakendava komisjoni direktiivi kohaselt 
vastuvõetud delegeeritud õigusaktiga, 
ostavad nad üksnes selliseid tooteid, mis 
vastavad kõrgeima energiatõhususklassi 
kriteeriumidele, võttes arvesse 
kulutõhusust, majanduslikku teostatavust, 
tehnilist sobivust ja piisavat konkurentsi;

a) kui toode on hõlmatud direktiivi 
2010/30/EL või direktiivi 92/75/EMÜ 
rakendava komisjoni direktiivi kohaselt 
vastuvõetud delegeeritud õigusaktiga, 
ostavad nad üksnes selliseid tooteid, mis 
vastavad kõrgeima energiatõhususklassi 
kriteeriumidele, tingimusel, et on 
vähemalt kolm riiklikku pakkujat ja 
järgmise saadaoleva energiatõhususe 
klassiga võrreldes suurem kasutusaja 
kulutõhusus;

Or. en

Muudatusettepanek 1580
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kui toode on hõlmatud direktiivi 
2010/30/EL või direktiivi 92/75/EMÜ 
rakendava komisjoni direktiivi kohaselt 
vastuvõetud delegeeritud õigusaktiga, 
ostavad nad üksnes selliseid tooteid, mis 
vastavad kõrgeima energiatõhususklassi 
kriteeriumidele, võttes arvesse 
kulutõhusust, majanduslikku teostatavust, 
tehnilist sobivust ja piisavat konkurentsi;

a) kui toode on hõlmatud direktiivi 
2010/30/EL või direktiivi 92/75/EMÜ 
rakendava komisjoni direktiivi kohaselt 
vastuvõetud delegeeritud õigusaktiga, 
peaksid nad ostma üksnes selliseid tooteid, 
mis vastavad kõrgeima 
energiatõhususklassi kriteeriumidele, 
võttes kõikides hankega seotud 
menetlusetappides asjakohaselt arvesse 
kulutõhusust, majanduslikku teostatavust, 
tehnilist sobivust ja piisavat konkurentsi;

Or. de

Selgitus

Hankemenetluse eri etappides võivad tähtsaks osutuda lisaks energiatõhususele nimetatud 
muud kriteeriumid, mistõttu tuleks neid eri menetlusetappides vastavalt hinnata.



PE475.997v01-00 66/98 AM\884003ET.doc

ET

Muudatusettepanek 1581
Fiona Hall, Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kui toode on hõlmatud direktiivi 
2010/30/EL või direktiivi 92/75/EMÜ 
rakendava komisjoni direktiivi kohaselt 
vastuvõetud delegeeritud õigusaktiga, 
ostavad nad üksnes selliseid tooteid, mis 
vastavad kõrgeima energiatõhususklassi 
kriteeriumidele, võttes arvesse 
kulutõhusust, majanduslikku teostatavust,
tehnilist sobivust ja piisavat konkurentsi;

a) kui toode on hõlmatud direktiivi 
2010/30/EL või direktiivi 92/75/EMÜ 
rakendava komisjoni direktiivi kohaselt 
vastuvõetud delegeeritud õigusaktiga, 
ostavad nad üksnes selliseid tooteid, mis 
vastavad kõrgeima energiatõhususklassi 
kriteeriumidele, võttes arvesse tehnilist 
sobivust ja piisavat konkurentsi;

Or. en

Muudatusettepanek 1582
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kui toode on hõlmatud direktiivi 
2010/30/EL või direktiivi 92/75/EMÜ 
rakendava komisjoni direktiivi kohaselt 
vastuvõetud delegeeritud õigusaktiga, 
ostavad nad üksnes selliseid tooteid, mis 
vastavad kõrgeima energiatõhususklassi
kriteeriumidele, võttes arvesse 
kulutõhusust, majanduslikku teostatavust, 
tehnilist sobivust ja piisavat konkurentsi;

a) kui toode on hõlmatud direktiivi 
2010/30/EL või direktiivi 92/75/EMÜ 
rakendava komisjoni direktiivi kohaselt 
vastuvõetud delegeeritud õigusaktiga, 
ostavad nad üksnes selliseid tooteid, mis 
vastavad kõrgeimate 
energiatõhususklasside kriteeriumidele, 
võttes arvesse kulutõhusust, majanduslikku 
teostatavust, tehnilist sobivust ja piisavat 
konkurentsi;

Or. fr

Muudatusettepanek 1583
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Vladimir Urutchev, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Werner Langen, Jan Březina, Holger Krahmer
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kui toode on hõlmatud direktiivi 
2010/30/EL või direktiivi 92/75/EMÜ 
rakendava komisjoni direktiivi kohaselt 
vastuvõetud delegeeritud õigusaktiga, 
ostavad nad üksnes selliseid tooteid, mis 
vastavad kõrgeima energiatõhususklassi 
kriteeriumidele, võttes arvesse 
kulutõhusust, majanduslikku teostatavust,
tehnilist sobivust ja piisavat konkurentsi;

a) kui toode on hõlmatud direktiivi 
2010/30/EL või direktiivi 92/75/EMÜ 
rakendava komisjoni direktiivi kohaselt 
vastuvõetud delegeeritud õigusaktiga, 
peaksid avaliku sektori asutused ostma
üksnes selliseid tooteid, mis vastavad 
kõrgeima energiatõhususklassi 
kriteeriumidele, võttes arvesse 
kulutõhusust, majanduslikku teostatavust, 
tehnilist sobivust ja piisavat konkurentsi;

Or. en

Muudatusettepanek 1584
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kui toode on hõlmatud direktiivi 
2010/30/EL või direktiivi 92/75/EMÜ 
rakendava komisjoni direktiivi kohaselt 
vastuvõetud delegeeritud õigusaktiga, 
ostavad nad üksnes selliseid tooteid, mis 
vastavad kõrgeima energiatõhususklassi 
kriteeriumidele, võttes arvesse 
kulutõhusust, majanduslikku teostatavust, 
tehnilist sobivust ja piisavat konkurentsi;

a) kui toode on hõlmatud direktiivi 
2010/30/EL või direktiivi 92/75/EMÜ 
rakendava komisjoni direktiivi kohaselt 
vastuvõetud delegeeritud õigusaktiga, 
ostavad nad põhimõtteliselt selliseid 
tooteid, mis vastavad kõrgeima 
energiatõhususklassi kriteeriumidele, 
võttes arvesse kulutõhusust, majanduslikku 
teostatavust, tehnilist sobivust ja piisavat 
konkurentsi;

Or. ro

Muudatusettepanek 1585
Frédérique Ries
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kui toode on hõlmatud direktiivi 
2010/30/EL või direktiivi 92/75/EMÜ 
rakendava komisjoni direktiivi kohaselt 
vastuvõetud delegeeritud õigusaktiga, 
ostavad nad üksnes selliseid tooteid, mis 
vastavad kõrgeima energiatõhususklassi 
kriteeriumidele, võttes arvesse 
kulutõhusust, majanduslikku teostatavust, 
tehnilist sobivust ja piisavat konkurentsi;

a) kui toode on hõlmatud direktiivi 
2010/30/EL või direktiivi 92/75/EMÜ 
rakendava komisjoni direktiivi kohaselt 
vastuvõetud delegeeritud õigusaktiga, 
ostavad nad üksnes selliseid tooteid, mis 
vastavad kõrgeima energiatõhususklassi 
kriteeriumidele, võttes arvesse 
kulutõhusust, tervisemõju, majanduslikku 
teostatavust, tehnilist sobivust ja piisavat 
konkurentsi;

Or. en

Selgitus

Ostmisotsuste tegemisel tuleks arvestada ka terviseküsimusi, et hõlbustada näiteks selliste 
toodete ostmist, mis ei sisalda inimtervisele kahjulikke aineid.

Muudatusettepanek 1586
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kui toode, mis ei ole punktis a osutatud 
toode, on hõlmatud direktiivi 2009/125/EÜ 
kohase rakendusmeetmega, mis on vastu 
võetud pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist, ostavad nad üksnes selliseid 
tooteid, mis vastavad kõnealuse 
rakendusmeetmega ettenähtud 
energiatõhususe kriteeriumidele;

b) kui toode, mis ei ole punktis a osutatud 
toode, on hõlmatud direktiivi 2009/125/EÜ 
kohase rakendusmeetmega, mis on vastu 
võetud pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist, ostavad nad põhimõtteliselt
selliseid tooteid, mis vastavad kõnealuse 
rakendusmeetmega ettenähtud 
energiatõhususe kriteeriumidele;

Or. ro

Muudatusettepanek 1587
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, 
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Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Holger Krahmer, 
Vladimir Urutchev

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kui toode, mis ei ole punktis a osutatud 
toode, on hõlmatud direktiivi 2009/125/EÜ 
kohase rakendusmeetmega, mis on vastu 
võetud pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist, ostavad nad üksnes selliseid 
tooteid, mis vastavad kõnealuse 
rakendusmeetmega ettenähtud 
energiatõhususe kriteeriumidele;

b) kui toode, mis ei ole punktis a osutatud 
toode, on hõlmatud direktiivi 2009/125/EÜ 
kohase rakendusmeetmega, mis on vastu 
võetud pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist, peaksid avaliku sektori 
asutused ostma üksnes selliseid tooteid, 
mis vastavad kõnealuse rakendusmeetmega 
ettenähtud energiatõhususe 
kriteeriumidele;

Or. en

Muudatusettepanek 1588
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) ostavad nõukogu otsusega 
2006/1005/EÜ39 reguleeritud 
kontoriseadmeid, mis vastavad 
energiatõhususe nõuetele, mis on vähemalt 
sama ranged, kui kõnealusele otsusele 
lisatud lepingu C lisas loetletud nõuded.

c) peaksid ostma nõukogu otsusega 
2006/1005/EÜ39 reguleeritud 
kontoriseadmeid, mis vastavad 
energiatõhususe nõuetele, mis on vähemalt 
sama ranged, kui kõnealusele otsusele 
lisatud lepingu C lisas loetletud nõuded.

Or. de

Selgitus

Seoses artikli 5 kohta esitatud muudatusettepanekuga peavad avaliku sektori asutused 
hangete puhul lisaks energiatõhususe kriteeriumile arvesse võtma ka muid tegureid, et 
valikukriteeriume asjakohaselt hinnata ning tähelepanu pöörata kulutasuvusele.
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Muudatusettepanek 1589
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, 
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) ostavad nõukogu otsusega 
2006/1005/EÜ39 reguleeritud 
kontoriseadmeid, mis vastavad 
energiatõhususe nõuetele, mis on vähemalt 
sama ranged, kui kõnealusele otsusele 
lisatud lepingu C lisas loetletud nõuded.

c) avaliku sektori asutused peaksid ostma 
nõukogu otsusega 2006/1005/EÜ39

reguleeritud kontoriseadmeid, mis vastavad 
energiatõhususe nõuetele, mis on vähemalt 
sama ranged, kui kõnealusele otsusele 
lisatud lepingu C lisas loetletud nõuded.

Or. en

Muudatusettepanek 1590
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) Kui riiklikud energiatõhususe 
standardid ja/või energiatõhususe 
märgistuse süsteemid tõendavad, et info-
ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmed 
on energiatõhusamad kui direktiivi III 
lisa lõike 1 punktides a ja b kirjeldatud, 
peavad avaliku sektori ametiasutused 
hankima kõnealused seadmed.

Or. de

Selgitus

Eesmärk on saavutada võimalikult suur energiatõhususe kasv. Seetõttu tuleb kasutada neid 
info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmeid, mille puhul liikmesriigid on juba kindlaks 
teinud, et need on kõige tõhusamad.
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Muudatusettepanek 1591
Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) ostavad üksnes selliseid rehve, mis 
vastavad määruses (EÜ) nr 1222/200940

määratletud kõrgeima kütusesäästlikkuse 
klassi kriteeriumidele. See nõue ei takista 
riigiasutustel ostmast rehve, mis vastavad 
kõrgeimale märghaardumise klassile ja 
välise veeremismüra klassile, kui see on 
vajalik ohutuse või rahvatervisega seotud 
põhjustel.

d) ostavad üksnes selliseid rehve, mis 
vastavad määruse (EÜ) nr 1222/200940

artiklis 10 määratletud kriteeriumidele, kui 
need on turul saadaval.

Or. en

Muudatusettepanek 1592
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) ostavad üksnes selliseid rehve, mis 
vastavad määruses (EÜ) nr 1222/200940

määratletud kõrgeima kütusesäästlikkuse 
klassi kriteeriumidele. See nõue ei takista 
riigiasutustel ostmast rehve, mis vastavad 
kõrgeimale märghaardumise klassile ja 
välise veeremismüra klassile, kui see on 
vajalik ohutuse või rahvatervisega seotud 
põhjustel.

d) peaksid ostma üksnes selliseid rehve, 
mis vastavad määruses (EÜ) nr 
1222/200940 määratletud kõrgeima
kütusesäästlikkuse klassi kriteeriumidele.
See nõue ei takista riigiasutustel ostmast 
rehve, mis vastavad kõrgeimale 
märghaardumise klassile ja välise 
veeremismüra klassile, kui see on vajalik 
ohutuse või rahvatervisega seotud 
põhjustel.

Or. de

Selgitus

Seoses artikli 5 kohta esitatud muudatusettepanekuga peavad avaliku sektori asutused 
hangete puhul lisaks energiatõhususe kriteeriumile arvesse võtma ka muid tegureid, et 
valikukriteeriume asjakohaselt hinnata ning tähelepanu pöörata kulutasuvusele.
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Muudatusettepanek 1593
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, 
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) ostavad üksnes selliseid rehve, mis 
vastavad määruses (EÜ) nr 1222/200940

määratletud kõrgeima kütusesäästlikkuse 
klassi kriteeriumidele. See nõue ei takista 
riigiasutustel ostmast rehve, mis vastavad 
kõrgeimale märghaardumise klassile ja 
välise veeremismüra klassile, kui see on 
vajalik ohutuse või rahvatervisega seotud 
põhjustel.

d) avaliku sektori asutused peaksid ostma
üksnes selliseid rehve, mis vastavad 
määruses (EÜ) nr 1222/200940 määratletud 
kõrgeima kütusesäästlikkuse klassi 
kriteeriumidele. See nõue ei takista 
riigiasutustel ostmast rehve, mis vastavad 
kõrgeimale märghaardumise klassile ja 
välise veeremismüra klassile, kui see on 
vajalik ohutuse või rahvatervisega seotud 
põhjustel.

Or. en

Muudatusettepanek 1594
Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) nõuavad teeninduslepingute 
sõlmimiseks esitatavates 
pakkumiskutsetes, et teenusepakkuja 
kasutaks kõnealuse teenuse pakkumisel 
üksnes selliseid tooteid, mis vastavad 
punktides a–d osutatud nõuetele;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1595
Angelika Niebler
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) nõuavad teeninduslepingute 
sõlmimiseks esitatavates pakkumiskutsetes, 
et teenusepakkuja kasutaks kõnealuse 
teenuse pakkumisel üksnes selliseid 
tooteid, mis vastavad punktides a–d 
osutatud nõuetele;

e) võivad nõuda teeninduslepingute 
sõlmimiseks esitatavates pakkumiskutsetes, 
et teenusepakkuja kasutaks kõnealuse 
teenuse pakkumisel üksnes selliseid 
tooteid, mis vastavad punktides a–d 
osutatud nõuetele;

Or. de

Selgitus

Seoses artikli 5 kohta esitatud muudatusettepanekuga peavad avaliku sektori asutused 
hangete puhul lisaks energiatõhususe kriteeriumile arvesse võtma ka muid tegureid, et 
valikukriteeriume asjakohaselt hinnata ning tähelepanu pöörata kulutasuvusele.

Muudatusettepanek 1596
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) nõuavad teeninduslepingute sõlmimiseks 
esitatavates pakkumiskutsetes, et 
teenusepakkuja kasutaks kõnealuse teenuse 
pakkumisel üksnes selliseid tooteid, mis 
vastavad punktides a–d osutatud nõuetele;

e) nõuavad teeninduslepingute sõlmimiseks 
esitatavates pakkumiskutsetes, et 
teenusepakkuja kasutaks kõnealuse teenuse 
pakkumisel üksnes selliseid tooteid, mis 
vastavad punktides a–c osutatud nõuetele;

Or. de

Selgitus

Transpordisektoris on peaaegu võimatu – või äärmiselt kulukas – kontrollida, kas teenuse 
osutaja kasutab kõige energiatõhusamaid rehve. Seega tuleks viide punktile d siinkohal välja 
jätta.

Muudatusettepanek 1597
Britta Thomsen
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) nõuavad teeninduslepingute sõlmimiseks 
esitatavates pakkumiskutsetes, et 
teenusepakkuja kasutaks kõnealuse teenuse 
pakkumisel üksnes selliseid tooteid, mis 
vastavad punktides a–d osutatud nõuetele;

e) nõuavad teeninduslepingute sõlmimiseks 
esitatavates pakkumiskutsetes, et 
teenusepakkuja kasutaks kõnealuse teenuse 
pakkumisel üksnes selliseid tooteid, mis 
vastavad punktides a–d osutatud nõuetele; 
teeninduslepingute pakkumiste 
korraldamisel hindavad avaliku sektori 
asutused võimalust sõlmida artikli 14 
punktis b osutatud pikaajalisi 
energiatõhususe lepinguid;

Or. en

Selgitus

Olulises osas on käesoleva direktiivi mõte tugevdada energiateenuste turgu, et võimendada 
energiatõhususse investeeritavat erakapitali. Seetõttu on väga oluline, et avaliku sektori 
asutusi julgustataks kasutama nõutava energiasäästu saavutamiseks teiste meetmete seas ka 
energiatõhususe lepinguid.

Muudatusettepanek 1598
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, 
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) nõuavad teeninduslepingute 
sõlmimiseks esitatavates pakkumiskutsetes, 
et teenusepakkuja kasutaks kõnealuse 
teenuse pakkumisel üksnes selliseid 
tooteid, mis vastavad punktides a–d 
osutatud nõuetele;

e) avaliku sektori asutused peaksid 
nõudma teeninduslepingute sõlmimiseks 
esitatavates pakkumiskutsetes, et 
teenusepakkuja kasutaks kõnealuse teenuse 
pakkumisel üksnes selliseid tooteid, mis 
vastavad punktides a–d osutatud nõuetele;

Or. en
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Muudatusettepanek 1599
Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) ostavad või rendivad üksnes selliseid 
hooneid, mis vastavad vähemalt artikli 4 
lõikes 1 osutatud energiatõhususe 
miinimumnõuetele. Kõnealuste nõuete 
täitmist kontrollitakse direktiivi 
2010/31/EL artiklis 11 osutatud 
energiamärgiste alusel.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1600
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) ostavad või rendivad üksnes selliseid 
hooneid, mis vastavad vähemalt artikli 4 
lõikes 1 osutatud energiatõhususe 
miinimumnõuetele. Kõnealuste nõuete 
täitmist kontrollitakse direktiivi 
2010/31/EL artiklis 11 osutatud 
energiamärgiste alusel.

f) võtavad hoonete ostmisel või rentimisel 
tingimata arvesse nende energiatõhususe 
klassi, pöörates seejuures piisavat 
tähelepanu ka kulutõhususele, 
majanduslikule teostatavusele, tehnilisele 
sobivusele ning kohalikule konkurentsile 
hoone asukohas. Kõnealuste nõuete 
täitmist kontrollitakse direktiivi 
2010/31/EL artiklis 11 osutatud 
energiamärgiste alusel.

Or. de

Muudatusettepanek 1601
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – punkt f
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) ostavad või rendivad üksnes selliseid 
hooneid, mis vastavad vähemalt artikli 4 
lõikes 1 osutatud energiatõhususe
miinimumnõuetele. Kõnealuste nõuete 
täitmist kontrollitakse direktiivi 
2010/31/EL artiklis 11 osutatud 
energiamärgiste alusel.

f) ilma et see piiraks direktiivi 2010/31/EL 
artikli 9 lõike 1 kohaldamist, ostavad või 
rendivad üksnes selliseid hooneid, mis 
vastavad vähemalt hoone asukohariigis 
määratletud kõrgeima energiatõhususe 
klassi jaoks kehtestatud nõuetele.
Kõnealuste nõuete täitmist kontrollitakse 
direktiivi 2010/31/EL artiklis 11 osutatud 
energiamärgiste alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 1602
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) ostavad või rendivad üksnes selliseid 
hooneid, mis vastavad vähemalt artikli 4 
lõikes 1 osutatud energiatõhususe 
miinimumnõuetele. Kõnealuste nõuete 
täitmist kontrollitakse direktiivi 
2010/31/EL artiklis 11 osutatud 
energiamärgiste alusel.

f) ostavad üksnes selliseid hooneid või
sõlmivad uusi rendilepinguid üksnes
selliste hoonete kohta, mis vastavad 
vähemalt artikli 4 lõikes 1 osutatud 
energiatõhususe miinimumnõuetele või mis 
vastavad nõuetele kasutamise ajal.
Kõnealuste nõuete täitmist kontrollitakse 
direktiivi 2010/31/EL artiklis 11 osutatud 
energiamärgiste alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 1603
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) ostavad või rendivad üksnes selliseid f) peaksid ostma või rentima üksnes 
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hooneid, mis vastavad vähemalt artikli 4 
lõikes 1 osutatud energiatõhususe 
miinimumnõuetele. Kõnealuste nõuete 
täitmist kontrollitakse direktiivi 
2010/31/EL artiklis 11 osutatud 
energiamärgiste alusel.

selliseid hooneid, mis vastavad vähemalt 
artikli 4 lõikes 1 osutatud energiatõhususe 
miinimumnõuetele. Kõnealuste nõuete 
täitmist kontrollitakse direktiivi 
2010/31/EL artiklis 11 osutatud 
energiamärgiste alusel.

Or. de

Selgitus

Seoses artikli 5 kohta esitatud muudatusettepanekuga peavad avaliku sektori asutused 
hangete puhul lisaks energiatõhususe kriteeriumile arvesse võtma ka muid tegureid, et 
valikukriteeriume asjakohaselt hinnata ning tähelepanu pöörata kulutasuvusele.

Muudatusettepanek 1604
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) ostavad või rendivad üksnes selliseid 
hooneid, mis vastavad vähemalt artikli 4 
lõikes 1 osutatud energiatõhususe 
miinimumnõuetele. Kõnealuste nõuete 
täitmist kontrollitakse direktiivi 
2010/31/EL artiklis 11 osutatud 
energiamärgiste alusel.

f) avaliku sektori asutused peaksid ostma
või rentima üksnes selliseid hooneid, mis 
vastavad vähemalt artikli 4 lõikes 1 
osutatud energiatõhususe 
miinimumnõuetele. Kõnealuste nõuete 
täitmist kontrollitakse direktiivi 
2010/31/EL artiklis 11 osutatud 
energiamärgiste alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 1605
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – punkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealused nõuded ei piira direktiivis 
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2004/18/EÜ ja direktiivis 2004/17/EÜ 
sätestatud artiklite ega nende direktiivide 
võimalike muudatuste kohaldamist.
Vastuolu korral on nimetatud direktiivid 
käesoleva lisa ees prioriteetsed.

Or. en

Muudatusettepanek 1606
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – punkt 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui punktidega a kuni d hõlmatud toodete 
puhul ei ole kulutõhusust, majanduslikku 
toestatavust ja tehnilist sobivust või 
piisavat konkurentsi võimalik tagada, 
võivad avaliku sektori asutused osta 
paremuselt järgmise energiatõhususega 
toote, mille puhul kõnealused tingimused 
on täidetud;

Or. en

Muudatusettepanek 1607
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – punkt 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Punkti f ei kohaldata selliste hoonete 
ostmisel või rentimisel, mis on ametliku 
kaitse all osana määratud keskkonnast või 
arhitektuurilise või ajaloolise väärtuse 
tõttu;

Or. en
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Muudatusettepanek 1608
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – punkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ELi institutsioonid ostavad või rendivad 
ainult hooneid, mis vastavad hoone 
asukohariigis määratletud kõrgeima 
energiatõhususe klassi nõuetele.

Or. en

Muudatusettepanek 1609
Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – punkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Täiendavaid hooneid, mida ELi 
institutsioonid tulevikus rendivad või 
ostavad, renditakse või ostetakse 
süstemaatiliselt parimas energiatõhususe 
klassis.

Or. en

Muudatusettepanek 1610
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – punkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Täiendavad hooned, mida ELi 
institutsioonid tulevikus rendivad või 
ostavad, peavad süstemaatiliselt kuuluma 
parimasse energiatõhususe klassi.
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Or. en

Muudatusettepanek 1611
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu direktiiv
IV lisa – joonealune märkus 3

Komisjoni ettepanek

[3] Kohaldatakse juhul, kui energiasääst arvutatakse primaarenergia põhjal, kasutades energia 
lõpptarbimisel põhinevat alt üles lähenemisviisi. Elektrienergia kWh-de säästu arvutamisel 
võib liikmesriik vaikimisi kohaldada koefitsienti 2,5. Liikmesriik võib kohaldada ka muid 
koefitsiente, kui nende kohaldamine on põhjendatud.

Muudatusettepanek

[3] Kohaldatakse juhul, kui energiasääst arvutatakse primaarenergia põhjal, kasutades energia 
lõpptarbimisel põhinevat alt üles lähenemisviisi. Elektrienergia kWh-de säästu arvutamisel 
võib liikmesriik vaikimisi kohaldada koefitsienti 2,5, mis kajastab praegust hinnangulist ELi 
keskmist soojuselektri tootmise tõhusust. Liikmesriik kohaldab muid koefitsiente, kui
jaamad on tõhusamad, ning kohandab neid regulaarselt.

Or. en

Muudatusettepanek 1612
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
IV lisa – joonealune märkus 3

Komisjoni ettepanek

[3] Kohaldatakse juhul, kui energiasääst arvutatakse primaarenergia põhjal, kasutades energia 
lõpptarbimisel põhinevat alt-üles lähenemisviisi. Elektrienergia kWh-de säästu arvutamisel 
võib liikmesriik vaikimisi kohaldada koefitsienti 2,5. Liikmesriik võib kohaldada ka muid 
koefitsiente, kui nende kohaldamine on põhjendatud.
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Muudatusettepanek

[3] Kohaldatakse juhul, kui energiasääst arvutatakse primaarenergia põhjal, kasutades energia 
lõpptarbimisel põhinevat alt-üles lähenemisviisi. Elektrienergia kWh-de säästu arvutamisel 
võib liikmesriik vaikimisi kohaldada koefitsienti 2,5, mis kajastab praegust hinnangulist ELi 
keskmist soojuselektri tootmise tõhusust. Liikmesriik võib kohaldada ka muid koefitsiente, 
kui nende kohaldamine on põhjendatud. Liikmesriigid kohaldavad muid koefitsiente, kui
jaamad on tõhusamad. Neid tuleks regulaarselt kohandada.

Or. en

Muudatusettepanek 1613
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
IV lisa – joonealune märkus 3

Komisjoni ettepanek

[3] Kohaldatakse juhul, kui energiasääst arvutatakse primaarenergia põhjal, kasutades energia 
lõpptarbimisel põhinevat alt-üles lähenemisviisi. Elektrienergia kWh-de säästu arvutamisel 
võib liikmesriik vaikimisi kohaldada koefitsienti 2,5. Liikmesriik võib kohaldada ka muid 
koefitsiente, kui nende kohaldamine on põhjendatud. 

Muudatusettepanek

[3] Kohaldatakse juhul, kui energiasääst arvutatakse primaarenergia põhjal, kasutades energia 
lõpptarbimisel põhinevat alt-üles lähenemisviisi. Elektrienergia kWh-de säästu arvutamisel 
võib liikmesriik vaikimisi kohaldada koefitsienti 2,5. Liikmesriik võib kohaldada ka muid 
koefitsiente, kui nende kohaldamine on põhjendatud või kui selline koefitsient on riiklikus 
õiguses juba kehtestatud.

Or. en

Selgitus

Direktiiv ei tohiks häirida elektrienergia primaarenergiaks ümberarvestamisel juba 
väljakujunenud ja järgitavate määratluste rakendamist.
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Muudatusettepanek 1614
Henri Weber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 1615
Bendt Bendtsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Lühiajalise energiasäästu saavutamise 
meetmed

välja jäetud

Järgmisi meetmeid peetakse lühiajalise 
energiasäästu meetmeteks:
a) energiatõhusate 
kompaktluminofoorlampide levitamine 
või paigaldamine,
b) energiatõhusate dušipihustite 
levitamine või paigaldamine,
c) energiaauditid,
d) teavituskampaaniad.

Or. en

Selgitus

Enamik pakutavaid lühiajalisi säästumeetmeid kuuluvad kas ökodisaini alla või ei suudaks 
eraldiseisvana (näiteks teavituskampaaniad) pakkuda mingit säästu, kuna sääst saavutatakse 
kõige sagedamini tootekampaaniatest (näiteks kodumasinad), v.a üksikud algatused (näiteks 
sisetemperatuuri vähendamine, ooterežiimi kaod jne), mida on sageli keeruline ja kallis 
hinnata.



AM\884003ET.doc 83/98 PE475.997v01-00

ET

Muudatusettepanek 1616
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – sissejuhatav osa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alljärgnevalt esitatakse põhimõtted, 
millest liikmesriigid lähtuvad, määrates 
energiasäästu üle selle taseme, mis oleks 
saavutatud loomulikult.

Or. en

Muudatusettepanek 1617
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – esimene jagu - pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Lühiajalise energiasäästu saavutamise 
meetmed

1. Meetmed, milles ei arvestata 
energiasäästu eesmärki

Or. en

Muudatusettepanek 1618
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – esimene jagu - sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Järgmisi meetmeid peetakse lühiajalise 
energiasäästu meetmeteks:

Järgmised meetmed jäetakse energiasäästu
eesmärgist arvestusest välja:

Or. en
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Muudatusettepanek 1619
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – esimene jagu – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) energiatõhusate 
kompaktluminofoorlampide levitamine 
või paigaldamine,

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1620
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – esimene jagu – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) teavituskampaaniad. välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1621
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – punkt 1 – alapunkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) selliste kõrgeimasse energiatõhususe 
klassi kuuluvate 
kodumajapidamisseadmete levitamine või 
paigaldamine, mis on saavutanud 15% 
turuosa, kuid mille turuosa jääb siiski alla 
30%.

Or. de
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Selgitus

Seadmeid, mille turuosa jääb 15% ja 30% vahele, võib käsitleda kui n-ö lühiajalist 
energiasäästu.

Muudatusettepanek 1622
Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – punkt 1 – alapunkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) arukate arvestite levitamine või 
paigaldamine

Or. it

Muudatusettepanek 1623
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – teine jagu

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Energiasäästu arvutamine 2. Energiasäästu metoodika
Energiatõhususkohustuste süsteemi 
kohasel energiasäästu arvutamisel 
võetakse arvesse meetmete eluiga. Kui 
meetmete eluea riiklikke väärtusi ei ole 
kehtestatud, kohaldatakse punktis 4 
sätestatud vaikeväärtusi.
Kohustatud isikud võivad energiasäästu 
arvutamiseks artikli 6 lõike 2 kohaldamisel 
kasutada üht või mitut järgmist meetodit:

Kohustatud isikud võivad energiasäästu 
arvutamiseks artikli 6 lõike 2 kohaldamisel 
kasutada üht või mitut järgmist meetodit:

a) hinnangulised tehnilised andmed; a) eeldatav sääst, võttes aluseks varem 
sõltumatult jälgitud energiaalaste 
täiustuste tulemused sarnastes käitistes.
Eeldatava säästu määramisel järgitakse 
punktis 3 sätestatud põhimõtteid. üldine 
lähenemisviis on „eelhindamine”;
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b) mõõtmine; b) mõõdetud sääst, mille puhul meetme 
või meetmetepaketi kasutuselevõtul 
saavutatav sääst määratakse tegeliku 
energiakasutuse salvestamise teel, võttes 
arvesse selliseid tarbimist mõjutada 
võivaid tegureid nagu kasutamise määr, 
tootmistasemed ja ilm. Üldine 
lähenemisviis on „järelhindamine”;

c) liikmesriigi poolt selgel ja kindlal alusel 
kehtestatud standardväärtused ja 
meetmete eluiga. Nimetatud väärtused 
esitatakse komisjonile. Komisjon võib 
nõuda väärtuste muutmist, kui need on 
leebemad punktides 3 ja 4 sätestatud 
vaikeväärtustest ja meetmete elueast või 
võivad moonutada konkurentsi;

c) suhteline sääst, mille puhul võib olla 
asjakohane kasutada tehnilisi andmeid, 
kui usaldusväärsete mõõdetud andmete 
kindlaksmääramine konkreetse käitise 
jaoks on keeruline või 
ebaproportsionaalselt kallis, näiteks 
asendades kompressori või elektrimootori, 
millel on teistsugune kWh määr kui 
sellisel, mille kohta on säästu sõltumatult 
mõõdetud;

d) punktides 3 ja 4 sätestatud 
vaikeväärtused ja meetmete eluiga, kui 
riigi tasandil standardväärtusi ja 
meetmete eluiga ei ole kehtestatud.

d) küsitluste alusel määratud sääst, mille 
puhul määratakse kindlaks tarbijate 
reaktsioon nõustamisele, 
teavituskampaaniatele või arukate 
arvestite kasutuselevõtule. Seda 
lähenemisviisi võib kasutada ainult 
tarbijakäitumisest tuleneva säästu puhul.
Seda ei tohi kasutada füüsiliste meetmete 
paigaldamisest tuleneva säästu suhtes.
Paigaldustöödest saadav sääst tuleb võtta 
kas eeldatava säästu kataloogist või 
tehniliste meetodite abil. Eeldatava säästu 
valimisel jäetakse tehnilised meetodid 
kõrvale.

Or. en

Muudatusettepanek 1624
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – teine jagu – punkt 2 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) hinnangulised tehnilised andmed; a) suhteline sääst, mille puhul võib olla 
asjakohane kasutada hinnangulisi 
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tehnilisi andmeid, kui usaldusväärsete 
mõõdetud andmete kindlaksmääramine 
konkreetse paigaldustöö jaoks on 
keeruline või ebaproportsionaalselt kallis, 
näiteks asendades kompressori või 
elektrimootori, millel on teistsugune kWh 
määr kui sellisel, mille kohta on säästu 
sõltumatult mõõdetud;

Or. en

Muudatusettepanek 1625
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – teine jagu – punkt 2 – alapunkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) eeldatav sääst, võttes aluseks varem 
sõltumatult jälgitud energiaalaste 
täiustuste tulemused sarnastes käitistes.
üldine lähenemisviis on „eelhindamine”;

Or. en

Muudatusettepanek 1626
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – teine jagu – punkt 2 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) mõõtmine; b) mõõdetud sääst, mille puhul meetme 
või meetmetepaketi kasutuselevõtul 
saavutatav sääst määratakse tegeliku 
energiakasutuse salvestamise teel, võttes 
arvesse selliseid tarbimist mõjutada 
võivaid tegureid nagu kasutamise määr, 
tootmistasemed ja ilm. Üldine 
lähenemisviis on „järelhindamine”;

Or. en
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Muudatusettepanek 1627
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – teine jagu – punkt 2 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) mõõtmine; b) reaalajas seire, kontroll ja mõõtmine

Or. en

Muudatusettepanek 1628
Bendt Bendtsen, Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – teine jagu – punkt 2 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) mõõtmine; b) mõõtmine, mõõteseadmed;

Or. en

Muudatusettepanek 1629
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – teine a jagu (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a) Energiasäästu arvutamisel 
rakendatavad põhimõtted
Energiatõhususe meetmega saavutatava 
energiasäästu määramisel järgitakse 
järgmisi põhimõtteid:
a) Arvesse võib võtta ainult seda säästu, 
mis on täiendav sellele, mida eeldataks 
keskmiselt turustatavalt tootelt. Täiendava 
energiasäästu määramisel tuleb võtta 
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piisavalt arvesse järgmist:
i. olemasoleva hooneressursi materjalide 
(seinad, katused, põrandad, aknad ja 
uksed) senine energiatõhusus ja 
energiamärgis;
ii. kehtivad eeskirjad seoses uute hoonete 
või sõidukite energiatõhususe 
miinimumnõuetega või teatud toodete 
kõrvaldamisega, näiteks teatud 
hõõglampide keelamine, mis tähendab, et 
normiks on kompaktluminofoorlambid;
iii. ELi energiatõhususe 
miinimumnõuded ELi ökodisaini 
direktiivis määratletud energiaga seotud 
toodetele;
iv. jooksvad energiat tarbivate toodete 
müüginäitajad turul ja müügiarengud 
liikmesriigis, kus kehtivad ELi 
energiamärgise kriteeriumid;
b) kohustatud osapoole tegevused peavad 
olema väidetava säästu saavutamise 
seisukohast tõestatavalt olulised;
c) piisavalt tuleb arvestada meetmete 
rakendamisest tulenevate suurenenud 
hüvedega või tagasilöögiefektiga, näiteks 
mugavuse suurenemisega 
soojustamismeetmetest tulenevalt;
d) lõppkasutusel saadavat säästu võivad 
enda arvele taotleda mitu kohustatud 
osapoolt ainult juhul, kui see on 
dokumenteeritud;
e) teiste kohalike, piirkondlike, riiklike või 
rahvusvaheliste poliitiliste meetmete, 
näiteks kehtivate ehituseeskirjade 
tulemusel saavutatud säästu ei tohi 
arvesse võtta;
f) piirkondadevaheliste klimaatiliste 
erinevuste arvessevõtmiseks võivad 
liikmesriigid otsustada kohandada säästu 
standardväärtusele või määrata erineva 
energiasäästu olenevalt 
piirkondadevahelistest erinevustest; 
kohandamist tuleb selgitada ja selle peab 
heaks kiitma komisjon hiljemalt kolm 
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kuud pärast käesoleva direktiivi 
rakendamist.
g) kui meetmete tulemusel muutub 
rohkem kui ühe kütuseliigi tarbimine, 
tuleb võtta nõuetekohaselt arvesse vastava 
kütuse primaarenergia sisaldust vastavalt 
IV lisa määratlusele;
h) energiasäästu arvutamisel võetakse 
arvesse meetmete eluiga;
i) kui meetmete tulemusel kiireneb 
seadmete, toodete või hoone osade 
asendamine, tuleb võtta nõuetekohaselt 
arvesse energiasäästu kestust võrreldes 
algsete seadmete energiatarbimisega, kuid 
ainult algsete seadmete allesjäänud eluea 
jooksul;
j) lubatud on kohustatud osapoolte 
individuaalsed või ühised tegevused, mille 
eesmärk on toodete, seadmete või turgude 
püsiv üleviimine kõrgemale 
energiatõhususe tasemele;
k) energiatõhususe meetmete rakendamist 
edendades tagavad liikmesriigid toodetele, 
teenustele ja meetmete paigaldamisele
kehtivate kvaliteedistandardite järgimise.
Kui selliseid standardeid ei ole, teevad 
liikmesriigid kohustatud osapooltega 
nende kehtestamiseks koostööd.
Energiasäästu arvestus vaadatakse läbi 
vähemalt igal teisel aastal, et võtta arvesse 
regulatsiooni ja tehnoloogia arenguid.

Or. en

Muudatusettepanek 1630
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – teine b jagu (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b) Metoodikast teavitamine
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Liikmesriigid esitavad komisjonile 
kavandatava üksikasjaliku metoodika 
energiatõhususkohustuse süsteemide 
haldamiseks. Kõnealune teatamine 
hõlmab järgmisi andmeid:
a) kohustatud osapooled;
b) sihtsektorid;
c) energiasäästu eesmärgi tase;
d) kohustusperioodi kestus;
e) kõlblike meetmete kategooriad;
f) arvutusmeetod, k.a täiendavuse ja 
olulisuse määramise viis;
g) meetmete eluiga;
h) liikmesriigisiseste klimaatiliste 
erinevuste arvestamiseks valitud 
lähenemisviis;
i) erineva süsiniku- või 
primaarenergiasisaldusega kütuste 
käsitlemine;
j) kvaliteedistandardid;
k) järelevalve- ja kontrolliprotokollid;
l) auditiprotokollid.
Komisjon võib nõuda metoodika 
muutmist, kui see moonutaks tõenäoliselt 
konkurentsi või kui see on teiste 
liikmesriikide meetoditest leebem.

Or. en

Muudatusettepanek 1631
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – kolmas jagu

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 1632
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – kolmas jagu – punkt 3.1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1633
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – punkt 3 – punkt 3.1 – alapunkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) KODUMAJAPIDAMISES 
KASUTATAVAD PESUKUIVATID
Alates 1. detsembrist 2013
Klass A eeldatav sääst (kWh/aasta):
määratletakse hiljem
Klass A + eeldatav sääst (kWh/aasta):
määratletakse hiljem
Klass A ++ eeldatav sääst (kWh/aasta):
määratletakse hiljem
Klass A +++ eeldatav sääst (kWh/aasta):
määratletakse hiljem

Or. de

Selgitus

Direktiivi vastuvõtmise ajaks peaks V lisa 3. osa olema kooskõlas energiamärgiste 
rakendamise viimase seisuga. Kodumajapidamises kasutatavate pesukuivatite 
energiamärgiseid käsitlev delegeeritud määrus kiidetakse lähiajal heaks ning eeldatav sääst 
peaks vastama energiatõhususe klasside lõplikule variandile.
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Muudatusettepanek 1634
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – kolmas jagu – punkt 3.2 – alapunkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Energiasääst GLS-lambi42 asendamisel 
kompaktluminofoorlambiga (CFL): 16 
kW/aasta

välja jäetud

__________________
42 General Lighting Service ehk 
volframhõõgniidiga lambid.

Or. en

Muudatusettepanek 1635
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – neljas jagu

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Meetmete vaikimisi eluiga
Energiatõhususe parandamise 
meede (komponendi 
asendamine)

Vaikimisi 
eluiga 
aastates

Küttekatel, kondensatsiooniga 20
Küttekatel – tavaline, 
heitgaaside otse 
väljajuhtimisega

20

Õli- ja gaasipõletid 10
Reguleerimisseadmed 15–20
Reguleerimissüsteem –
tsentraliseeritud

15–25

Reguleerimissüsteem - ruumis 15–25
Kütte reguleerimine: 
reguleerimisventiilid, 
automaatne

10

välja jäetud
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Arvestid 10

Or. en

Muudatusettepanek 1636
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V a lisa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

V a LISA
Energiaauditite ja 

energiajuhtimissüsteemidega hõlmatavate 
kriteeriumide miinimumkomplekt

Artiklis 7 osutatud energiaauditid ja 
energiajuhtimissüsteemid peavad jälgima 
vähemalt järgimisi kriteeriumeid:
1. Energiajuhtimissüsteemid, mis 
hõlmavad ka energiaauditeid, peavad 
sisaldama selget energiapoliitikat ettevõtte 
ja tegevuskoha tasandil koos 
tegevuskavadega, mis hõlmavad 
investeeringuid, eelarveid ja tegevusi, 
ning koos selgete energiatarbimise ja 
energiatõhususega seotud ülesannete ja 
vastutuse ahelatega, mis ulatuvad 
juhtimise tipptasandile.
2. Energiaaudititel ja 
energiajuhtimissüsteemidel peavad olema 
selgelt määratletud eesmärgid, mis on 
suunatud energiatõhususe parandamiseks 
ja hoidmiseks nii ettevõtetes kui ka 
kodumajapidamistes majanduslikult 
optimaalsel tasemel, järgides samas 
keskkonnakoormusi ja tehnilist 
teostatavust. Väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate (VKE) ja 
kodumajapidamiste energiaauditid on 
üldjuhul vähem keerukad ja neid 
nõutakse harvem kui suurettevõtete ja 
suurhoonete puhul [1]. Üldised 
käesolevas lisas sätestatud 
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kvaliteedikriteeriumid kehtivad siiski 
samavõrra ka VKEde ja 
kodumajapidamiste energiaauditite 
suhtes.
3. Kõnealused energiaauditid ja 
energiajuhtimissüsteemid põhinevad 
ajakohastatud mõõdetud energiatarbimise 
operatiivandmetel ja koormusprofiilidel 
(elektrienergia puhul), mida säilitatakse 
ajaloolise analüüsi ja tulemuste jälgimise 
nimel. Auditite käsitlusala peab põhinema 
asjaomase ettevõtte, tegevuskoha või 
hoonesüsteemi üldistesse piiridesse 
sisenevatel ja neist väljuvatel 
energiavoogudel. Seega peavad need 
hõlmama koha kogu energiatarbimist 
ning üksikute protsesside, teenuste ja 
süsteemi tarbimist koos energiaklassidega 
(aur, kütus, elekter), samuti varasemaid, 
jooksvaid ja prognoositavaid energia- ja 
käitamiskulusid. Andmeid tuleb 
kohandada välismõjudele nagu 
ilmastikutingimused, tööstuslik väljund 
jmt.
4. Suuremate ettevõtete ja suurhoonete 
energiaauditid hõlmavad nii üldiste 
ettevõttesse või hoonesse sisenevate ja 
sealt väljuvate energiavoogude 
makroauditit kui ka üksikute tehniliste 
süsteemide, protsesside ja seadmete 
mikroauditeid süsteemi piires, mida 
teostatakse põhjalikult ja süstemaatiliselt 
ning sõltumatult, läbipaistvalt ja 
objektiivselt vastavalt 3- ja 2-aastaste 
vaheaegadega ning ettevõtete puhul iga-
aastase aruandlusega. Kõnealuste auditite 
lahutamatuks osaks on kohapealsed 
külastused.
5. Energiaauditid peavad olema ka 
esinduslikud selleks, et koguda 
usaldusväärseid ja olulisi ning 
taastatavaid, proportsionaalseid, 
jälgitavaid ja kontrollitavaid andmeid.
6. Energiaauditid ja 
energiajuhtimissüsteemid tuginevad alati 
kui võimalik, mitte lihtsale tasuvusajale, 
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vaid eluea kulude analüüsile, et võtta muu 
hulgas arvesse pikaajalist säästu, 
pikaajaliste investeeringute jääkväärtusi 
ja diskontomäärasid.
7. Kõik energiaaudiitorid ja 
energiajuhtimissüsteemide haldajad 
(ettevõttesisesed ja -välised) peavad olema 
liikmesriigi või piirkondliku valitsuse 
poolt nimetatud ja/või tunnustatud 
ametlike organite poolt sertifitseeritud 
ja/või akrediteeritud.
8. Ettevõttesisestele energiaaudiitoritele ja 
ettevõttesisestele 
energiajuhtimissüsteemide haldajatele 
tuleb anda põhiroll, kuna nemad 
kindlustavad ja hoiavad alal 
ettevõttesisese pädevuse, teadlikkuse, 
suhtluse ja pühendumise kohustuse alla 
kuuluvate ja käsitletavate ettevõtete ja 
hoonete raames.
9. Kõigi uute ja asendatavate energiat 
kasutavate seadmete, protsesside ja teiste 
energiasäästumeetmete valimine ja 
sobitamine peab hõlmama 
majanduslikku, käitumise ja tehnilist 
analüüsi ning ettepanekuid ja kavasid 
järelmeetmete ja mõjude kontrolli kohta 
pärast meetmete rakendamist. Aru 
antakse ka muust võimalikust energiaga 
mitteseotud kasust, näiteks tootlikkuse 
tõusust ja halduskulude vähenemisest, 
samuti koos rakendatavate meetmete 
tehnilisest koostoimest ja sünergiast.
10. Energiaauditid peavad olema 
„investeerimisklassi” kvaliteediga selles 
mõttes, et kavandatavate meetmete 
majanduslikud arvutused peavad olema 
piisavalt üksikasjalikud ja kontrollitud, et 
anda potentsiaalsetele investoritele 
(sisemistele ja välimistele) ning maksu- ja 
rahandusasutustele selget teavet meetmete 
ja meetmepakettide võimaliku säästu, 
rahavoogude ja nüüdispuhasväärtuste 
kohta ning tehniliste ja rahaliste riskide 
kohta.



AM\884003ET.doc 97/98 PE475.997v01-00

ET

11. Energiaauditid ja 
energiajuhtimissüsteemid ning nende 
soovitused tuginevad ettevõtte, hoone, 
tegevuskoha, süsteemi ja protsessi 
seisundi ülevaatustele, võrreldes neid 
kohaldatavate võrdlus- ja parimate tavade 
süsteemidega ning pidevalt 
ajakohastatavate asjaomase sektori või 
allsektori parimate võimalike 
tehnoloogiate nimekirjadega (näiteks 
parimad võimalikud tavad 
Tulevikutehnoloogiate Instituudi 
võrdlusdokumentides[2]).
12. Energiatõhususe parandamiseks 
hetkel kasutatavad või kavandatavad 
meetmed ei tohi rakendamise, käitamise 
ja kasutamise vältel ühelgi viisil sattuda 
vastuollu kehtivate tervisekaitse- ja 
ohutuseeskirjadega, nagu näiteks 
siseruumi õhu ja tuleohutuse nõuetega 
ega muude regulatiivsete piirangutega.
13. Standardi EN ISO 50001 
(energiajuhtimissüsteemid) kasutamist
võib tunnustada käesoleva direktiivi 
artiklis 7 sätestatud nõuete täitmisena, kui 
standardi rakendamine ettevõtetes ja 
hoonetes vastab ka käesoleva lisa 
punktides 1–12 sätestatud nõuetele[3].
[1] 19. mai 2010. aasta direktiivis 
2010/31/EÜ hoonete energiatõhususe 
kohta on hoonete energiaauditite sagedus 
sätestatud energiatõhusussertifikaatide 
nõuetega, mille vajalikuks osaks 
energiaauditid on.
[2] http://eippcb.jrc.es/reference/
13. Käesoleva direktiivi artiklis 7 
sätestatud nõuete täitmisena võib 
tunnustada ka standardi EN 16247-1 
(energiaauditid) kasutamist, kui standardi 
rakendamine ettevõtetes ja hoonetes 
vastab ka käesoleva lisa punktides 1–12 
sätestatud nõuetele; kui standard on 
ametlikult vastu võetud.

Or. en
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Muudatusettepanek 1637
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V b lisa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

V b lisa
Artikli 6 kohase energiasäästu mõõtmise 

ja kontrolli miinimumnõuded
1. energiasäästu potentsiaal tuleb 
arvutada sektori kohta
2. mõjud säästule tuleb arvutada pakutava 
meetme kohta alt üles lähenemisviisil, 
eristades olemasolevaid, uusi ja 
kavandatavaid meetmeid,
3. kõigi meetmete kogumõju säästule 
tuleb viia vastavusse riikliku eesmärgiga, 
järgides kohaldatavat sektoraalset 
struktuuri
4. aastast säästu jälgitakse statistiliste 
andmete alusel ja võrdluses eesmärgiga
5. kui jälgimine näitab kõrvalekaldumisi 
eesmärgi saavutamise kavast, tuleb 
jälgida meetmeid üksikult ja neid 
vastavalt kohandada.

Or. en


